
”So this is my makeup, wow, so 

goals.” 

 

 
En kritisk diskursanalyse av tre 

skjønnhetsvloggeres representasjoner av kjønn på 

YouTube i den postfeministiske mediekulturen 

Kristine Søgaard Lomnes  

Masteroppgave i medievitenskap  

Institutt for medier og kommunikasjon  

UNIVERSITETET I OSLO  

 
10. mai 2019 

!I



!II



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!III



Copyright Kristine Søgaard Lomnes  

 

2019 

”So this is my makeup, wow, so goals.” En kritisk diskursanalyse av tre skjønnhetsvloggeres 

representasjoner av kjønn på YouTube i den postfeministiske mediekulturen.

http://www.duo.uio.no 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo  

!IV



!V



Sammendrag

 

I denne studien ser jeg nærmere videoer av tre unge jenter (Emma Ellingsen, Linnea 

Bendiksen og Mina Jacobsen) som eksponerer seg selv på videodelingsplattformen YouTube. 

Hensikten er å se på hvordan kjønnsrepresentasjonen deres vises gjennom videoene, og 

hvordan disse er tilknyttet postfeministisk mediekultur. Det metodiske utgangspunktet ligger i 

kvantitativ innholdsanalyse og kritisk diskursanalyse. I den kvantitative innholdsanalysen fant 

jeg at youtuberne produserer videoer i seks kategorier: Skjønnhet, Mote og Interiør, Personlig, 

Underholdning, Hverdag og Informativ. Det lå forskjelligheter i frekvensfordelingen mellom 

disse internt på kanalene, men totalt fant jeg ut at de publiserer mest relatert til underholdning 

og skjønnhet. Den kritiske diskursanalysen som analyserte videoformater, sentrale temaer og 

lingvistikk viste totalt fire kjønnsdiskurser: Søster-diskursen, Jente-diskursen, ”Girl power”-

diskursen og Vakt-diskursen. Mens Søster- og Jente-diskursene ble oppfattet som eksplisitte 

”frontstage”-roller, fant jeg ut at ”Girl power” og Vakt ligger implisitt i bakgrunnen og blir 

tilrettelagt for på plattformen. Ved at de drar frem den private sfæren gjennom video på en 

offentlig plattform kan man også si at selvrepresentasjonene generelt plasserer seg i 

midtstedet. Kjønnsdiskursene er et resultat av sterke sjangerkonvensjoner i 

skjønnhetssamfunnets sosiale praksis, og dette oppleves som et svært homogent og stabilt 

diskursivt fellesskap. Skjønnhetssamfunnet, gjennom Emma, Linnea og Minas 

kjønnsdiskurser, viser hvordan denne subsjangeren kan sies å være preget av neoliberalistiske 

og postfeministiske mønstre som vektlegger det legemlige, hyperfeminine og forbrukerkultur. 

Selvrepresentasjonene til jentene og kulturen de tar del i passer inn i det individualiserte, 

heteronormative og overvåkede postfeministiske subjektet til Rosalind Gill.  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Abstract

 
In this study I have examined selected videos by three young girls (Emma Ellingsen, Linnea 

Bendiksen and Mina Jacobsen) on the social media platform Youtube. The aim was to look at 

how their representations of gender are shown through their videos and how these can be 

connected to postfeminist media culture. The methodological approach is divided between a 

quantitative content analysis and a critical discourse analysis (CDA). In the content analysis I 

found that the youtubers produce videos that can be divided into six subcategories: Beauty, 

Fashion and Interior, Personal, Entertainment, Everyday and Informative. There were 

differences in the frequency of distribution on the individual channels, but combined I found 

that they produce most content related to entertainment and beauty. The critical discourse 

analysis which investigated further on video formats, central themes and linguistics showed 

four gender discourses in total: the Sister-discourse, the Girly-discourse, the ”Girl power”-

discourse and the Guarding-discourse. While Sister and Girly are discourses I understood as 

explicit ”frontstage” roles, I found that ”Girl power” and Guard are implicitly in the 

background, and are discourses facilitated by the platform itself. The discourses can in 

addition to this be considered as a part of ”the middle place” because of the fact that YouTube 

is a social media platform. The gender discourses are a result of strong genre conventions in 

the beauty community’s social practice, which I experience as a very homogenous and stabile 

discursive community. The beauty community, through Emma, Linnea and Mina’s gender 

discourses, has shown how this subgenre can be considered as affected by patterns I find 

neoliberal and postfeminist as they emphasize on physical expressions, hyperfemininity and a 

consumer culture. Their presentations and the culture they take part in fit well with the highly 

individualized, heteronormative and supervisory postfeminist subject defined by Rosalind 

Gill. 
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Forord

 

Arbeidet med denne masteroppgaven har vært ensomt, givende, spennende, nervepirrende og 

morsomt, og jeg føler en helt enormt stor lettelse nå som jeg er ferdig. Jeg har grått, vært 

ekstremt stressa og gått inn i en boble nå den siste tiden. Det har vært en lang prosess med 

søvnløse netter og nesten ingen frisk luft, men nå har jeg gjennomført. Tenk at jeg har skrevet 

en så stor oppgave. Jeg er dårlig på å gi meg selv ros, men i dette tilfellet må jeg nesten bare 

klappe meg selv på skulderen og puste lettet ut. Det har vært vanvittig gøy å fordype meg i 

temaer som kjønn, representasjon og ikke minst medieplattformen YouTube som jeg privat 

har hatt utrolig mye glede av i mange år.  

 

Det er selvfølgelig ikke bare meg selv jeg har å takke for at jeg har klart å skrive denne 

masteroppgaven. Veilederen min Kim Johansen Østby (vår 2018-vår 2019) har vært uvurdelig 

i sine konstruktive tilbakemeldinger og oppfølging. Tusen hjertelig takk for alle gode råd, 

oppmuntringer og dytt i riktig retning. Medstudent og venninne Anine har også vært helt 

avgjørende for meg å ha. Dag ut og dag inn har vi sittet i grupperommene på IMK og rådført 

oss med hverandre. Hennes innspill, selskap og korrekturlesing har vært fantastisk i denne 

ensomme skriveperioden. Jeg vil gjerne også si takk til Michael som gjorde en språkvask av 

det engelske sammendraget mitt. Sist men ikke minst må jeg takke mamma og pappa for at de 

har fått meg til å tro på meg selv, for gode middager etter skriveøkter, for nyhetsdiskusjoner 

under Dagsrevyen og generelt distraksjoner fra det konstante tankespinnet som har vært i 

hodet mitt de siste månedene.  

 

Denne oppgaven består av alt jeg synes er gøy å se på, lese og skrive om kombinert. Jeg tror 

og håper denne interessen vil merkes av leseren. God fornøyelse!  

 

 

 

Oslo, mai 2019  

 

Kristine Søgaard Lomnes
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1. Introduksjon

Emma Ellingsen (17) løfter hånden opp til haken og stirrer sløvt inn i kameraet mens hun 

presser leppene utover. Hun sitter foran kameraet på soverommet sitt, og forteller oss om hva 

hun skal vise i denne videoen. ”Sooo today I’m gonna show you my… almost everyday 

makeup routine! This is my everyday makeup when i wanna be a little bit more glammed to 

school” (Ellingsen 2017a). I en helt annen by i Norge sitter Linnea Bendiksen (16) foran et 

kamera på sitt soverom. Hun trekker opp klesplagg etter klesplagg og forteller litt om hver av 

dem omtrent som om seeren er en nær og nysgjerrig venninne som sitter i samme rom. I 

andreetasjen over en garasje på Eidsvoll følger vi Mina Jacobsen (17) gjennom hele morgenen 

hennes før hun skal på skolen. Vi får se alt fra hvordan hun sminker seg, til hva hun spiser og 

hvordan hun bruker tiden før dagen starter.  

 

En rask scrolling på kanalene deres viser at de handler om stort sett dette. Sminke. Klær. 

Livsstil. I tillegg til et fokus på dette, publiserer de også underholdningsvideoer, kreative tips, 

historier fra det virkelige liv og videoblogger om problemer og hendelser fra hverdagen som 

viser det ordinære og mindre glamorøse i livene deres. De vil av enkelte anses som såkalte 

”videobloggere” eller ”vloggere”, men det store fokuset nettopp på utseende gjør at jeg i 

denne oppgaven vil referere til dem som ”beauty gurus” eller ”beauty vloggers”. De er alle i 

større eller mindre grad en del av skjønnhetssamfunnet på plattformen ettersom de publiserer 

medieinnhold som kategoriseres i krysningspunktet mellom skjønnhet og livsstil. Når jeg 

bruker samfunn som begrep her er det fordi det er dette man bruker i annen litteratur om 

subsjangeren (”the beauty community”). Måten jeg bruker begrepet på refererer til kategorier 

av sosialt forbundne mennesker som deler like interesser, informasjon, praksis, normer og 

verdier — slik som disse tre jentene tilsynelatende gjør.  

Etter å ha observert en rekke videoer av Emma, Mina og Linnea merket jeg meg alle 

implisitte og eksplisitte uttrykk og budskap som trakk meg mot begrepet om femininitet og 

dette med å være jente. Språket, både gjennom hva som sies men også hvordan det sies, 

interessen i utseendet, måten de ser inn i den lille skjermen ved siden av kameraet for å passe 
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på at de ser presentable ut, alle normene som ligger og virker innad i skjønnhetssjangeren, 

hvor de oftest befinner seg under filming, den nære relasjonen med publikum, personlige 

temaer, å gråte foran kameraet og å vise nøye planlagte rutiner man utfører fra dag til dag: alle 

disse øyeblikkene fikk meg til å tenke på Judith Butlers tanker om kjønn som noe vi fremfører 

omtrent som et skuespill. Som et sett av konvensjoner. Hvilke konkrete uttrykk ligger det i 

disse videoene som representerer jentekjønnet? Hvordan er det de presenterer seg selv, og hva 

slags kvinne- eller jentediskurser finnes i selvrepresentasjonene? Hva er jentekulturen de 

kommuniserer til publikum? 

 

Hver dag, over hele verden, legger tenåringsjenter ut YouTube-videoer av seg selv. De setter 

seg ned, gjerne på soverommet, med et kamera foran seg. De deler av seg selv og livene sine, 

snakker med publikummet sitt på Internett og gir sine beste råd om alt fra hva slags pudder 

som holder lengst til hvordan man forteller moren sin at man har fått mensen. Enkelte av de 

deler svært personlige opplevelser både fra fortiden og mens de skjer i virkeligheten. 

Mengden av slike videoer har eksplodert de siste årene, så vel som bruken av sosiale medier 

generelt. Livene våre er blitt mer og mer tilknyttet offentligheten, og vi deler stadig mer om 

og av oss selv. Mye av dette kommer av at nye medieplattformer og den digitale 

offentligheten har åpnet for at man lettere kan spre meninger og finne felles interesser med 

andre uavhengig av avstand. Det har spesielt oppstått endringer i kommunisering av intimitet, 

kjønn og relasjoner. Dette kalles også for ”intimate citizenship”, og tenåringer er en del av 

dette. De er av generasjonen som har vokst opp med eksplosjonen innen teknologi og sosiale 

medier, og de som i størst grad driver med selvrepresentasjon på ulike bilde- og 

videodelingsplattformer (De Ridder og Van Bauwel 2015). Hannah Helseth (2012) kaller 

generasjonen som har vokst opp og lever med internett og den visuelle kulturen som en viktig 

sosial arena for ”Generasjon sex”. De som er en del av denne opplever en større sosial aksept 

for å utfordre egne grenser, og dette spesielt ved å legge ut informasjon om seg selv på sosiale 

medier. I følge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine rapporter er det jenter som er 

mest aktive her. BUFDIR (2015) fant at 51% av jenter med lavest sosioøkonomisk status 

bruker minst seks dager i uken på sosiale medier. Mange av dem sitter nettopp på YouTube og 

følger spent med på oppdateringer fra sine favorittyoutubere som de tar inspirasjon fra, og 

andre er disse skaperne med hundretusenvis av abonnenter og millioner av visninger. Av alle 

som bruker internett er nesten én tredjedel på Youtube (YouTube 2018). I følge statistikk fra 

Ipsos sin SoMe-tracker (2018) tredje kvartal 2018 er det 1 779 000 nordmenn som har en 
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profil og 2 910 000 som bruker siden månedlig eller oftere. 1 av 5 nordmenn er daglige 

brukere. Konseptet er at man kan utforske, skape, distribuere og kommentere visuelt innhold, 

omtrent som i et forum. I dette internettfellesskapet legger folk ut videoer av alt fra hverdagen 

sin, sang, at de ”gamer” (spiller videospill), reaksjoner, til sminking av seg selv og andre.  

 

Parallelt som unge mennesker deler mer av livene sine online, mener teoretikeren Rosalind 

Gill at samfunnet preges av en neoliberalistisk og postfeministisk mediekultur. I den 

postfeministiske diskursen påpekes det at vi har nådd et punkt hvor kjønnene er likestilt, og 

feminisme ikke lenger trengs. Patriarkalske strukturer utfordres samtidig som det kvinnelige 

kjønn, kropp og seksualitet er i fokus. Den neoliberalistiske tankegangen i denne bevegelsen 

dytter unge kvinner mot å forstå seg selv som kapable individer med kroppen som deres 

største styrke. Den postfeministiske sensibiliteten krever både overvåking og selvregulering 

gjennom konsumpsjon av produkter som lover å “fikse“ problemer, og jenter verden over 

dyttes mot konsumerkultur, hyperfeminine uttrykk, sminke og klær som understreker en 

heteronormativ femininitet. Postfeminisme er blitt inkludert i denne oppgaven ettersom jeg 

opplever det som et produktivt og interessant begrep å bruke når man ønsker innsikt i 

kjønnsrepresentasjoner i neoliberale samfunn. Hvordan kan vi se Emma, Mina og Linneas 

representasjoner av kjønn i lys av en slik sammenheng og kontekst? 

 

 

1.1   Problemstilling 

 

Dette er en todelt studie som består av en kvantitativ analyse av totalt 202 videoer og en 

kvalitativ tekstanalyse av 18 videoer hentet fra YouTube-kanalene til Emma Ellingsen, Mina 

Jacobsen og Linnea Bendiksen. De ulike teoriene jeg har tatt utgangspunkt i og andre 

teoretiske holdepunkter som er relevante underveis kan vise hvordan det finnes tendenser og 

mønstre i innholdet deres som representerer kjønn på en måte som har grobunn i 

postfeministisk mediekultur. Oppgaven har én hovedproblemstilling som er overgripende, og 

to underproblemstillinger. Dette er spørsmål som bidrar til å svare på helheten.  

1. Hvordan representerer unge norske skjønnhetsvloggere på YouTube kjønn i videoene sine 

og hvordan kan dette forstås i lys av en postfeministisk mediekultur?  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1a. Hvilke kjønnsdiskurser finnes og hvordan representeres de i videoene deres?  

1b. Hvordan avspeiler kjønnsdiskursene en postfeministisk mediekultur?  

I denne studien er altså ambisjonen å finne frem til kjønnsdiskurser ved analysere 

selvrepresentasjonen til jentene utifra videoer. Det finnes ingen nøyaktig definisjon av 

kjønnsdiskurs-begrepet, men som jeg forstår det og baserer meg på videre er dette hvordan 

kjønn på forskjellige vis forstås og uttrykkes i en tekst. Underproblemstilling 1a har som 

hensikt å identifisere kjønnsdiskursene youtuberne trekker på i videoene sine, og i 

underproblemstilling 1b er målet å sette disse funnene i en postfeministisk mediekulturell 

kontekst. Spørsmålene impliserer både kvantitativ og kvalitativ metode. Den kvantitative 

innholdsanalysen er av statistikk og en videosortering av forhåndsdefinerte kategorier. Disse 

kategoriene er følgende: Skjønnhet, Mote og interiør, Personlig, Underholdning, Hverdag og 

Informativ. Kategoriene er blitt til som et resultat av tematikken på kanalene i tillegg til 

etablerte diskurser i sjangeren kanalene tilhører, og i metodedelen finnes en oversikt over 

fordelingen. Den kvalitative tekstanalysen er en kritisk diskursanalyse i henhold til Norman 

Faircloughs tredimensjonale modell og involverer en detaljert analyse av utvalgte videoer og 

diskursordenen som konstitueres av språkets sosiale struktur i disse. Jeg kommer til å 

kombinere dette med andre sentrale diskursanalytiske begreper formulert av Yngve Benestad 

Hågvar. Hovedgrunnen til at jeg bruker denne metoden som utgangspunkt er at jeg mener de 

kjønnslige representasjonene til Mina, Linnea og Emma er diskursive konstruksjoner, og 

hensikten er å definere disse basert på analysen. Samtidig mener jeg det er en hensiktsmessig 

tilnærming ettersom kjønn i denne konteksten er komplekst og lite forsket på. 

 

1.1.1 Begrunnelse av tema 
For utenforstående virker det som et enkelt og ukomplisert tema. Kjønn på YouTube, 

skjønnhetsdronninger og sminkevideoer relatert til postfeminsime? Man rynker kanskje på 

nesen og tenker muligens hva jeg driver med som vil bruke en hel masteroppgave på å forske 

på dette. Helt siden jeg skrev bacheloroppgaven min om kjønn og postfeminisme relatert til 

blogging våren 2017 har jeg kjent på at jeg virkelig har funnet området der jeg ønsker å 

plassere meg i medievitenskapelig forskning. Kjønn, seksualitet og medier er det jeg brenner 

for. Hovedgrunnen til at jeg tok avgjørelsen om å forske på YouTube er det to grunner til.  

YouTube er et massivt nettsted som mange bruker hver eneste dag, og jeg ble svært overrasket 
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da jeg søkte internt på masteroppgaver ved instituttet mitt og kun fant et par som hadde 

skrevet om plattformen. Til tross for den økende plassen denne plattformen har i hverdagen 

vår og det svært relevante medielandskapet, finnes det ingen forskning om kjønn i 

skjønnhetsfellesskapet på YouTube i norsk sammenheng. Skjønnhetsyoutubere er store 

forbilder for mange unge jenter og gutter, og det er derfor av sosiokulturell interesse å forske 

på det kjønnsfokuserte innholdet i selvfremstillingene deres. Det skader heller ikke at jeg 

personlig i flere år har sittet limt til skjermen og sett på utallige sminke- og hårvideoer selv. 

Jeg sitter allerede på stor kunnskap over sjangeren og å gå nærmere inn på 

skjønnhetssamfunnet var en god måte å bruke det jeg allerede kan til min fordel.  

Jeg håper denne oppgaven potensielt kan bli starten på at man begynner å fatte interesse for 

temaet i forskerkretser og tar det på alvor. Dette er faktisk verdt å forske mer på, og noe man 

ikke skal kimse av men heller ta seriøst og undersøke i akademiske kretser.  

 

 
1.2  Bakgrunn 

1.2.1 YouTube 
Blant alle de ulike sosiale mediene er det YouTube som er desidert størst og ledende som 

database for videoer og videodeling. Plattformen ble lansert i 2005, og har hatt en rask vekst 

siden. I følge statistikk publisert av dem selv har siden over en milliard brukere, og hundrevis 

av millioner av timer brukes hver dag på å streaming av videoer verden over (YouTube 2018). 

Å registrere seg er gratis, og det er slik enkelt å bli skaper selv. I tillegg til dette er plattformen 

industrivennlig i form av at tradisjonelle mediekilder, reklame og TV benytter seg av den. Det 

er nå blitt et digitalt fenomen og fellesskap som stadig flere mennesker bruker som utløp for 

kreative idéer og online selvfremstilling. Miljøet inspirerer til å dele, skape og samarbeide, og 

slik tilrettelegger plattformen for at man kan utforske egen identitet og andres gjennom 

personaliserte innhold. YouTube er slik en arena for selvrepresentasjon og gir mulighet for 

selvrefleksivitet. 

Menneskene som frekvent legger ut videoer av seg selv her kalles for ”youtubere” eller 

”skapere” (”creators”), et begrep som defineres som ”a type of internet celebrity and 
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videographer who has gained popularity from their videos on the video-sharing website, 

Youtube” (Wikipedia 2018). Youtubere bruker teknologi til å uttrykke seg selv kreativt som 

videoprodusenter, og kan i følge Choi og Behm-Morawitz (2017: 81) anses som ”digital 

literacy educators”. De har digital kompetanse og utøver den omtrent som en lærer gjør. ´  

 

Samtidig gir det mennesker som ønsker et sted å uttrykke seg et sted å gjøre dette og det er  

gode muligheter for å finne likesinnede. Jenkins (2006) refererer til en kultur som dette som 

”participatory culture” som han mener er en del av et skifte i mediekulturen mot deltakelse og 

demokratisering. En slik kultur har lave barrierer for deltakelse og engasjement, og 

medlemmene som bidrar føler ofte tilhørighet med andre. “Participatory culture is emerging 

as the culture absorbs and responds to the explosion of new media technologies that make it 

possible for average consumers to archive, annotate, appropriate, and recirculate media 

content in powerful new ways” (Jenkins 2009: 8). Denne ”fellesskapskulturen” kombinert 

med ny teknologi har altså resultert i helt nye måter å mediere, motta og spre medieinnhold.  

 

Den enorme rekkevidden og størrelsen på publikummet på siden har gjort at mange online-

personligheter er blitt såkalte YouTube celebrities eller social media influencers (SMI), og 

nyter slik mange økonomiske og sosiale goder (García-Rapp 2016: 2-3). I 2007 lanserte de 

noe kalt et ”Partner Program” som gjør at brukerne også kan tjene penger på videoene sine. 

Dette har gjort YouTube til en mulig og lukrativ karrierevei i stedet for bare en hobby. Mange 

større selskaper har også eierandeler i YouTube, som annonsører som bruker plattformen til å 

selge produkter, eller Multi-Channel Networks (MCN) som representerer ulike youtubere (på 

samme måte som et management). Nettstedet er et komplekst kommersielt økosystem.  

 

I følge Hearn og Schoenhoff genererer en SMI celebritet og kjenthet gjennom personlig 

branding og kultivering av oppmerksomhet på sosiale medier (2016: 194). Dette sammen med 

relasjonen mange youtubere skaper med følgermassen sin gjør at de er ekstremt attraktive for 

samarbeid med merkevarer og bedrifter. Samarbeid mellom youtubere og bedrifter foregår 

vanligvis gjennom produktplassering, ”storytimes” med relevante temaer for produktet de 

promoterer eller såkalte ”unboxing”-videoer, hvor man åpner og viser frem produkter. Mange 

av de aller flinkeste på samarbeidsvideoer klarer å integrere samarbeidet i allerede etablerte 

formater på kanalen på en diskré måte, og opprettholder slik det autentiske inntrykket de har 

hos seerne sine. 
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1.2.2 Skjønnhetssamfunnet 
I YouTube-fellesskapet kategoriserer man gjerne skaperne etter hvordan videoer de publiserer. 

Det finnes blant annet ”vloggere” (videobloggere), ”pettubers” (kanaler som hovedsakelig 

omhandler dyr), ”gamere” og den kategorien Emma, Linnea og Mina hovedsakelig faller 

under: ”beauty vloggers”, ”beauty gurus” eller ”beauty influencers”. Det er som oftest unge 

kvinner som er skapere, og de lager vanligvis videoer om produkter og ting de kjøper relatert 

til skjønnhet, mote og livsstil. De kommuniserer vanligvis en grunnleggende interesse i ting vi 

kan kategorisere som ”jentete”. Skjønnhetsvideoer er blitt en av plattformens mest populære 

og ikke minst lukrative subkategorier. På verdensbasis genererte skjønnhetsrelatert 

videoinnhold mer enn 169 milliarder visninger på YouTube i 2018 (Statista 2019). I et studie 

gjort av Pixability kalt Digital Makeover: The Social Video Beauty Ecosystem (2016) fant 

man ut at mens skjønnhetsmerker kun utgjør 2.6% av YouTube-landskapet (en nedgang på 2% 

fra 2015), utgjør hele 86% videoer lagd av individuelle skapere. Denne seksjonen av YouTube 

domineres slik av ”oss”, vanlige jenter og gutter som starter online-karrieren sin gjennom å 

filme seg selv på rommet sitt. På denne plattformen er det brukerne som har høyest stemme, 

noe som kan ha mye å gjøre med at YouTube er et lett tilgjengelig sosialt medium. Hvem som 

helst kan delta i det, så lenge man eier et kamera og har et ønske om å vise noe til verden. 

 

I likhet med andre sosiale medier finnes det også faser på YouTube hvor seermasser tiltrekkes 

visse sjangre mer enn andre. Dette innebærer at youtuberne må følge denne strømmen i eget 

videoinnhold for å holde seg relevante i kakofonien av populære kanaler der ute. I løpet av de 

siste årene har såkalte ”vlogs”, hvor vi gjerne følger youtuberen rundt i en hverdagslig 

situasjon, blitt mer vanlig å ha på kanalen sin. Forskning peker på at dette er blitt den mest 

populære og dominerende formen for brukergenerert innhold (”user-generated content” eller 

UCG) (Raun 2016: 4). Strangelove (2010: 4) kaller det “the epitome of YouTube as a social 

phenomenon”, og mener slik at dette er et typisk kjernetrekk eller kjennetegn ved plattformen 

på generell basis. ”Beauty guruer” veksler gjerne mellom dette og ”content videos”. ”Content 

videos” er mer polerte og fremstår mer planlagte ved at de dreier seg mer om å konstituere 

youtuberens merkevare. Videre i teksten vil jeg referere til dette som merkevarespesifikke 

videoer. Berryman og Kavka deler slike videoer inn i fire subkategorier: ”haul” (visning av 

innkjøp), ”first impression” (første inntrykk/reaksjon av eks. et produkt), ”monthly 
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favorite” (månedlige favorittprodukter) og ”tutorials” (instruksjoner) (2017: 312). Både 

videoblogger og merkevarespesifikke videoer vil utdypes mer i analysekapittelet ettersom 

dette er formater som er svært relevante på Emma, Linnea og Mina sine respektive kanaler. 

Det oppstår gjerne et nært bånd og et stor engasjement mellom publikum og youtuberen, noe 

som kommer av at mange ”beauty vloggere” involverer seerne i deres personlige liv og 

meninger. Flere behandler publikummet sitt omtrent som venner, og gir til og med fanbasene 

egne navn. Mange er blitt så populære blant seere at de har blitt en del av mainstreammedier, 

som eksempelvis Michelle Phan og Bethany Mota i amerikansk sammenheng (Choi og Behm-

Morawitz 2017: 80) og Zoella og Tanya Burr i britisk sammenheng.  

 

1.2.3 Emma, Linnea og Mina  
Hittil har jeg prøvd å etablere en grunnleggende forståelse av både plattformen YouTube og 

skjønnhetssjangeren, men hvem er jentene jeg skal se på og bruke som eksempler for hvordan 

kjønnslige representasjoner hos skjønnhetsyoutubere kan kobles til postfeministisk 

mediekultur? Min studie dreier seg om utvalgt innhold fra tre skjønnhets- og/eller 

livsstilsguruer, hvor Emma Ellingsen utgjør den mest kjente av dem. Emma (f. 2001) er 

oppvokst på Nøtterøy i Vestfold og er 

den med størst følgerskare blant de tre 

på plattformen. I mars 2016 begynte 

hun å laste opp videoer på YouTube, og 

i dag har hun rundt 370 000 abonnenter 

med omtrent 21 millioner avspillinger 

sammenlagt på de 65 (53 i september 

etter innsamling) videoene sine 

(Ellingsen 2019). To år før YouTube-

karrieren hennes startet var hun med på 

TV2-programmet Født i feil kropp, et 

program som gjorde at mange åpnet 

øynene både for Ellingsen som person 

og situasjonen til mange unge 

transkjønnede. Emma gikk bare i 3. klasse da hun sendte melding til moren sin om at hun 

ønsket å bli jente, og da hun var 10 år byttet hun navn fra Tobias. I 2015 begynte hun på 

pubertetsutsettende hormonell behandling, og senere har hun også startet å ta kvinnelige 

kjønnshormoner. På Se og Hørs Kjendisgalla i januar 2018 vant hun pris som ”Årets 
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influenser” med begrunnelsen at hun har belyst temaet om å være født i feil kropp og er en 

inspirasjon for andre (Nilsen 2018). Høsten 2018 var Emma aktuell med TV 2-programmet 

”Generasjon Z”, hvor hun var en av de syv hovedpersonene. Programmet handlet om unge 

mennesker født i generasjonen etter 1995 med både store ambisjoner og drømmer, og hadde 

som hensikt å vise frem livene til tenåringer i et av verdens rikeste land. Her følger vi med 

Emma når hun bestemmer seg for å 

slutte på skolen, mens hun er i 

forhandling med et modellbyrå og den 

øvrige hverdagen hennes som en av 

Norges mest populære youtubere.  

Linnea Bendiksen (f. 2003) vokste opp 

på Vestby i Akershus, og begynte som 

youtuber i september 2016. Hun har 

rundt 29 000 abonnenter på kanalen sin 

med rundt 3.2 millioner visninger 

fordelt på de 123 (107 i september etter 

innsamling) videoene sine (Bendiksen 

2019). Linneas popularitet steg kraftig da hun begynte å publisere videoer om psykisk helse. I 

mars 2017 var hun blant annet åpen om at hun overlevde et selvmordsforsøk og ble lagt inn 

på ungdomspsykiatrisk avdelingen på Ahus. Videoen har snart 300 000 visninger og er 

kanalens mest sette. Hun legger ellers ut videoer som oftest omhandler sminke, klær og 

livsstil med varierende hyppighet. I mai 2018 opplevde hun at kanalen hennes ble hacket, og 

hun mistet alle videoene sine. Etter en stund fikk hun kontroll tilbake over brukeren, og siden 

da har hun publisert som vanlig igjen. 

Mina Jacobsen (f. 2001) er den ferskeste youtuberen av de tre, og har bare siden slutten av 

desember i 2017 produsert 68 (42 i september etter innsamling) videoer og opparbeidet seg til 

litt i underkant av 70 000 abonnenter (Jacobsen 2019). Mina er oppvokst og bor på Eidsvoll i 

Akershus, men går på skole i Lillestrøm. I motsetning til Linnea og Emma hvor hovedfokuset 

for det meste ligger på sminke og klær, har Mina også mange kreative innslag på kanalen sin, 

blant annet videoer om ”bullet journaling”. Her viser hun at hun tegner og designer sin egen 

almanakk hver måned med ulike temaer. Den kreative siden hennes kommer også til uttrykk 

gjennom tungt redigerte videoer med mye bruk av musikk og klipping. Sent i 2018 og i 
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begynnelsen av 2019 har kanalen 

hennes vokst dramatisk mye. Hun har 

vært to ganger på God Morgen Norge 

(en hvor hun snakket om influencere 

og en hvor hun snakket om hvordan 

voksne tar opp samtaleemnet sex med 

barn), i tillegg til at hun vant prisen 

”Årets Livsstil” i Vixen Influencer 

Awards 2018. 

 

Analyseobjektene så vel som det 

empiriske materialet i denne studien 

er blitt valgt basert på en rekke 

kriterier som vil utdypes i kapittel 3.  

 

1.2.4 Tidligere forskning og mitt bidrag  
Skjønnhetssamfunnet på YouTube har vært kjent i lang tid nå og slik blitt stor del av 

plattformen. Likevel er det lite forskning gjort på dette feltet i et akademisk perspektiv, og 

spesielt relatert til postfeminisme. Burgess og Green har på en annen side diskutert 

plattformen og dens karakteristikker relatert til brukere, kreativitets- og produksjonspraksis i 

tillegg til interaksjon (2008, 2009, 2009). Det er også blitt gjort etnografistudier av YouTube 

som et kulturregister (Strangelove 2010), og som et sted man kan lære på (Lange 2014). Det 

nærmeste vi kommer det denne oppgaven handler om er fem studier, hvor det første er av 

Juliano Spyer (2013a) som gir en etnografisk oversikt over hvordan ”beauty guruer” bruker 

tagger og interaksjon internt i samfunnet. Den andre er av Garcìa-Rapp (2016) som bruker 

kanalen Bubzbeauty som et case for å se på ”beauty guruer” som et digitalt fenomen. Hun 

drøfter også ”online”-popularitet relatert til videoer og kommentarer. Hennes rolle som 

skjønnhetsvlogger styres av to sfærer kalt “the commercial side“, som omhandler YouTube 

som en business plattform, og “the community sphere“, som omhandler affeksjonen som 

deles med publikum.  

 

Den tredje studien er av Berryman og Kavka (2017) og omhandler Zoe Sugg, bedre kjent som 
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youtuberen og kanalen Zoella. Med over 11 millioner abonnenter er hun en av de aller mest 

populære youtuberne internasjonalt, og i en periode var hun den mest populære innad i 

skjønnhetssamfunnet som ”beauty guru”. I tillegg til å lage videoer om sminkerelaterte 

temaer, mote og livsstil legger hun også ut videoblogger som gir en intim og nær innsikt i 

livet hennes. Videoene til Zoe skaper et intimt forhold mellom henne som en slags storesøster 

i publikums liv, i tillegg til at den genuine interessen hennes i skjønnhet og produkter smitter 

over på seerne gjennom at de kjøper ting hun anbefaler. I studien finner Berryman og Kavka 

at Zoella er et godt eksempel på hvordan youtubere klarer å bruke intimitet og en spesifikk 

kjønnslig identitet som en måte å kommersialisere på. I den fjerde studien av Giorgia Riboni 

(2017) forskes det på ”beauty guru”-fenomenet, og hvordan de som innholdsprodusenter 

skiller seg ut ved at de både viser frem kunnskap om skjønnhet og har gode 

kommunikasjonsferdigheter. Studiet ser nærmere på ”sminketutorial”-sjangeren og gjennom 

diskursanalyse undersøker Riboni de generiske, retoriske og lingvistiske trekkene ved ”beauty 

guruer” og hvordan disse diskursivt konstruerer deres identitet.  

 

Den femte studien jeg vil trekke frem handler ikke om jenter, men om gutter på YouTube. 

Grunnen til at jeg ønsker å nevne denne er fordi den omhandler kjønn, noe som denne 

oppgaven også gjør. I Claire Balleys sitt etnografiske studie kalt Teen boys on YouTube: 

Representations of gender and intimacy (2018) analyserte hun videoer lagd av tenåringsgutter 

mellom 12 og 17 år. Målet var å kunne si noe om kjønnsfremstillinger og representasjoner 

relatert til fysisk og relasjonell intimitet. Analysen viste at fremført maskulinitet fortsatt 

involverer tradisjonelle heteronormativiteten, samtidig at spesielt humor er en viktig sjanger. 

Den gjør det mulig for unge gutter å snakke om personlige ting, og brukes som et verktøy for 

å øke selvtilliten.  

 

Forskning som kombinerer både YouTube og skjønnhetsguruer med den postfeministiske 

mediekulturen er det som nevnt lite av, men flere forskere har undersøkt hvordan mediene 

spiller en rolle i hvordan jenter forstår og fremfører den postfeministiske sensibiliteten. Et 

eksempel er Banet-Weiser (2011) som har sett på hvordan YouTube brukes som en måte for 

jenter å eksperimentere med seg selv som merkevare, og hvilke praksiser som ligger til grunn 

for hvordan dette gjøres. Hopkins (2002) mener at det er et trekk ved postmoderne samfunn at 

vi trekkes mot aktiviteter som øker berømmelse, og at dette er blitt den ultimate måten å 

realisere den “feminine drømmen“. Harris (2004) knytter de visuelle uttrykkene jenter og 
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kvinner fremmer til kjendiskultur og den postfeministiske sensibiliteten.  

 

Denne studien anerkjenner det eksisterende “kunnskapshullet“ i forskningen, og hensikten 

med oppgaven er å bidra til en start. Det er et undervurdert og understudert felt som er lett å 

overse ettersom skjønnhetssamfunnet ofte brukes av de yngre, og youtubere er ikke på samme 

måte som bloggere kjent i det norske mediebildet. Ennå. Det kan både være en fordel og en 

ulempe med studiens tema. Samtidig som det er positivt å skriver om noe nytt og noe vi vet 

lite om, kan det være utfordrende ved at jeg har få å bygge videre på og referere til. 

1.3  Leserveiledning 

I kapittel 1 har jeg forsøkt å gi et innblikk i YouTube som plattform så vel som 

skjønnhetssamfunnet og jentene som står bak kanalene jeg skal se på. Jeg kom så inn på 

tidligere forskning relatert til både YouTube og postfeminisme. Kapittel 2 er det teoretiske 

rammeverket studien vil basere seg på. Her kommer jeg til å trekke frem teori relatert til 

kjønn, representasjon og postfeminisme. Kapittel 3 utdyper det metodiske opplegget som 

forøvrig er todelt mellom kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Den kvantitative metoden er en 

en innholdsanalyse og den kvalitative er en kritisk diskursanalyse (CDA). Delen avsluttes 

med en refleksjonsdel rundt tanker om etikk og begreper som generaliserbarhet, validitet og 

reliabilitet. Kapittel 4 er analysekapittelet hvor jeg kommer frem til funnene mine, og dette er 

i likhet med forrige kapittel delt opp. Jeg vil først trekke frem funnene fra den kvantitative 

innholdsanalysen basert på de forhåndsdefinerte kategoriene mine som forteller noe om 

fordelingen av de totalt 202 videoene utover disse, både sammenlagt og individuelt. Deretter 

kommer jeg inn på den kritiske diskursanalysen som tar for seg videoformater, subkategoriene 

i henhold til de 18 utvalgte videoene og lingvistiske trekk. Den tredje delen i analysen er der 

jeg kommer frem til de fire ulike kjønnsdiskursene jeg mener finnes på kanalene deres. Jeg vil 

komme inn på intertekstualitet og måten kjønnsdiskursene representeres i videoene, samt. hva 

slags betydning jeg mener de har i selvrepresentasjonene til Emma, Linnea og Mina. 

Subkategoriene kobles så opp mot diskursene. Kapittel 5 er diskusjonsdelen hvor jeg trekker 

frem relasjonen til postfeminismen og slik ser hvordan kjønnsdiskursene kan avspeiles i 

mediekulturen. Oppgaven rundes av i kapittel 6 hvor jeg drar frem problemstillingen og gir 
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en konklusjonsmessig oppsummering, så vel som en liten del om videre forskning.  

2.  Teoretisk rammeverk

 

Kapittelets formål er å presentere rammeverket og danne et teoretisk bakteppe, og vil trekke 

frem den mest relevante teorien for å kunne besvare problemstillingen. Dette er essensielt for 

at den kvalitative analysen av videoene til Emma, Linnea og Mina skal få en forankring og for 

oppgavens videre diskusjon av medietekstenes representasjon av kjønn og relasjon til den 

postfeministiske mediekulturen. Jeg har tatt utgangspunkt i rekkefølgen av nøkkelordene i 

problemstillingene med tanke på oppsettet i teoridelen. Jeg vil gjenta disse for ordens skyld 

med nøkkelordene som vil være relevante uthevet: Hvordan representerer unge norske 

skjønnhetsvloggere på YouTube kjønn i videoene sine og hvordan kan dette forstås i lys av en 

postfeministisk mediekultur? 

Jeg vil begynne med en innføring i hva representasjon er og hva det vil si i en sammenheng 

som på YouTube. Jeg vil så komme inn på begreper som selvrepresentasjon, selvpresentasjon 

og roller med utgangspunkt i teoretikere som Erving Goffman, Nancy Thumim og Joshua 

Meyrowitz. Dette vil følges opp av en utgreiing av femininitet og kvinnelighet, og deretter 

kjønnsteori og queer-/transteori hvor Judith Butler er en sentral figur. Oppgaven vil deretter 

bevege seg videre inn på en gjennomgang av feminisme og postfeminisme hvor hovedsakelig 

Rosalind Gill, men også Angela McRobbie og Jennifer Baumgardner og Amy Richards 

brukes som holdepunkter. Videre i diskusjonen vil jeg på en annen side også bruke teori nevnt 

i tidligere forskning, samt. annen relevant teori relatert til både YouTube og postfeminismen 

som jeg ikke anser som nødvendig å ha med her.   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2.1  Representasjon 

 

Å dele klipp av livet sitt på Internett er et relativt nytt fenomen, og et direkte resultat av de 

store endringene i kommunikasjon og teknologi de siste årene. Elektroniske medier forener 

det private og offentlige og gjør så vi deler stadig mer om oss selv i offentligheten. 

Plattformer som blogger, Instagram og YouTube er nye medieformer eller scener vi gjerne 

deler dette på. Her kan vi bestemme helt selv hvordan vi ønsker å fremstå gjennom bevisste 

valg av hva vi legger ut, og slik konstruere hvordan representasjonene våre oppfattes fra 

utsiden. 

Representasjon som et begrep definerer Stuart Hall som en måte vi bruker språk på for å si 

noe av betydning om verden slik at det gir mening for andre (2013: 1), og det er både det å 

beskrive og det å symbolisere (Lindgren 2009: 57). Det er noe som står for noe annet. Man 

kan se på det som et slags system som gjør at vi konstruerer ekvivalens mellom ting og 

begreper eller mentale kart som vi har i hodene våre. Det er altså slik meningsproduksjon 

gjennom diskurser, bilder og språk, og kobler språk og mening til kultur. Representasjon er en 

essensiell del av hvordan mening blir skapt og utvekslet mellom mennesker. Det handler om 

hvordan vår verden er sosialt konstruert og representert for oss og av oss på ulike måter. Når 

vi driver med representasjon prøver vi å skape mening av andre mennesker, situasjoner og 

verden generelt. I denne sammenhengen ønsker jeg å bruke en diskursiv tilnærming til 

begrepet som skrevet om av Michel Foucault ettersom jeg mener det passer godt med 

Faircloughs ideer om diskurser. Denne tilnærmingen tilhører den konstruksjonistiske teorien 

om hvordan representasjon knytter mening og språk sammen i en kultur, og hvordan språk 

representerer verden. Foucault brukte begrepet representasjon om ikke bare mening men om 

kunnskap gjennom bruken av diskurser. Diskurser er mer opptatt av hvor meningen kommer 

fra, og er kontekstavhengige. Ingenting vil ha mening uten en diskurs (Hall 1997).  

 

2.1.1 ”Backstage” og ”frontstage” 

I møte med andre representerer vi oss selv. Erving Goffman ser på det hele som en slags 

fremførelse, ”Performing the self”, og skriver i Presentation of Self in Everyday Life (1959) at 

vi spiller i roller. Disse kaller han ”frontstage” og ”backstage”. Mens ”frontstage” peker mot 
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den sosiale rollen man har (den man ønsker å vise), er ”backstage” hvordan man er bak 

kulissene og fasaden. Det er baksideområdet som publikum ikke kan se, eller som kun er for 

de som er invitert. Man er ikke like opptatt av å spille rollen sin og fremstå på en bestemt 

måte, og det gjør at det man kanskje undertrykker på scenen kommer frem her. På scenen kan 

vi presentere og kontrollere inntrykkene vi gir fra oss. “Frontstage“ er en slags fast måte å 

opptre på. Goffman deler dette begrepet inn i kulisser og personlig fasade. Mens kulissene er 

de konstante delene ved fasaden vår (elementer som utgjør scenen, som ”mise-en-scenè”), er 

den personlige fasaden det vi uttrykker på en mer direkte måte. Dette kan være alt fra kjønn, 

bevegelser, utseende, klær og holdning (Goffman 1992: 27-29). Anledningen og situasjonen 

vi er i bestemmer hvilken sektor av vår person og andre deltakere skal spille ut som rolle. Når 

en utenforstående beveger seg inn på et område hvor en fremførelse skjer eller når noen braser 

inn “backstage“ kan man oppleve å ta andre på “fersk gjerning“ eller “flagrante 

delicto“ (1959: 132).  

 

Goffman mener rollene våre er utøvende og dynamiske aspekter ved vår sosiale status. Vår 

sosiale status er et sosialt definert trekk ved en person som gir visse plikter og rettigheter  

(1992: 22-23). Hvordan man er i situasjoner med andre mennesker trenger ikke stemme 

overens med hvordan man er ellers, for til en rolle hører det ofte med en spesiell fasade 

gjennom enkelte fremtoninger og manerer. Vi bytter mellom disse avhengig av hvilken sosial 

situasjon vi er i, og rollene kan igjen ha motstridende egenskaper og holdninger. Å veksle 

mellom roller kaller han for ”role segregations”, og grunnen til at det skjer slike bytter mener 

han har med noe kalt ”audience segregation” å gjøre. De forskjellige tilskuergruppene vi har 

er helt avgjørende for rollen vi velger å innta, for vi ønsker oftest å være den som passer de 

som er rundt oss best. Dette introduserer Goffman som ”kunsten å kontrollere inntrykk”, og 

beskriver også forholdsreglene som kan være avgjørende for å gi passende inntrykk ved 

fremførelser av selvet (Goffman 1959: 173). Meyrowitz skriver i No Sense of Place (1985) at 

mennesker tilpasser historier med hensyn til hvem det er som skal høre på dem, og for å 

oppfattes slik vi vil drives “impression management“. Personlige uttrykk manipuleres slik at 

vi kan kontrollere hva andre tolker av opptredenene våre. Vi kan både avgi intenderte eller 

bevisste uttrykk eller uintenderte eller ubevisste uttrykk.  
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2.1.2 Midtstedet 
Ettersom private og offentlige situasjoner blir mer og mer flytende, mener Joshua Meyrowitz 

at begrepene om ”frontstage” og ”backstage” ikke er dekkende lenger. Det vi tidligere tiet om 

og kun snakket om privat blir nå oftere tatt opp i offentligheten eller ”på scenen” som et 

resultat av introduksjonen av nyere teknologi, slik jeg så vidt var inne på i begynnelsen av 

kapittelet (1985: 48). Sosiolog Anne Krogstad (2007) trekker frem blogger som et eksempel 

på dette, hvor man legger i det vide og det brede ut om barna sine og andre personlige 

detaljer. Meyrowitz mener det har oppstått noe kalt ”midtstedet” som forklares som i sentrum 

av ”front”- og ”backstage”. Det er altså en kombinasjon av begrepene til Goffman og en 

posisjon imellom disse. Her kan vi trekke paralleller til sosiale medier og YouTube-verdenen 

hvor hundretusener av mennesker viser hva som skjer i livene deres hver eneste dag. Samtidig 

som at sosiale medier er offentlig ettersom det deles med et publikum, er det også en 

underliggende forventning om at man skal være personlig. I sekundet man tar opp kameraet 

og filmer går man inn på scenen og i rollen man har konstruert for seg selv, men samtidig som 

man er på scenen viser man hva som skjer bak i kulissene. Det skjer også iscenesettelser i 

valgene av hva som inkluderes og klippes vekk. Med tanke på hvor stor del av hverdagen vår 

som foregår på digitale medier vil disse tre rollene flyte mer og mer sammen.  
 

2.1.3 YouTube som selvrepresentasjon 
Realisering av rollene kan ha dypere identitetseffekter og vi kan vokse inn i de rollene vi har 

skapt for oss selv. Vi skaper masker vi streber mot å integrere som en del av selvet, og til slutt 

blir vår oppfatning av rollen vår andre natur og en stor del av personligheten. Slik må man 

velge selvrepresentasjonene sine med omhu, for det som starter som en maske blir etterhvert 

linket til selvet (Goffman 1959: 11-12). Nancy Thumim (2006: 261) hevder man kan skille 

mellom fremført identitet og observerbar identitet, og kaller det henholdsvis for 

selvpresentasjon og selvrepresentasjon. Mens selvpresentasjon er noe vi gjør konstant når vi 

fremfører hvem vi er i møte med andre, er selvrepresentasjon en prosess hvor selvet skapes i 

et samspill i sosiale situasjoner. Fremvisningen av selvet vil slik være selvpresentasjonen, 

mens de symbolske tegnene og objektene som produseres er selvrepresentasjonen. Sistnevnte 

er en bevisst sammensetning av tegn som velges med intensjonen å vise vår identitet. Denne 

typen representasjon innehar en kontroll over egen fremstilling, og sosiale medier åpner for at 
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man kan styre inntrykkene man gir til andre. I masteroppgaven til Karoline Tømte 

konkluderes det med at blogging er en praksis som er underlagt rammevilkår som styrer 

selvrepresentasjonen gjennom bloggen. I intervjuer hun gjorde med bloggere fant hun at de i 

et samspill med den sosiale konteksten på plattformen gjør en slags lært selvrepresentasjon 

som følger en ramme. Den sosiale konteksten er kommunikasjonen med publikum, og 

bloggeren tilpasser seg disse ved å kommunisere på en måte som viser autentisitet (Tømte 

2009: II). Satt i sammenheng med YouTube-fenomenet vil videoproduksjonen fungere som en 

slags presentasjon av selvet, mens kanalen i seg selv er aktørenes selvrepresentasjon. Jeg vil 

konsentrere meg hovedsakelig om nettopp selvrepresentasjon videre i oppgaven. YouTube vil 

på samme måte som blogging være underlagt slike føringer, konvensjoner og begrensninger 

som avgjør hvordan representasjon skjer. Derfor forventer jeg å finne store likheter mellom 

selvrepresentasjonene og kjønnsdiskursene Emma, Linnea og Mina bruker.  

2.2  Kjønn 

Kjønnsrepresentasjoner i mediene i dag fremstår som mer varierte enn tidligere, men vi kan 

fortsatt finne kjønnsstereotypiene tilknyttet kvinner og menn relativt lett om vi prøver.  

Dette er de felles mønstrene, normene og konvensjonene som eksisterer for et kjønn.  

Hegemoniske representasjoner av kjønnene formidles både eksplisitt og implisitt, og slik 

normaliseres de to stereotypiene vi allerede er vant til enda mer. Tradisjonelt har nemlig kjønn 

blitt sett på som et binært og heteronormativt system, sistnevnte er noe Wencke Mühleisen 

referer til som ”heteroseksualitetens forrang og normativitet” (Mühleisen 2003: 147). Vi 

tildeles sosiale karakteristikker som baserer seg gjennom det rent fysiske og biologiske ved 

oss. Blir du født gutt forventes du å oppføre deg maskulint og tiltrekkes de som er født jente, 

og blir du født jente forventes du å oppføre deg feminint og tiltrekkes de som er født gutt. For 

å sørge for at man holder seg innenfor disse rammene eksisterer det samfunnsmessige krefter 

som påvirker oss til å overholde disse forventningene, som mediene. 
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2.2.1 Kjønnsteori
I Analytiske retningslinjer ved empiriske studier av kjønnede betydninger forklarer Hanne 

Haavind (2000) det som at kjønn er blitt flyttet fra å sitte i mannen eller kvinnen til innholdet 

som ligger i bruk og handling. Mye av forskyvningen i denne tankegangen kom på 90-tallet 

etter at kjønnsteoretikeren Judith Butler publiserte Gender Trouble (1990) som ble et svært 

førende verk for kjønnsforskning, feministisk teori og ”queer”-teori i ettertid. Som radikal 

poststrukturalist og teoretiker har hun preget denne forskningen kraftig de siste to tiårene, 

spesielt med argumentet om at kultur og sosiale forhold påvirker det biologiske kjønn. 

Kjønnet eksisterer ikke i kroppen men utenfor i konstruksjonen av det gjennom ting vi gjør og 

sier, og Butler åpner slik opp for å forstå kjønn som en del av estetikkens domene (Mühleisen 

2003: 35). 

Butler ønsket å destabilisere den normative forståelsen, og åpne opp for en videre forståelse 

av hva kjønn er. Vi er det ikke, vi gjør det, og ”spiller” kjønn i hverdagslivet. Både “gender“, 

som er kulturelt og sosialt konstruert, og “sex“, som er biologisk, er noe performativt. De blir 

kun virkelige for oss gjennom fremførelsen av atferd som forstås som karaktertrekk for 

kjønns- og seksualitetsidentiteter. De er begge konstruert av oss, ettersom den ene ikke kan 

eksistere uten den andre. Kropper blir definert av diskursene våre. Kjønnsdiskurser krever 

også visse fremførelser for at de skal oppfattes av oss. Den mest dominante mener Butler er 

en slags “obligatorisk“ heteroseksualitet: Jenter er feminine og tiltrekkes av maskuline gutter, 

og omvendt. Dette er ikke egenskaper eller interesser vi er født med men snarere handlinger 

vi gjentar og reproduserer som sier noe om vår kjønnsbetydning. Kjønn er en 

identitetsforankret og kroppslig vane som vi gjentar i en normativ ramme (Mühleisen 2003: 

35).  

 

Seksuell og kjønnslig identitet etableres ikke ved fødselen, men vi stemples derimot som 

enten feminin eller maskulin i den kulturen vi vokser opp i. Når vi lærer oss å snakke lærer vi 

oss også å identifisere oss som en hun eller han eller en sønn eller datter. Når vi vokser opp 

blir vi vant til disse opptredenene og lever i en slags kvasinaturlighet. Allerede før barn blir 

født kaster vi faktisk egne forestillinger inn i hvordan vi vil det skal bli og være, og 

introduserer disse tankene som normale helt fra start av. Barnet blir eksponert for gjentatte 

kjønnende handlinger og er i et pågående teaterstykke. Kjønnsstereotypier skapes og styrkes i 
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en kultur når vi gjentar oss over tid, og kjønnet spilles slik ut i form av bestemte 

iscenesettelser. For at vi skal gjenkjenne noen som enten mann eller kvinne gjentas det derfor 

spesifikke kjønnsuttrykk. Det å være en kvinne eller mann er en eviglang og pågående prosess 

som aldri slutter. Identiteter er dynamiske og historiske størrelser som skapes igjen og igjen 

(Reddy og Butler 2004). Vi er slik aktivt med på å konstruere våre egne kjønnsidentiteter 

gjennom kommunikasjon og sosial praksis. Vi repeterer, hermer og kopierer hverandre. Gutter 

er ikke født med en naturlig lyst til å leke med biler, og jenter er ikke født med en naturlig lyst 

til å gå med rosa klær eller leke med dukker. I forskning gjort av Rita Brito og Patrícia Dias 

(2018) om de digitale aktivitetene til barn ble det vist at barnas vaner på internett også er 

sterkt kjønnslig preget. Gutter liker slåssing, eventyr og superhelter, mens jenter liker å kle 

opp dukker, negler, sminke, prinsesser og virtuelle dyr. Det er sånn her det er blitt, muligens 

på grunn menneskers naturlige lyst til å følge samfunnsnormer og ikke stride mot majoriteten.  

 

Når vi så vokser opp og får enten feminine eller maskuline trekk, så sees disse som indikasjon 

på vårt somatiske kjønn. Den seksuelle lysten tolkes slik ut i fra trekkene man har. Dette 

kaller Butler for den heteroseksuelle matrisen (Butler 1990: 23). Butler sitt poeng er på en 

annen side at kjønnsidentitet ikke er noe fast, og at det kun er en forestilling og utøving 

omtrent som på en scene. I Gender Trouble (1990) hun dette for performativity.  

”Performativity is not a singular act, but a repetition and a ritual, which achieves its effects through its 
naturalization in the context of a body, understood, in part, as a culturally sustained temporal 

duration” (Butler 1990: 15)  

Vi kan se en viss likhet mellom Butlers kjønnssyn og Erving Goffmans ”performance” relatert 

til ”frontstage” og ”backstage”. Mens Butler ser kjønn som en sosialisert prosess som læres 

og reproduseres i kjønnsidentifikasjon, ser Goffman selvet som en fremfører i den spesifikke 

sosiale situasjonen de befinner seg i. Identiteten skapes på scenen og under fremførelsen. Han 

vektlegger at fremførelsen kun skjer i de umiddelbare omgivelsene. Butler konseptualiserer 

kjønnsidentitet som noe lært og reprodusert som blir internalisert i oss. Konseptene til 

Goffman og Butler er slik like når det kommer til relevansen av sosialiseringsprosessen. 

Begge uttrykker også hvordan det kan ende i sanksjoner når man går i mot forventninger 

tilknyttet normative kjønnsfremførelser (Butler 2004: 4), (Goffman 1979: 1). På en annen side 

er de forskjellige når det kommer til graden av internalisering, for prosessen Goffman skildrer 
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er frivillig basert mens for Butler handler det mer om en kjønnslig tvangstrøye.  

 

2.2.2 Hva er femininitet? 
Slik jeg forstår det gjennom Butler er den ontologiske statusen til kjønn et resultat av 

institusjoner og diskurser. På grunn av dette kan det finnes kulturelle variasjoner når det 

kommer til kjønnsidealene. Det er likevel sånn at viktigheten av skjønnhet og utseende lenge 

har eksistert blant særskilt kvinner. Calogero m. fl. skriver at objekter og tekster helt fra 

oldtiden i Egypt for 5000 år siden viser til at også datidens kvinner hadde et enormt fokus på 

dette (2007: 4). Institusjonelle og samfunnsmessige krefter har hatt stor påvirkning på hva 

slags kjønnsroller vi assosierer med ulike domener, og hva som er ”mannlig” eller ”kvinnelig” 

oppførsel. Sminke har i århundrer blitt brukt av hovedsakelig kvinner, og forbindes også den 

dag i dag med noe kvinner gjør for å fremheve enkelte trekk og skjule andre. Likevel er det nå 

sosialt akseptert i enkelte sjikter og kulturer at også menn kan bruke sminke på samme måte.  

 

Men hva er kvinnelighet og femininitet tilknyttet kjønn? Dette er ord vi ofte bruker i 

hverdagen og de bærer mening for oss. Enkelt sagt er det en rekke trekk, måter å oppføre seg 

på og roller som vi assosierer med kvinner, men teoretisk sett er det vanskelig å definere helt 

konkret. Det er rett og slett det vi forstår som en del av de normative forventningene til en 

kvinne, og dette er som oftest det motsatte av det vi knytter til mannen. Kvinner og feminine 

kvaliteter blir generelt beskrevet som preget av følelser og medlidenhet, aksept og 

moderlighet. Selv om kvinner antas å være moderlige og passer på hvordan andre har det 

rundt seg, er også femininitet sterkt assosiert med å være bekymret over eget fysisk utseende 

(Pennington 2009: 42). Ved å opptre på måter som anses som feminint assosieres du med 

kvinner, og ved å opptre maskulint assosieres du med menn. Selv om det har vært utallige 

mediedebatter om at vi må stanse stereotypiseringen mellom rosa jenter som er prinsesser og 

blå gutter som er superhelter, ser det ut til at denne utdaterte tankegangen og ”kleskoden” 

forblir i samfunnet. I sin bok om hvordan barn forstår kjønn, skriver Bronwyn Davies at klær 

og hår er noe av det tydeligste og mest åpenbare som skiller mannlighet og kvinnelighet på en 

fysisk måte. Det er tegn som fungerer som sterke indikatorer på hvor maskuline eller feminine 

vi er (Davies 2003: 29). I forskningen hennes på blant annet førskolebarn fant hun ut at de 

bruker mange forskjellige elementer for å uttrykke kjønnet sitt, noe som understreker Butlers 

tanke om hvordan kjønn er noe vi gjør. Vi bruker de klærne som forventes at vi skal bruke 
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tilknyttet kjønnet vi er.  

”Det är ett symboliskt sätt att se till att respektive kön är klart urskiljbart. Kjolar, band, schalar, 
handväskor, barnvagnar och dockor signalerar i allmänhet kvinnlighet, medan gevär, byxor, tröjor, 
rockar, superhjältedräkter och uniformer (till exempel brandmännens uniform) signalerar manlighet 

(Davies 2003: 30)” 
 

Jeg vil understreke at jeg ikke ser på femininitet som noe urokkelig og som egenskaper kun 

biologisk fødte kvinner kan ha, men at det er flytende. Skalaen er bred og både somatiske 

jenter og gutter kan uttrykke denne stereotypiske formen for femininitet som jeg hovedsakelig 

fokuserer på. Det finnes jenter som vil bli gutter, gutter som vil bli jenter, og de som 

identifiserer seg med sitt somatiske kjønn. Det finnes også de som ikke vil identifisere seg 

med noen av kjønnene og slik anses som ikke-binære. Det er viktig for meg å ta meg tid til å 

kommunisere til leseren at jeg kjenner til graderingene, men fokuset her ligger ikke på å 

problematisere alle disse nyansene. Jeg vil snarere komme til bunns i de stereotypiske og 

feminine kjønnslige fremstillingene i YouTube sin skjønnhetsverden, og disse fremstillingene 

har i kraft av sjangernormer en tendens til å være heteronormative. 

2.2.3 Queer- og transteori 
Tradisjonelle oppfatninger av kjønn eller det heteronormative tankesettet har i nyere tid blitt 

utfordret av en skeiv trend i følge Wencke Mühleisen. Det er en motreaksjon til den økende 

stereotypiske seksualiseringen og destabilisering av konforme kjønnsbetydninger (Mühleisen 

2003: 20). Teoretisk vil en slik skeiv trend inkludere både noe kalt queer- og transteori. 

Queerteori er en fellesbetegnelse på ideer som fremstiller seksualitet og kjønn som noe sosialt 

konstruert. I denne sosialkonstruktivistiske oppfatningen tenker man seg at kjønnsidentiteten 

vår kommer av at vi er blitt tvunget til å internalisere binære kjønnsidentiteter gjennom 

eksponering for heteronormative diskurser. Å befinne seg utenfor denne diskursen kan være 

vanskelig (Butler 1990). På grunn av at queerteori baserer seg på at kjønn er tillært, vil dette 

også si at man også kan bryte alle disse normene og forventningene. Vi kan imitere, overdrive 

og vrenge kjønnskonvensjoner slik vi vil, og på denne måten kan vi finne både jentete gutter 

og guttete jenter som utfordrer det tradisjonelle, binære og avgrensede med maskuline menn 

og feminine kvinner.  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Transteorien i seg selv er en slags påbygging av queerteori. Det ble utviklet som et resultat av 

kritikk mot enkelte aspekter ved queerteori, som eksempelvis måten vår sosiale identitet er i 

konflikt med det sosialt konstruerte i identiteten vår (Nagoshi og Brzuzy 2010). Historisk sett 

har man brukt begrepet transseksuell om mennesker med opplevelse av kjønnsdysfori og å 

være født i feil kropp. I Norge har det dog skjedd en endring i denne betegnelsen i løpet av de 

siste årene, og nå brukes heller transkjønn eller kjønnsopererte menn og kvinner. Dette er et 

resultat av et initiativ av organisasjonen Harry Benjamins Ressurssenter for Transseksualisme 

(HBRS u.å). Transkjønnede avviser kjønnet de er født med og mange bruker teknologier og 

metoder som hormonterapi og operasjoner for å endre på det kroppslige utseendet slik at det 

passer med den psykiske kjønnsidentiteten deres. Her eksisterer også en dikotomi, for i 

transbevegelsen er cispersoner (de som identifiserer seg med sitt somatiske/biologiske kjønn) 

og transpersoner på motsatt side av hverandre.  

 

Hvor godt transpersoner tas i mot av majoritetskulturen avhenger av om de klarer å 

tilfredsstille idealene og forventningene vi har til kvinner og menn (Butler 2004: 4). For 

mange er marginalisering et faktum, og følelsen av å være en del av en minoritet gir en 

drivkraft mot å søke til et fellesskap. Å finne frem til et slikt fellesskap vil naturligvis være 

enklest å gjøre gjennom teknologi, og mange bruker nå medier for å fortelle sine historier, 

dele informasjon og finne andre likesinnede. Det finnes generelt lite forskning på 

transkjønnede og medier, men jeg har funnet et bidrag som kan hjelpe i denne 

sammenhengen. Tobias Raun (2016) har forsket på transpersoners bruk av digitale medier 

som YouTube i Out Online. Dette er en empirisk analyse som forsøker å forstå hvordan 

vlogging er en ny og mangefasettert form med teoretisk utgangspunkt i kjønns- og 

kulturstudier. Raun fant at vlogging er et multimodalt medium som tillater transkjønnede å 

fortelle sine historier gjennom å bruke musikk, visuelle bilder, tekst og lyd. Dette er nye måter 

å dokumentere kroppslige endringer på. Vlogger er samtidig en terapeutisk form for 

transpersoner som tillater dem å utforske og utvikle seg selv online.
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2.3  Postfeminisme 

 

”Når mediene får en nøkkelrolle i det sosiale liv, preger dette de kulturelle omgivelsene. 

Radio, fjernsyn, aviser, blader, bøker og andre formidlere inngår i vårt kommunikasjonsmiljø. 

Mediene former en mediekultur, skriver Knut Lundby på forsiden av boka Mediekultur 

(1993). En mediekultur er tilstanden mediene er i, og ifølge Rosalind Gill påvirkes mediene 

av en postfeministisk diskurs. For å være i stand til å se hvordan representasjonene av kjønn 

kan sees i sammenheng med dette, er det fruktbart med en grundig gjennomgang av 

begrepene feminisme og postfeminisme, i tillegg til en liten utgreiing av historien til disse 

bevegelsene. Dette er perioder og fenomener i vår tid som er svært førende for 

samtidskulturen og slik kan ha ringvirkninger. Feminisme og feministiske diskurser er nemlig 

en stor del av mediekulturen vår. Det er en bevegelse som lever utenfor akademia, som 

påvirkes av samfunnet og markedskrefter, og som karakteriserer et økende antall filmer, TV-

serier og reklamer (Gill 2016: 148). De siste årene har det hatt stor synlighet i form av 

debatter, nyhetsinnslag om protester, sladder om undertrykking og forskjell i lønn i 

Hollywood og lignende. Alle har villet mene noe om det og det har vært på alles tunger — og 

t-skjorter.  

2.3.1 Feminismens tre bølger
Ifølge English Oxford Dictionary (EOD 2018) er feminisme ”The advocacy of women's rights 

on the ground of the equality of the sexes”. Det handler altså om et ønske om likestilling 

mellom kvinner og menn. Kvinners felles følelse av urettferdighet og forskjellsbehandling har 

eksistert i lang tid, og det er derfor vanskelig å finne det nøyaktige tidspunktet denne sosiale 

og politiske bevegelsen begynte. Å kjempe mot patriarkalske strukturer har vært noe kvinner 

har gjort i flere århundre (Mendes 2012: 555). De ulike fasene av feminismen er definert 

gjennom de karakteristiske kampsakene de hadde, og kalles for ”bølger”.  

Tidfestingen av den første bølgen er omdiskutert. Mens noen hevder feminismen trådde inn i 

samfunnsdebatten på slutten av 1700-tallet, hevder andre at den kan tidfestes til midten av 

1800-tallet. Den nyfødte feminismen kjennetegnes av et engasjement og politisk 

slagkraftighet når det kommer til politiske reformer innen kvinners tilgang til utdanning og 

for blant annet stemmerett. Kvinner ble generelt sett mer synlige i det offentlige rom og 
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organiserte seg sammen (Holst 2009: 46-49). Perioden ble avløst av den andre bølgen på siste 

halvdel av 1900-tallet, som i større grad fokuserte på like rettigheter mellom kjønnene, og 

mangelen på sosiale muligheter for kvinner som for eksempel underdanighet, diskriminering, 

patriarkat og sjåvinisme. Den andre bølgen ga uttelling for kvinnesaken i form av eksempelvis 

velferdsordninger, retten til selvbestemt abort og innføringen av lover mot seksualisert vold 

(Strand 2010: 10-11).  

 

Den tredje bølgen fremstår som et brudd og reaksjon på feminismens første og andre bølge, 

og startet på begynnelsen av 1980-tallet. Det oppstod en økende fordømmelse av feminismen 

på denne tiden og postfeminismen lovte slik å frigjøre fra den utdaterte og tidligere 

bevegelsen (Mühleisen 2003: 14). Rosalind Gill sa deriblant at ”postfeminism is involved in 

the undoing of feminism” (Gill 2016: 613). Det har vært diskusjoner om at den tredje bølgen 

skiller seg fra de foregående bølgene ved at den er mer fragmentert i sine hensikter. Det har 

faktisk gått hele to tiår med til uenigheter og debatter om postfeminismen og 

transformasjonen av feminismen, mediekulturen og deres forhold til hverandre (Gill 2007: 

147). På den ene siden beskrives den som mer inkluderende og flerstemt, men på den andre 

siden mener mange at den undergraver det man tidligere har oppnådd.  

2.3.2 Hva er postfeminisme?
Hovedtanken i postfeminismen er at feminismen har nådd sine opprinnelige siktemål. Man 

har en kritisk innstilling til patriarkalske strukturer, seksualitet, fellesskap, individualisme og 

identitetspolitikk. Den konkrete definisjonen av postfeminisme sammenfaller ofte med 

postmoderne feminisme som et stort teoretisk ståsted, og slik blandes de gjerne. Likevel er det 

forskjeller her, for mens postmoderne feminisme bygger på poststrukturalisme bruker vi 

postfeminismen mer som en betegnelse på en populærkulturell trend. Denne definisjonen av 

Lotz er det nærmeste jeg kom en fyldig nok beskrivelse av bevegelsen: 

”Postfeminism as understood from this perspective is about the conseptual shift within feminism from 
the debates around equality to a focus on debates around difference. It is fundementally about, not a 

depolitization of feminism, but a political shift in feminism’s conseptual and theoretical agenda. 
Postfeminism is about a critical engagement with earlier feminist political and theoretical concepts and 
strategies as a result of its engagement with other social movements for change. Postfeminism expresses 

the intersection of feminism with postmodernism, poststructuralism and post-colonialism, and as such 
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represents a dynamic movement capable of challenging modernist, patriarchal and imperialist 

framework” (Lotz 2006: 21). 

 

Gill gir også et innblikk i hvordan hun forstår postfeminismen ved å forklare tre rådende 

tanker hun mener det ikke bør forstås ut fra. Det bør ikke forstås som en epistemologisk eller 

politisk posisjon. Det bør ikke forstås som et historisk skifte i feminismen. Til sist bør det ikke 

bare forstås som en ”backlash against feminism”. Det er mer komplekst enn dette. 

Postfeminismen bør snarere anses som en sensibilitet (følsomhet) formet og påvirket av 

neoliberalisme som kombinerer både feministiske og anti-feministiske diskurser. 

Tilknytningen mellom neoliberalisme og postfeminisme finnes på tre nivåer. Først og fremst 

er begge strukturert gjennom individualisme. For det andre er det store likheter mellom 

neoliberalismens autonome og selvregulerende subjekt og det frie og aktive subjektet i 

postfeminismen. For det tredje er det viktig at kvinnen, mer enn mannen, jobber med seg selv 

og handler fritt (Gill 2007: 163-164). 

Postfeminismen er interessant i at den er motstridende og varierende. Vekslingen mellom det 

anti-feministiske og feministiske gjør at mediekulturen idag oppleves som spesielt 

postfeministisk (2007: 161-162). Mens man på den ene siden hyller kvinner og ”girl power”, 

blir kvinner fortsatt seksuelt objektivisert. Samtidig som kvinnekroppen innehar makt er den 

også subjekt for granskning og begjær av både menn og andre kvinner.  

”[…] femininity is a bodily property; the shift from objectification to subjectification; an emphasis 

upon self-surveillance, monitoring and self-discipline; a focus on individualism, choice and 
empowerment; the dominance of a makeover paradigm; and a resurgence of ideas about natural sexual 
difference; a marked sexualization of culture; and an emphasis upon consumerism and the 

commodification of difference” (Gill 2007: 149).  

I artikkelen Postfeminist Media Culture prøver Gill å gjøre postfeminismen til gjenstand for 

kritisk granskning, samt. å finne det distinktive ved samtidens kjønnsformuleringer i mediene. 

Hun uttrykker flere stabile trekk ved den postfeministiske diskursen som både konstituerer og 

kompromitterer den, og strukturerer forskjeller relatert til kjønn, rase, klasse alder og 

seksualitet. Måten Gill ser på den postfeministiske sensibiliteten som et kritisk objekt og 

beskriver dagens mediekultur ser jeg både som svært interessant og relevant med tanke på 

analyseobjektene, og dette gjør at hovedvekten av teorien i oppgaven ligger nettopp her. Jeg 

!25



kommer til å bruke tankene hennes som et rammeverk for konteksten jeg plasserer youtuberne 

i, og måten jeg analyserer kjønnsrepresentasjonene deres på. Ideen hennes om sensibilitet og 

postfeministisk mediekultur er rundt et tiår gammelt, men likevel fortsatt svært aktuelt i det 

medievitenskapelige felt og spesielt i sammenheng med fremveksten av sosiale medier. 

Teoriene er fortsatt i stor grad holdbare som analytiske og konseptuelle rammeverk. Jeg vil 

også komme inn på andre teoretikere som skriver rundt postfeminisme: Angela McRobbie, 

Jennifer Baumgardner, Amy Richards og Mary Celeste Kearney.  

 

2.3.3 En seksualisert mediekultur 

Besettelsen av kropp er et av de mest tydelige aspektene ved postfeministisk mediekultur.  

Mens den eldre tankegangen ville ansett det å bringe frem et barn som et paradigme for 

skjønnhet, har postfeminismen forskjøvet dette til kroppen. Det voldsomme fokuset på kropp 

som femininitet og nøkkelen til makt og identitet for kvinnen stammer fra den økende 

seksualiseringen i det moderne samfunn (Gill 2007: 149-150). Femininitet er å være ”sexy”, 

men samtidig sees kvinner som sterke, uavhengige og individualiserte individer som definerer 

egen skjønnhet.  

 

Medienes fremstilling av seksualitet har utviklet seg som følge av postfeminismen. I tillegg til 

at det har skjedd en generell spredning av sex- og seksualiseringsdiskurser, har det også 

oppstått en økt erotisk presentasjon av jenter, kvinner og menn i offentligheten de siste 

tiårene. Dette refereres til som ”striptease culture” av Brian McNair. Denne kulturen som han 

mener oppstod på slutten av 1900-tallet handler om at vi nå mer enn noensinne omfavner 

tekster og bilder som representerer seksualiserte diskurser. Dette ikke bare i en sammenheng 

med faktisk pornografi, men når det kommer til kunst og talkshow som omhandler dette med 

”å avsløre” noe. Medieformene i kulturen vår oppmuntrer og støtter opp under å bruke og se 

på kroppen som et slags middel. Han argumenterer for at den økende seksualiseringen i 

moderne kultur blant annet er et bevis på hvor langt vi har kommet i feminismen og med 

LGBTQ+-rettigheter (McNair 2002: 12-13). I likhet med han mener Gill at det omtrent ikke 

finnes grenser lenger i det offentlige rom. Hvem som helst, uavhengig yrke eller bakgrunn 

kan erotiseres og dekodes på en seksuell måte. I magasiner og tabloider spesielt er ulike 

former for seksualisering utbredt. I tenåringsblader blir eksempelvis sex omtalt som noe som 

krever overvåking og oppmerksomhet. Manneblader bidrar til å viske ut grensene mellom 
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pornografi og andre sjangre (Gill 2007: 150-151). McRobbie skriver at unge kvinner 

omfavner denne normaliseringen og aksepten, og mange ønsker til og med å delta i den selv 

gjennom å kle av seg eksempelvis på sosiale medier. Det er en ukritisk relasjon mellom det 

kvinnelige subjektet og de kommersielt produserte seksuelle representasjonene, noe hun 

omtaler som en ”hyperkultur av kommersiell seksualitet” (McRobbie 2004: 259-260).  

 

2.3.4 Overvåking 
På samme tid som kvinnekroppen blir hyllet, blir den også sett på som uregjerlig, vill og med 

behov for overvåking. Femininitet krever konstant oppmerksomhet og vedlikehold. Sminken 

skal være perfekt. Garderoben skal matche. Kviser og rynker skal bort. Overvåking og 

regulering av kvinnekropper er en stor del av dagens medieinnhold uavhengig av sjanger. 

Både kjendiser og ikke-kjendiser blir uglesett av andre kvinner i tillegg til menn (Gill 2007: 

149-150). Medier prakker på, evaluerer og gransker kvinner med instruksjoner som skal 

hjelpe dem i å portrettere seg selv på en god måte. Å holde seg veltrent, være god i senga og 

kle seg ordentlig kommuniseres nærmest som problemer som kvinner selv må ordne. Det er 

en overhengende fare å bli stemplet som en mislykket feminin kvinne med appelsinhud og 

dårlig manikyr, men på samme tid kommuniseres disse ”ekstra” tiltakene som velvære og noe 

gøy (ibid: 155-156). En perfekt fasade er essensielt for å vise sin suksess. 

”The body is presented simultaneously as women’s source of power and as always unruly, requiring 
constant monitoring, surveillance, discipline and remodelling (and consumer spending) in order to 
conform to even-narrower judgements of female attractiveness” (Gill 2007: 149).  

Kvinner må også overvåke selvet, for dette skal på samme måte som kroppen konstant 

forbedres og reguleres. De skal gjøres oppmerksomme på spørsmål som omhandler hva slags 

datter eller mor man er, og hvordan man bare kan bli bedre på alle mulige måter (Gill 2007: 

155-156). Skjønnhetsindustrien nyter godt av medienes kvinnegransking og løsningen er ofte 

en ”makeover”. Å foreta endringer med seg selv fremstår som et paradigme eller et ideal for 

hvordan man skal være. Alt og alle kan transformeres, ikke bare hus og hager men alt mellom 

oppdragelse, hvordan man kan ha et best mulig sexliv til hvordan gå ned i vekt. Magasiner og 

programmer på TV tilbyr for eksempel livsstils- og kjærlighetstips som skal være til hjelp for 

å endre vanene til kvinner slik at de kan forbedre seg selv. Slike typer segmenter på TV og i 

blader presenterer seg ifølge Gill som løsningen på alle problemer moderne kvinner har, men i 
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virkeligheten gir de oss egentlig ingen forståelse av sosiale relasjoner, forventninger til 

kvinner eller femininitet. I stedet gir de oss fiendtlige rase- og kjønnspregede fremstillinger 

hvor kvinnene alltid taper ansikt og aldri er bra nok (ibid: 156-157).  

2.3.5 Subjektivisering og individualisme
I den postfeministiske mediekulturen tenker man seg at kvinner har gått fra objekter til 

subjekter, og dette skiftet er viktig for å forstå sensibiliteten. De tidligere seksualiserte og 

passive fremstillingene er blitt erstattet en idé om at kvinner er aktive og begjærende subjekter 

i stedet. Kvinner blir ikke objektivisert på samme måte lenger, og det betegnes som en 

modernisering av femininitet. Makten ligger ikke i det mannlige blikket, men i selvet 

gjennom selvovervåking. Gill mener dette har resultert i et skifte innenfor reklame og 

markedsføring som nå selger ideen om ”The sexually autonomous heterosexual young woman 

who plays with her sexual power and is forever up for it” (Gill 2007: 151). De gjør det de vil 

når det passer dem. På en annen side mener hun at subjektiviseringen av kvinner muligens 

tyder på en enda dypere form for utnyttelse enn objektivisering. Det mannlige blikk er blitt 

internalisert i kvinner som en slags innebygd disiplin som virker innenfra og konstruerer 

kvinners egen subjektivitet gjennom et narsissistisk blikk. I tillegg er det også sånn at det kun 

er enkelte grupperinger av kvinner man anser som aktive og begjærlige seksuelle subjekter: de 

heterofile, tynne og vakre som gjerne også er hvite middelklassekvinner (ibid: 151-152). 

Subjektet antas for å være heteroseksuell, noe som er blitt konstruert gjennom det 

”heterosexy” skjønnhetsidealet mediekulturen presser frem. Andre grupper, som religiøse, 

funksjonshemmede og transkjønnede, blir ekskludert (Gill 2017: 612, 615) 

Tanken om at alt vi gjør er for oss selv og av fri vilje er et essensielt moment. Friheten til å ta 

valg som tilfredsstiller ens egne behov og interesser er en del av det individuelle prosjektet og 

et klart imperativ. Kvinner skal styrkes og myndiggjøres, og alt de gjør skal være fordi det 

tilfredsstiller dem selv. Et begrep som er sentralt i denne sammenhengen er ”kvinnelig 

individualisme”, et konsept Angela McRobbie skriver om i Post-feminism and popular culture 

(2004). Hun er her inspirert av blant annet sosiologer som Anthony Giddens og Ulrich Beck, 

som har diskutert individualisering tidligere. Deres konseptualiseringer har handlet om at 

individer bedriver selvmonitorering har et større spekter av muligheter som gjør at de kan 

forme egne liv som de vil. McRobbie trekker spesielt frem to tanker om dynamikken rundt 
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sosiale endringer, kalt ”refleksiv modernisering”. Den ”første” moderniseringen skapte 

velferdsstaten og utdanningsinstitusjoner som gjorde folk i stand til å bli mer selvstendige i 

den ”andre” moderniseringen. Dette har resultert i at gamle strukturer, sosiale klasser og 

kjønnsroller har svinnet hen, og kvinner må danne sine egne. På grunn av dette må de lage seg 

en ”livsplan”. Livsplanen sier McRobbie kan være hvorvidt man ønsker å gifte seg til hvor 

man ønsker å jobbe. Postfeminismen handler slik om å ta de rette valgene for en selv, noe 

kvinner nå for første gang får gjøre helt selv ved at de kan forme livene sine som de vil. 

Institusjoner og velferdsstaten er tilrettelagt for at kvinner kan være selvstendige. På samme 

tid som det nye kvinnelige subjektet kan handle fritt forventes det fortsatt at man har 

munnkurv når det kommer til eventuell kritikk. Å holde tilbake kritikk sees som en del av 

denne friheten (McRobbie 2004: 260-261).  

Vi kan se individualismen gjenspeile seg i flere områder av samfunnet. Selvbestemtheten 

synes blant annet gjennom at mange legger seg under kniven og gjør mindre kosmetiske 

inngrep for å oppnå sitt ideelle utseende. Det økende tallet på de som velger å justere på eget 

utseende mener Gill fremstilles som indikatorer på at kvinner tilfredsstiller seg selv. De gjør 

jo noe som vil få dem til å føle seg bra? Kommersielle interesser og institusjoner bygger 

oppunder denne tankegangen ved å assosiere dette med problemløsing (Gill 2007: 153-154). 

 

2.3.6 Tilbakevendingen til det feminine  
Den store tilbakevendingen til det feminine eller ”girlie feminism” er et eksempel på hvordan 

tredje bølge-feminister skiller seg fra de foregående feministene. Det har vært stor motstand 

mot å akseptere at det ”jentete” er blitt en del av kulturen. Eldre feminister opplever at den 

”jentifiserte” feminismen går helt bort i fra tidligere feminisme. Før har man prøvd å lære 

kvinner at man ikke skal la seg lure av ”feminine feller” og skjønnhetskulturen. Man ville 

sørge for at alle kvinner skulle bli tatt seriøst og verdsatt som noe annet enn et objekt å 

begjære for det mannlige blikket. I den andre bølgen kjempet de for at kvinner ikke skulle bli 

redusert til å være ”bare en jente”. Deres tankegang var at jenter i seg selv har potensiale til å 

bli sterke og ha makt, men jenteting har ikke det (Baumgardner og Richards 2004: 61-62). 

Unge jenter ble fortalt av foreldrene sine at de kunne bli hva de ville. De kunne bli dommer, 

fotballspiller eller president: det fantes ingen begrensninger, unntatt at man aller helst skulle 
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strebe mot maskuline kvaliteter. Femininiteten skulle undertrykkes. ”Go to work, play sports, 

be tough, but don’t do it while wearing nail polish, pink uniforms, or crying” (ibid: 60). 

 

Mange følte at når flere og flere kvinner beveget seg mot å akseptere feminine uttrykksmåter, 

dro man de tidligere seierene og respekten man hadde opparbeidet gjennom søla. 

Assosiasjonene man hadde til det søte, rosa, ”fluffy” og glitrende var svakheter og et vondt 

minne om hvordan det var før de første feministene marsjerte for likestilling og kvinners 

rettigheter. Et minne om hvordan det kanskje ville bli hvis kvinner igjen lot seg lure av det 

feminine. Likevel mener mange tredje bølge-feminister, som Debbie Stoller, at den klassiske 

femininiteten måtte inn i samfunnet igjen. Kreative sysler og kvinnelige ferdigheter som 

strikking, dekorering, sminke og høye hæler var ikke noe som skulle fremstå som noe 

dårligere enn noe annet. ”Sparkle”-kulturen hvor glamour, glitter og gull reproduseres i 

klesuttrykket skriver Mary Celeste Kearney er uunngåelig for kvinner, noe som forklares som 

en konsekvens av ulike sosiokulturelle årsaker. For det første har det blitt både billigere og 

mer effektive produksjonsmåter som gjør tilbehør, klær og andre måter å pynte seg på mer 

tilgjengelig for flere. For det andre har hindi-filmer, hvor paljetter og andre glansfulle 

elementer økt i popularitet internasjonalt, i tillegg til at hiphop-kulturen og ”bling” har blitt 

mer utbredt.Vi finner ikke denne glitringen bare i klær og sminke lenger, men i ”ungendered 

products” som tegnestifter eller plastre (Kearney 2015: 264).  

 

2.3.7 Kritikk 

Jennifer Baumgardner og Amy Richards er i mot glorifiseringen av den tradisjonelle 

femininiteten og at man må være ”superfeminin” for å være en ideell feminist i den tredje 

bølgen, men mener det finnes en mellomting (2004: 63). Generelt sett finnes det en skepsis 

mot det seksualiserte, overfladiske og dobbeltmoralske i postfeminismen. Både Gill og 

McRobbie mener at populærkulturens seksualiserte fremstillinger av kvinner undergraver 

tidligere seiere feminismen har hatt. 

”On the one hand, young women are hailed through a discourse of can-do girl power yet on the other 

hand, their bodies are powerfully reinscribed as sexual objects; women are presented as active, desiring 
social subjects, but they are subject to a level of scrutiny and hostile surveillance which has no 
historical precedent” (Gill 2007: 163). 
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Samtidig som kvinner blir drevet mot at de kan gjøre alt og fremstilles som aktive subjekter, 

blir fortsatt kroppene seksuelt objektivisert og overvåket. Vi har nå et svært selv-politiserende 

blikk, noe det er baksider ved. Kvinner får ”velge” hvordan de ønsker å uttrykke femininitet 

gjennom narsissistisk konsumpsjon. Det er et faktum at denne femininiteten ofte er hvit og 

priviligert. Siden det å opprettholde utseendet blir fremstilt som tilsynelatende positivt og noe 

styrkende for kvinner, ender man allikevel opp med å ta utseendemessige avgjørelser som gjør 

at man reproduserer hvordan populærkulturen medierer kvinnelighet. Sensibiliteten i 

postfeminismen snur fokuset fra sosial endring og mot utseendet. Ved å gjøre dette mener 

Natasha Walter at det skapes illusjoner som gjør at man ikke ser hvor begrensede disse 

valgene faktisk er. Akademikere i feministisk forskning mener tanken om frie valg og styrking 

av kvinner undergraver feminisme samtidig som det virker som om det er i tråd med 

feministiske ideer (Mendes 2012: 564).  

3.  Metode 

 

Metoder er fremgangsmåter. De gir oss en hjelpende hånd når vi ønsker å svare på noe, og 

sikrer kvaliteten i det vi finner. Østbye m. fl. skildrer dem som ”kloke venner vi spør til råds i 

møtet med problemer” (2013: 15). Vi snur oss til metoder når vi ønsker å fremskaffe pålitelig 

vitenskap og teorier. Formålet her er å redegjøre for de metodiske trinnene i studiet, som er to 

ulike tilnærminger. Dette er fordi jeg ser det som hensiktsmessig med et bredt perspektiv med 

tanke på problemstillingen:  

Hvordan representerer unge norske skjønnhetsvloggere på YouTube kjønn i videoene sine og hvordan 

kan dette forstås i lys av en postfeministisk mediekultur?  
 1a. Hvilke kjønnsdiskurser finnes og hvordan representeres de i videoene deres?  
 1b. Hvordan avspeiler kjønnsdiskursene en postfeministisk mediekultur?  

 

I begynnelsen av prosjektet var jeg i en metodetåke hvor jeg ville gjøre og få med alt. Jeg 
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skulle gjøre intervjuer av youtuberne selv, så vel som av publikum. Jeg skulle lage en 

innholdsanalyse, telle kommentarer og visninger, og samtidig også gjøre analyse av et knippe 

videoer. Det eneste jeg visste var at jeg ønsket å forstå tekstene og finne ut hva slags 

kjønnsdiskurser som ligger i Emma, Mina og Linneas selvrepresentasjoner. Underveis ble det 

tydelig for meg at det jeg opprinnelig tenkte ikke var veien jeg ønsket å gå, og da jeg ikke fikk 

noen respons fra youtuberne på en mail jeg sendte angående intervjuer ble avgjørelsen tatt for 

meg. Jeg bestemte meg til slutt for å gjøre en kvantitativ innholdsanalyse av videoene inndelt 

i subkategorier og en kritisk diskursanalyse av utvalgte videoer. Kapittelet vil starte med en 

utgreiing og drøfting av metodene, og deretter vil jeg gå inn på de individuelle metodene som 

ble brukt. Til slutt vil jeg så begrunne utvalget jeg har gjort, argumentere for hvorfor de 

spesifikke metodene ble valgt, hva slags styrker de har, og refleksjoner over etikk så vel som 

begrensningene og utfordringene som kan foreligge i dette forskningsdesignet. 

3.1   En metodekombinasjon 

Som nevnt er metodene jeg har brukt for å komme nærmere et svar på spørsmålene i 

problemstillingen delt mellom kvalitativ tekstanalyse og kvantitativ innholdsanalyse. Jeg har 

kombinert to metoder og tilnærmingsmåter for å øke både dybden og bredden i studien, og for 

å kunne gi et så godt svar på problemstillingene som mulig. Opprinnelig var planen å gjøre en 

triangulering mellom intervjuer, tekstanalyse og innholdsanalyse. Metodetriangulering 

kommer fra ideen om ”triangulering” som ofte ble brukt i sammenheng med blant annet 

navigasjon. Man kan dele et område inn i trekanter for å regne ut avstander og posisjoner fra 

figurenes vinkler, og slik finne ut mer om helheten fra de unike delene (Østbye m. fl. 2013: 

125). Ettersom intervjuene falt igjennom vil metodedelen legge enda mer vekt på den 

kvalitative tekstanalysen, og som forsker vil jeg ikke påstå at det er en dårlig ting. Det er 

videoene som er forskningsobjektene og det som jeg vil bruke som hovedmaterialet for å 

svare på problemstillingene. Tankegangen om triangulering vil likevel oversettes til studiet, 

for de ulike metodiske valgene gir innblikk i ulike aspekter ved tematikken jeg ønsker å 

trekke frem. Når man bruker forskjellige metoder for å finne ut om samme problem eller tema 

kan man oppnå en dypere og mer variert innsikt i det man undersøker, og man kan også 

!32



kompensere for de individuelle metodenes begrensninger. Det finnes også andre fordeler. For 

det første blir det lettere med flere teorier, for det andre blir tilliten og validiteten både til 

resultater og metoder styrket, og for det tredje kan det resultere i ”faglig fornyelse” (Grønmo 

2004: 56).  

 
 

3.2   Kvantitativ innholdsanalyse

 

Ifølge Sigurd Allern kan en kvantitativ innholdsanalyse defineres som ”[...] en systematisk 

analyse av budskap der forskningsteknikken bygger på å telle forekomsten av noe” (Allern 

2009: 2). Kvantitativ innholdsanalyse gir en bred og effektiv kartlegging av et stort 

tekstmateriale, og sikter mot en tallmessig beskrivelse. Det er med andre ord et slags 

nummerisk sammendrag av et gitt materiale, og ikke en detaljert rapport over noe (Neuendorf 

2017: 23). Det vil kunne si noe om hvor utbredt et tilfelle er, som her er tematiske kategorier i 

videoene på YouTube-kanalene. Kerlinger (1986) definerer det som ”dataregistrering og 

analyseteknikker som søker mot en systematisk, objektiv og kvantitativ beskrivelse av 

innholdet i et budskap” (Østbye m. fl. 2013: 208). Metoden er deduktiv, og variabler, 

måleenheter og regler for koding bestemmes derfor allerede før datainnsamlingen. Kvantitativ 

innholdsanalyse ligger tett opp under en nomotetisk tilnærming til vitenskap, hvor man søker 

mot objektivitet og generalisering av funn. For å sikre at en undersøkelse er valid retter man 

seg etter kriterier som objektivitet, reliabilitet, generaliserbarhet og et a priori design 

(Neuendorf 2017: 18-19).  
 

3.2.1 Hensikt 
I denne studiens sammenheng var hensikten å bruke kvantitativ innholdsanalyse til å fastslå 

hva slags kategorier videoene deres falt under. Ved å telle og plassere de definerte kategoriene 

i en statistisk sammenheng kan vi beregne ut informasjon som hyppighet og se hvordan 

materialet fordeler seg utover variablene. Det gir en god oversikt over de tre kanalene, og kan 

gi et overfladisk og intuitivt inntrykk av hva slags større mønstre som finnes i 

kjønnsdiskursene de kommuniserer. En kanal som hovedsakelig består av skjønnhetsvideoer 

vil man eksempelvis kunne anta kommuniserer med  blant annet en feminin-diskurs. Den 

kvantitative innholdsanalysen er en god måte å bli kjent med de større strukturene på kanalene 

og en enkel måte å se hvorvidt det er noen store forskjeller eller likheter dem imellom. I 
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medievitenskapelig sammenheng er mønstre, tendenser og indikasjoner som dette viktige 

ettersom forskningen svært aktualitetspreget. Hensikten er å gi leseren en bred oversikt over 

de større tematiske trådene på de tre utvalgte kanalene som gjør at man forstår 

publiseringsmønsteret deres. Det er også en slags innledning til den kvalitative tekstanalysen, 

som er hoveddelen i denne oppgaven. I tillegg til at den kvantitative informasjonen supplerer 

den kvalitative delen i oppgaven, er det også noe jeg ønsket å inkludere fordi jeg vil bidra til 

en kartlegging av skjønnhetssjangeren og denne type videoer i en norsk kontekst. 

Innholdsanalysen gir informasjon ikke bare jeg kan bruke i denne oppgaven, men det er en 

ressurs for andre forskere som vil bevege seg inn på samme territorium.  
 
Det ble lagd en kodebok med spesifisering av variabler og variabelverdier for å systematisere 

videokategoriene slik at jeg enkelt skulle kunne skille videoene fra hverandre tematisk. I en 

eventuell etterprøving vil denne kodeboken kunne brukes som et verktøy for å oppnå de 

samme resultatene. Empirien som er funnet er blitt plassert i såkalte datamatriser i henhold til 

kodeboken. Dette er en tabell hvor hver rad representerer en enhet (video), og hver kolonne 

representerer en variabel eller opplysning om enheten. Enhetene er slik sortert vertikalt i 

stigende rekkefølge i henhold til kategorien sin med variabler som kategori, antall 

kommentarer, visninger, ”likes” og ”dislikes” plassert horisontalt. Da oppgaven på et tidligere 

stadium involverte en problemstilling som omhandlet publikum var informasjon om 

kommentarer, visninger, ”likes” og ”dislikes” relevant, men ettersom dette har endret seg 

kommer jeg ikke til å inkludere analyse av dette her.  
 
I analysedelen vil jeg gjøre en såkalt univariat analyse, hvor man vanligvis tar for seg én og 

én variabel for å se hvordan enhetene fordeler seg. Her vil jeg altså da kun fokusere på 

fordelingen av subkategorier og derfor én variabels fordeling.  
 
 

3.3  Kritisk diskursanalyse  

 

Mens den kvantitative innholdsanalysen tar for seg overflaten av et større materiale, går den 

kvalitative tekstanalysen mer i dybden over færre elementer. Det er mer et forsøk på å forstå 

hvordan tekster eksisterer i en sammenheng, og mindre om mønstre og tendenser. Formålet er 

å avdekke det latente nivået. I denne studien har jeg brukt diskursanalyse som et av de 
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metodiske utgangspunktene, spesifikt Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse (CDA). 

Med tanke på den enorme populariteten alle disse tre unge ”skjønnhetsvloggerne” har vil de 

kunne konstruere eller rive ned ideologier gjennom diskursive praksiser som kan endre 

dominante diskurser rundt skjønnhet og utseende. Som et resultat av dette kom jeg frem til at 

kritisk diskursanalyse vil være det mest interessante verktøyet å bruke som hjelp i analysen. 

Jeg kommer også til å benytte meg av begreper utviklet av Yngve Benestad Hågvar (2015) 

relatert til kontekst.  

 

3.3.1 Diskurs 
I flere bøker hvor man beskriver begrepet diskurs omtaler man det som et moteord mange 

bruker uten egentlig å ha noe kunnskap om. De fleste vil likevel bruke det når man ser på 

språket og hvordan det struktureres av oss i ulike handlingsrom og i sosial interaksjon. 

Språket er forskjellige mønstre som utsagnene våre følger avhengig av det sosiale domenet vi 

er i. En diskurs representerer et tankesett, et mønster eller en sammenheng å fortolke verden 

innenfor (Jørgensen og Phillips 2013: 9). Diskursteori er derfor basert på at det eksisterer 

føringer for hvordan vi tenker og handler, og at disse føringene ikke er universelle eller 

naturgitte. De er kulturelt og sosialt skapt, og på den måten tenker vi ofte ikke på dem. Det 

virker som om vi handler og tenker fritt, men det gjør vi i virkeligheten ikke. Diskurser hører 

til i en bestemt gruppe på et bestemt tidspunkt, noe som også kalles et diskursfellesskap. Et 

diskursfellesskap vil forstå verden på den samme måten. Når man gjør en diskursanalyse ser 

vi på hvordan valg av ord, setningsoppbygging, komposisjon, sjanger og illustrasjoner 

signaliserer ulike ideologier, og hvordan disse er normstyrt. Slik kan man komme nærmere 

hva slags fortolkning eller virkelighetsbilde som dominerer i teksten (Hågvar 2015).  

 

Den kritiske diskursanalysen bygger på et sosialkonstruktivistisk tankesett og anvendes 

nettopp som en kritisk metode. Innenfor denne spesifikke tekstanalytiske tilnærmingen finnes 

det flere tradisjoner, deriblant den lingvistiske som er blitt vektlagt her. I den lingvistiske 

tekstanalysen er konkret bruk av språk og tekst det sentrale objektet, men retningen legger 

likevel også stort fokus på hvordan vi både trekker på og forstår verden og sosiale kontekster 

gjennom tenkemåter og begreper (Østbye m. fl. 2013: 93-94). I en kritisk diskursanalyse 

kastes det lys på sosiale og kulturelle fenomener gjennom den lingvistisk-diskursive 

dimensjon. Vi ser på hvordan det er en gjensidig påvirkning mellom en tekst og den sosiale 
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konteksten. Gjennom dette skjer sosial og kulturell reproduksjon (Jørgensen og Phillips 2013: 

73). 

Fairclough og Wodak har definert åtte forskjellige punkter som avgrenser den kritiske 

diskursanalysen, og som viser tilknytningen til sosialkonstruktivisme: 

1. Critical Discourse addresses social problems.  
2. Power relations are discursive.  
3. Discourse constitutes society and culture  
4. Discourse does ideological work  
5. Discourse is historical  
6. The link between text and society is mediated.  
7. Discourse analysis is interpretative and explanatory.  
8. Discourse is a form of social action. 

(Wodak og Meyer 2001: 141) 

Ved å bruke språket gir vi mening til verden og opprettholder relasjoner oss imellom. I dette 

ligger det at man ser språk som noe vi mennesker skaper i sosialt samspill med hverandre, og 

slik skaper verden rundt oss. Et av kjernepoengene er at tekster har et skjult lag av betydning. 

Det ligger alltid noe mer i de enn det åpenbare (Østbye m. fl. 2013: 63). Diskursanalysen sin 

oppgave er å betone relasjonene og maktforholdene i teksten for å se hvordan den konstitueres 

av diskurser. Det sjette punktet formulert av Fairclough og Wodak er viktig i denne 

sammenhengen, ettersom den kobler teksten til samfunnet. Det man skriver (eller 

kommuniserer i videoer i dette tilfellet) avspeiler altså i hvilke diskurser man kommuniserer i.  

 

Fairclough definerer begrepet diskurs på to måter. For det første mener han diskurs er 

språkbruk som sosial praksis. Hvordan man skaper og fortolker tekster konstituerer identiteter 

og relasjoner. Slik konstituerer diskurser verden, men konstitueres også av den. For det andre 

er diskurs en måte å kommunisere på som gir betydning til opplevelser fra spesifikke 

perspektiver. Det finnes eksempelvis mange ulike diskurser i tekster som er svært forskjellige 

fra hverandre med tanke på holdninger og tenkemåter om samme ting: feministisk diskurs, 

husmordiskurs, masogynistdiskurs o.l. (Winther Jørgensen og Phillips 2013: 79). Hva slags 

ord man bruker for å beskrive noe forteller mye om hva slags holdning vi har og slik hvilken 

diskurs vi trekker på.  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3.3.2 Kontekst 
Skal vi forstå hvordan teksten henger sammen med en sosial dimensjon må vi ta høyde for 

kulturkonteksten, som her er markert ytterst på figuren under. Med kontekst menes 

sammenhengen teksten eller videoen inngår i: ”Den situasjon, det samfunn og de verdener 

som omgir, har omgitt eller kan tenkes å komme til å omgi teksten” (Tønnesson m. fl. 2002: 

223). Jeg kommer til å bruke Hågvars begreper om kultur-, situasjons- og tekstuell kontekst 

som en mal for å kontekstualisere videoene. I en kulturkontekst ser man på tekstens bakteppe, 

som i dette tilfellet blir de kulturelle føringene, sjangrene og konvensjonene i samfunnet rundt 

og på YouTube, og her vil jeg henvise tilbake til introduksjonskapittelet for en oppfriskning. 

For å forstå videoene må vi kjenne til normene som eksisterer i konteksten de ble skapt i. 

Situasjonskonteksten og den tekstuelle konteksten går hånd i hånd, og er tekstens umiddelbare 

plasseringer i tid, rom og omgivelser, som hvorfor konkrete videoer er lagd og situasjonen 

rundt de (Hågvar 2015: 30-31).  

 

3.3.2.1 Intertekstualitet og interdiskursivitet 
I den tekstuelle konteksten er det vanlig å diskutere intertekstualitet og/eller interdiskursivitet, 

som handler om hva slags andre tekster eller diskurser den konkrete teksten i analysen trekker 

på. ”Discourses and the texts which occur within them have histories, they belong to historical 

series, and the interpretation of intertextual context is a matter of deciding which series a text 

belongs to, and therefore what can be taken as common ground for participants, or 

presupposed” (Fairclough 1989: 152). Intertekstualisering er en måte å rekontekstualisere 

ettersom man flytter en kontekst til en annen (Fairclough 2003: 47-50). Disse forutsetningene 

er ikke en del av teksten i seg selv, men av produsentens tolkninger av den intertekstuelle 

konteksten. De ligger latent i tekstens formelle trekk (1989: 152-155). Meningen i teksten kan 

være betinget av andre tekster, normer og sjangre. Denne konteksten deles i to mellom 

tekstsamspill og normsamspill. Mens tekstsamspillet går mer på hvordan det trekkes på andre 

faktiske tekster, vil normsamspill gå mer på andre tekstnormer og sjangre. En tekst vil 

nødvendigvis påvirkes av hvordan andre tekster og deres sjangre og sjangernormer er. 

(Hågvar 2015: 31-34).  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3.3.3  Sjanger  
Sjangre er en måte å opptre og handle på språklig, og strukturerer tekster på visse måter. Det 

er ikke etablert en terminologi, og sjangre varierer i graden av stabilitet, hvor konstante de er 

og hvor homogene de er (Fairclough 2003: 17). Når vi analyserer tekster så ser vi på hvordan 

mening skapes og hva slags koblinger som finnes mellom situasjoner og sosial praksis ved å 

se på hvilke sjangre, diskurser og stiler som artikuleres. Noen er veletablerte innenfor noen 

sosiale praksiser, og andre ikke. Tekster er ikke en del av sjangre, men drar heller på ulike 

sjangre som er knyttet sammen i et nettverk av sosial praksis. Sjangerkjeder er forskjellige 

sjangre som er linket sammen og som knytter sosiale situasjoner med den sosiale praksisen. 

Tekster kan være en del av flere sjangre på samme tid og slik skapes det diskursive hybrider 

eller ”interdiscursive hybridity” (ibid: 27-35).  

 

3.3.4 Faircloughs tredimensjonale modell 
Språk forandrer og rommer som oftest handlinger, verdier og vurderinger som formidles til 

mottakeren. All slags bruk av språk kaller Fairclough en kommunikativ begivenhet. Denne 

har han tilegnet tre dimensjoner: tekst, diskursiv praksis, og sosial praksis. I analyse av en 

hvilken som helst kommunikativ begivenhet må man se på alle disse aspektene. I dette tilfellet 

vil de kommunikative begivenhetene være videoene som er utvalgt til analyse. Et annet viktig 

område å se på er diskursordenen, som er summen av diskurstypene innenfor et sosialt 

domene (Winther Jørgensen og Phillips 2013: 79, 80). Sammenhengen mellom tekst, 

diskursiv praksis og sosial praksis utgjør de tre viktigste stegene i den kritiske 

diskursanalysen. Diskursanalysen vil handle om å påvise sammenhengen mellom disse tre 

dimensjonene.  

 

3.3.4.1 Tekst 
Teksten dreier seg om å beskrive de tekstlige egenskapene til den kommunikative 

begivenheten, og kan være skrift, bilde, tale eller en blanding av både visualitet og tekst. Her 

er tekst-dimensjonen alt det som sies og vises i videoene som peker mot tematikk om kjønn 

og tematikk som impliserer kategorier vi forbinder med kjønn. Et eksempel kan være videoer 

som handler om sminke. Jentene uttrykker kanskje ikke eksplisitt noe om at de er jentete eller 

lignende, men sminke er en uttrykksform som tradisjonelt sett brukes av kvinner som ønsker å 

fremheve feminine trekk ved seg selv.  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I notatene av videoene har jeg 

sett på eksplisitte uttrykk hvor 

jeg har brukt fem av de seks 

subkategoriene jeg har definert 

(Skjønnhet, Mote og interiør, 

Personlig, Underholdning og 

Hverdag) som styrende 

temaområder, samt. det 

monologiske i form av 

lingvistiske trekk. Ved å 

analysere alt dette er håpet å kunne si noe om hvordan momentene i en symbiose skaper ulike 

representasjoner av kjønn i tekstene som også er kjønnsdiskurser som kan kobles til 

postfeminisme. Jeg vil gjerne nevne at oppgaven også ville ha dratt stor nytte av andre 

semiotiske eller lingvistiske metoder og begreper, samt. modeller for retoriske analyser. 

Ettersom jeg inkluderer det monologiske ville det gitt mening å ha med, men min 

hovedinteresse er å finne frem til diskurser og større mønstre i kommunikasjonen deres som 

representerer kjønnsdiskurser som kan knyttes til postfeminisme. Derfor har jeg kun inkludert 

de aller mest tydelige egenskapene som de også har til felles som engasjementmarkører, 

formeluttrykk og grammatikalske elementer som transitivitet og modalitet. Disse vil forklares 

underveis i analysedelen når de brukes.  

 

3.3.4.2 Diskursiv praksis 
Fairclough beskriver den diskursiv praksis som “processes of text production, distribution and 

consumption” (1992: 78). Diskursiv praksis er altså konsumpsjons- og produksjons- og 

distribusjonsprosessene teksten inngår i og er omgitt av. Her kan man se på YouTube som en 

plattform for produksjon og konsumpsjon. Tekst og diskursiv praksis går inn i hverandre: man 

analyserer den ene når man analyserer den andre. Ethvert tilfelle av språkbruk vil peke mot 

tidligere diskursive struktureringer. Dette vil overført til denne konteksten si at alle videoene i 

utvalget vil inkludere elementer som kommer fra andre diskurser og andre sammenhenger. 

Alle tekster trekker på andre relevante tekster, og det er når vi legger sammen elementer fra 

flere ulike diskurser konkret språkbruk kan endre enkeltdiskurser i tillegg til den sosiale og 

!39

Figur 4: Faircloughs tredimensjonale modell



kulturelle verden. Vi ser på hvordan den kommunikative begivenheten interagerer med 

samfunnet og andre deltakere. Når vi ser på de intertekstuelle føringene i tekstene her ser vi 

på hvordan de eventuelt reproduserer eksisterende diskurser og muligens også forandrer dem 

(Jørgensen og Phillips 2013: 15-16). Den diskursive praksisen består av tekstnormer som 

sammen skaper ulike sjangre. Sjangernormene påvirker testproduksjonen og hvordan tekstene 

leses og forstås (Hågvar 2013: 204-206).  

 

Gjennom å se på teksten og tekstens omgivelser fra både avsender og mottakers perspektiv 

kan man se den kommunikative begivenheten slik youtuberen (produksjon) vil den skal 

oppfattes og slik den oppfattes av seerne (konsumpsjon). Ettersom oppgaven ikke vil 

inkludere perspektivet til publikum kommer ikke konsumpsjonen til å være like sentral som 

produksjonen, men jeg kommer likevel til å reflektere rundt publikums relasjon til jentene.  

 

3.3.4.3 Sosial praksis  
Sosial praksis viser til den sosiale sammenhengen den kommunikative begivenheten er en del 

av og er på makronivå. I denne dimensjonen vil man se på institusjonelle og samfunnsmessige 

kontekster i diskursene rundt youtuberne og hvordan denne forsterkes eller utfordres. Her er 

det også viktig å se på maktforhold, og hvordan det eventuelt bidrar til å reprodusere eller 

forandre (Winther Jørgensen og Phillips 2013: 80, 81). Den sosiale praksisen er forklaringen 

på det hele som prøver å redegjøre for hvordan interaksjonen i teksten har sosiale effekter 

(Fairclough 2001: 22).  

 

I en kritisk diskursanalyse er man gjerne naturligvis også kritisk i analysearbeidet ettersom 

man tenker seg at diskursene i teksten opprettholder maktrelasjoner. Målet er å adressere et 

problem for så å se hvordan det kan være begrensende for noen, og deretter korrigere eller 

forbedre det fra et spesielt normativt standpunkt. Mina, Emma og Linnea regnes fortsatt som 

barn fordi de fortsatt er under 18 år, og å innta en svært kritisk posisjon her vil av den grunn 

være vanskelig. Den diskursive praksisen i form av kjønnsdiskursene jeg finner og selve 

samfunnsansvaret vil ikke kunne legges på jentene som enkeltindivider, men på 

mediekulturen de eksisterer i og normsamspillet på plattformen.  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3.4  Datamateriale og utvalg 

Datamaterialet og empirien i dette studiet inkluderer videoer publisert av henholdsvis Emma 

Ellingsen, Linnea Bendiksen og Mina Jacobsen på deres respektive kanaler. Studiet er basert 

på innsamling fra våren og høsten 2018. Jeg har telt 202 videoer som er blitt behandlet 

gjennom kvantitativ innholdsanalyse, og av disse er det blitt gjort nærmere kvalitativ 

tekstanalyse av 18 videoer (6 fra hver). Av disse er varigheten mellom rundt 2-23 minutter. En 

eventuell analyse av alle videoene til alle tre ville vært for omfattende og tidkrevende for én 

person å gjennomføre til en masteroppgave. Samtidig ville det kanskje heller ikke vært 

nødvendig for å finne svar på problemstillingene mine. Av den grunn har jeg begrenset meg 

og gjort et realistisk utvalg som representerer flere sider av skaperne. Disse sidene uttrykkes 

gjennom de ulike subkategoriene jeg har kategorisert de i, som kan anses som vanlig 

videotematikk for youtubere i skjønnhets- og livsstilssamfununet på YouTube. 

3.4.1 Utvalgskriterier for kanalene 
Ideen om å skrive om jenter på YouTube har jeg hatt helt siden jeg begynte på masterstudiet 

høsten 2017, men jeg tillot meg selv mye tid til å ta den endelige beslutningen om hvem jeg 

skulle skrive om. I prosessen med å ta en beslutning formulerte jeg meg et par kriterier med 

problemstillingen i mente:  

• Jenter i alderen 15-18 år. Jeg ønsket å se på unge jenter som er i den generasjonen som 

bruker sosiale medier mest. 

• Må tilsynelatende representere den stereotypiske jentekulturen gjennom eksplisitte 

feminine uttrykk som interesse i å ta vare på og fremme utseendet og eksplisitt vise frem 

interesser som vanligvis kobles til jenter. Jeg var fra start av fokusert på å finne kanaler i 

skjønnhetssamfunnet på plattformen og formulerte slik dette kravet som en irettesettelse for 

meg selv slik at det skulle bli lettere å se hva jeg var ute etter og ikke. 

• Må være aktiv på YouTube og ha over 30 videoer publisert på sin kanal som varierer i 

innholdet mellom ”vlogger” og merkevarespesifikke videoer (som ”hauls”, ”first 

impressions”, ”monthly favorites” og ”tutorials” i henhold til Berryman og Kavkas 
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definisjoner (2016)).  

Å bestemme antall kanaler eller jenter jeg skulle se på var ikke spesielt vanskelig ettersom 

tyngden i studiet ligger på en kvalitativ metode. Kvalitative metoders hensikt er ikke å 

generalisere, men å gi stor innsikt i informasjon om få enheter. Jeg vippet lenge mellom tre 

eller fire kanaler, men endte til slutt opp på tre da jeg følte at jeg heller ønsket å bli ”godt 

kjent” med tre snarere enn ”bekjent” med fire skapere.  

Emma Ellingsen har siden start av vært en ”konstant” i bakhodet mitt som potensielle skapere 

jeg ville se på. Emma har i de siste årene vært mye i mediebildet på grunn av sin historie som 

transkjønnet, og privat har jeg fulgt med på både videoene hennes og programmene på TV om 

henne. Jeg husker jeg ble slått av både fascinasjon og beundring da jeg så henne for første 

gang og tenkte at hun var vanvittig sterk og vakker. I begynnelsen tenkte jeg at jeg etterhvert 

kom til å ekskludere henne fra utvalget ettersom det opprinnelig ikke var ”en del av planen” å 

drøfte transkjønnethet i oppgaven. Etter kort tid innså jeg likevel at det faktum at hun er 

transkjønnet og samtidig en så tydelig og stereotypisk jentefigur ville gi oppgaven et 

interessant aspekt ettersom det ”er i strid” med det Gill sier om det postfeministiske subjektet.  

 

Linnea Bendiksen kom jeg over på Emma sin kanal. På høyresiden stod navnet hennes under 

”relaterte kanaler”, og jeg klikket meg så videre inn på hennes side, Linneabeauty. Utseendet 

og den generelle fremtoningen i videoene hennes minnet meg svært mye om Emma i tillegg 

til at jeg kunne krysse av på alle kravene, og slik ble også hun en del av utvalget mitt. Den 

tredje personen jeg ville se på har derimot variert mellom fire ulike personer. Grunner som 

gjorde at alle disse andre fire ble ekskludert var størrelsen på kanalene, for høy alder og en av 

dem var faktisk også transkjønnet. Frem til juni var jeg sikker på at jeg kom til å inkludere 

youtuberen Siri Lehland som den tredje youtuberen i oppgaven, men da hun kom ut med at 

hun også var transkjønnet begynte jeg å lete etter en erstatning. At majoriteten av skaperne var 

transkjønnede ville innebære at jeg også hadde måttet fokusere enda mer på transteori, og det 

var ikke veien jeg ønsket å gå med oppgaven min. Jeg ville simpelthen ha det med som et 

”sideaspekt”, og ikke som et hovedtema ettersom jeg primært ønsket å se på ciskvinner. Midt 

i sommerferien kom jeg over ferske Mina Jacobsen ved en tilfeldighet etter jeg havnet i et 

såkalt sort hull (man hopper videre fra kanal til kanal), og endte opp på en av motevideoene 

hennes. Hun fylte også kravene mine, og ble derfor det siste analyseobjektet i denne studien.  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Rekrutteringen av utvalget mitt kan kalles for en form for snøballmetode. I prinsippet foregår 

denne utvalgsmetoden ved at man identifiserer noen som møter de satte kriteriene i studiet, og 

spør dem om å henvise deg til andre de vet om som kanskje også treffer de samme kriteriene. 

Utvalget baller på seg. Her har jeg ikke brukt informanter til å finne kanaler til utvalget mitt: 

jeg har funnet alle helt selv ved at jeg startet med utgangspunktet i Emma Ellingsen, og 

gjennom hennes kanal fant frem til både Linnea Bendiksen og etterhvert også Mina Jacobsen. 

Ifølge Foster m. fl. (2015: 128) leder ikke dette til et representativt utvalg. Hadde meningen 

med prosjektet vært å se på YouTube som et helhetlig samfunn ville derfor ikke dette vært 

riktig metode å bruke, men siden jeg ønsket å holde meg til skjønnhetssamfunnet spesifikt var 

det en effektiv måte å finne frem til analyseobjekter.  

3.4.2 Subkategorier 
For å få en oversikt over de ulike temaene på kanalene til Emma, Linnea og Mina ble det lagd 

en kodebok for dette formålet. Kodeboken bestod av seks subkategorier: Skjønnhet, Mote og 

interiør, Personlig, Underholdning, Hverdag og Informativ. Ved å sortere videoene inn i disse 

var håpet å få informasjon om hva slags innhold de produserer mest av, og hvorvidt det var 

noen store forskjeller eller likheter mellom dem. Jeg lagde seks tabeller for hver av dem som 

representerte de seks ulike kategoriene, og disse fylte jeg med informasjon om alle videoene 

tilgjengelig på deres kanaler.  

Variabelverdi Beskrivelse

1. Skjønnhet Enheten dreier seg hovedsakelig om eller rundt 

produkter man kan bruke på ansikt og kropp 

(sminke, hudpleie, hår) til velvære eller 

forbedring av utseendet. 

2. Mote og interiør Enheten fokuserer på klesplagg, smykker, sko 

og andre ting man kan ta på seg, eller mote 

innen interiør. Sjanger er ubetydelig. Eksempel: 

”hauls” (hvor man viser innkjøp), ”try on’s” (hvor 
man prøver ulike klesplagg), sponsede videoer 

(eks. av Junkyard), eller ”room tours”.

Variabelverdi
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Tabell 1: Forklaring av variabelverdiene.  

 

Begrepet ”storytimes” er i denne sammenhengen brukt i to kategorier, ”personlig” og 

”underholdning”. Dette er fordi noen ”storytimes” enten bærer preg av å være svært 

personlige og inkluderer temaer det er vanskelig å snakke om, eller har en lett humoristisk og 

overdreven tone som gjør at det hele tolkes som underholdning. Selv om ”storytimes” ofte 

omhandler noe som har skjedd i youtubernes hverdag, tolkes det ikke i denne sammenhengen 

som en del av hverdagskategorien. Som det står nevnt i beskrivelsen av den spesifikke verdien 

kreves det at man følger personen rundt på sine daglige gjøremål og ærender.  

 

3.4.2.1 Koding 
Innholdsanalysen startet med koding av videoene, og det tok lang tid å pløye seg gjennom alle 

videoene. Fremgangsmåten her har vært å gå gjennom alle videoene på kanalene til Emma, 

Linnea og Mina, og nummerere hver video fra 1-6 ettersom hvor godt de har passet inn under 

hver kategori. I denne datainnsamlingen har jeg gjort en gjensidig utelukkelse og plassert 

videoene kun i én kategori hver basert på mine tanker om kjernen og hovedtematikken i 

videoene. Mange av de var enkle å plassere med tanke på at tittelen og beskrivelsen under ga 

3. Personlig Enheten tar opp personlige og/eller private 

temaer. Eksempel: ”storytimes” (hvor man 

forteller historier fra livet sitt), personlige 

spørsmål fra lesere (”spørsmålsrunder”). 

4. Underholdning Enheten er for underholdning, og bærer et 

åpenbart preg av å være ment som morsom/

komisk og se på. Det kan også være en 

oppskrift på hvordan man gjør noe. Eksempel: 
utfordringer, storytimes, DIY (Do It Yourself)-

video.

5. Hverdag Enheten er en refleksjon av hverdagen til 

YouTuberen hvor man følger hun/han rundt 

gjennom gjøremålene og hendelsene utover 

dagen. Eksempel: vlog.

6. Informativ Enheten er informativ og handler utelukkende 

om oppdatering fra eget liv/egen YouTube-kanal/

en bedrift/en konkurranse.  

BeskrivelseVariabelverdi
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stor innsikt i hva videoen handlet om, men jeg gikk likevel gjennom alle sammen. Enkelte av 

videoene hadde et innhold som kunne gå under flere kategorier, og det ble til tider en litt 

kronglete prosess med tanke på skillelinjene. I enkelte tilfeller var det uklart hvilken kategori 

noe var, og da måtte jeg ta valg basert på hva jeg følte videoen fokuserte mest på. Spesielt var 

det vanskelig å plassere videoer som inneholdt både skjønnhetselementer, klær og som var 

filmet på en ”vlog”-aktig måte. Flere av videoene er blitt flyttet på flere ganger på grunn av en 

slik usikkerhet. I flere tilfeller glemte jeg også hva de ulike kategoriene innebar, og da måtte 

jeg tilbake inn i kodeboken for å passe på at jeg holdt meg til det jeg allerede hadde definert. 

Kodeboken ble også endret opptil flere ganger, noe som gjorde at jeg måtte omkode deler av 

materialet mitt. Når man er usikker i en kodesituasjon kan det tyde på at reliabiliteten i 

prosjektet er svakt. For å beholde kvalitet i forskningen og opprettholde en god reliabilitet vil 

en nøyaktig kodebok som gir detaljerte beskrivelser av hva slags videoer som skal plasseres 

hvor, være helt essensielt.  

 

Denne innsamlingen ga et større bilde av hva de tre produserer mest av og er mest interessert 

i. Tellingen innad i videokategoriene vil også kunne si noe om hvordan de vil oppfattes utad. 

Dette er svært overfladisk, men gir fortsatt et overblikk av de dominerende subkategoriene på 

kanalene deres. 

3.4.3 Utvalgskriterier for videoer  
Videoene til den kritiske diskursanalysen er valgt på bakgrunn av flere kriterier: antall 

visninger, når de ble publisert (2017-2018) og kategori. Antall visninger ble et kriterium på 

grunn av at høy interesse forteller at noe er interessant i videoen, og det er en god indikasjon 

på hvilke videoer som kan være mest kontroversielle, spiller på trender eller skiller seg ut fra 

mengden. Videoene som er mest sett er derfor også mest sannsynlig mest omdiskutert og har 

fått flest reaksjoner. Jeg vil allikevel nevne at det finnes unntak. Ettersom kritisk 

diskursanalyse hovedsakelig baserer seg på verbal kommunikasjon, er videoer som 

eksempelvis Emmas MY EVERYDAY MAKEUP ROUTINE (Ellingsen 2017b), hvor 

mesteparten er bakgrunnsmusikk og klipp av at hun sminker seg, ekskludert til tross for over 

en halv million visninger. Kriteriet om at jeg ønsket at videoene skulle være fra de to siste 

årene er først og fremst på grunn av aktualitet. Jo nyere en video er, jo mer relevant vil den 

også være for seere, og også samfunnet generelt. Slik vil også denne studien være mer aktuell. 
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Følgende tabell er en oversikt over videoene i utvalget med informasjon om hva slags 

kategori de tilhører i tillegg til et kort handlingssammendrag.  

Enhet Kategori Tittel Kanal Handlingssammendrag*

1 1 
(Skjønnhet)

My everyday makeup 
routine — Emma Ellingsen

Emma Emma sitter i sengen viser og forklarer 
hverdagssminken sin. Sluttresultatet 
vises aller først. Hun viser frem 
produktene og verktøyene hun bruker 
ved å holde de opp mot kameraet og 
påfører sminken. På grunn av redigering 
består videoen stort sett kun av klipp 
hvor hun sminker seg i rask hastighet.

2 1 Back2school: 
Hverdagssminke og min 
hårrutine før skolen! Mina 
Jacobsen

Mina I sammenheng med at det snart var tid 
for å begynne på skolen igjen filmet 
Mina en video om hvordan hun både 
sminker seg og fikser håret før skolen. 
På samme måte som i en 
skjønnhetsvideo viser hun hva slags 
produkter hun bruker og hvordan, og 
hvordan hun ordner/vasker håret sitt 
med Define-produkter. Loreal er 
annonsør i denne videoen. 

3 1 HOW TO LOOK LIKE A 
FCKING QUEEN ; 
linneabeauty

Linnea Linnea poserer og smiler til kameraet 
mens hun viser frem sminken hun 
bruker hver dag. Videoen er en beauty 
collab eller et samarbeid med en annen 
youtuber. Produkter vises til kameraet, 
og hun opplyser om positive sider ved 
flere. 

4 2 (Mote og 
interiør)

10. Juni 2017 Innkjøp! 
Daniel Wellington, Romwe, 
Shein & H&M ; linneabeauty

Linnea Dette er en innkjøpsvideo hvor Linnea 
viser sommerinnkjøp som klær, sminke 
og tilbehør, og inneholder annonse for 
Daniel Wellington. Når hun snakker om 
de ulike innkjøpene uttrykker hun seg 
sterkt om hvor mye hun liker dem.

5 2 BRUKER VENNENE MINE 
SINE KLÆR I EN UKE! 
vlogstyle! | Mina Jacobsen

Mina Mina skal få låne vennene i klassen sine 
klær i en skoleuke, og gir antrekkene 
anmeldelser og karakterer etter ulike 
mål. 

6 3 
(Personlig)

My unpopular opinion is 
out…

Emma Dette er en ”chit chat get ready with 
me”, som er at man sminker seg og 
snakker om ting samtidig. Hun svarer 
blant annet på spørsmål fra seere på 
Instagram. 

7 3 I’M TRANSGENDER. Emma I denne videoen forklarer Emma at hun 
er transkjønnet på bakgrunn av at hun 
på dette tidspunktet fikk en del nye 
seere. Dette er som en 
introduksjonsvideo til alle nye og en 
dypere forklaring på det hele gjennom 
svar på spørsmål hun har fått på 
Snapchat.

Enhet

!46



8 3 Kroppspress, mensen & 
toxic friendships / 
linnenbeauty

Linnea Linnea har på et tidspunkt før denne 
videoen bedt seerne sende inn 
anonyme spørsmål på Instagram og 
svarer på de i denne ”girltalk”-videoen. 
Hun sitter i fleecegenser og er usminket 
mens hun snakker rundt temaer som 
seksualitet, mensen, kropps- og 
skjønnhetsidealer, alkohol, kjærlighet og 
venner. 

9 3 Hvordan det er å leve med 
anoreksi + mine 
spiseforstyrrelser

Linnea Linnea har anoreksi og bulimi, og har 
prøvd å begå selvmord flere ganger. 
Hun gir en generell innføring i 
sykdommene og bakgrunnen for at hun 
ble syk i utgangspunktet. I denne 
videoen gråter hun mens hun forklarer 
hvor ødeleggende diagnosen har vært 
for henne. 

10 3 20 FAKTA OM MEG | Født 
nesten blind og bor på 
garasjen? | Mina Jacobsen

Mina Mina har valgt ut fakta om seg selv hun 
vil dele med seerne og lister de opp fra 
1-20.  Hun kommer både med generell 
informasjon som hvem hun er og hvor 
hun er fra, og mer spesifikke ting som at 
hun skriver i dagbok, at hun ble født 
nesten blind og hennes forhold til mat. 


11  4 
(Underhold
ning)

trying to cook *fail* Emma Emma og venninnen Alexandra lager 
sjokolade- og vaniljemuffins. Vi får se de 
tulle, tøyse og synge mens de prøver å 
få i stand røren. 

12 4 Leser hat kommentarer! #2 
linneabeauty

Linnea Som et resultat av mange nye følgere 
sier Linnea at hun har fått en god del 
hatkommentarer. I denne videoen leser 
hun opp noen av dem, og kommer med 
sarkastiske motkommentarer. 

13 4 Gutt gjetter pris på 
jenteprodukter! alt fra 
tamponger til sminke ft. 
Magnus Nordlund

Mina Dette er en samarbeidsvideo mellom 
Mina og en annen youtuber ved navn 
Magnus Nordlund. I denne videoen har 
Mina funnet priser på produkter mange 
jenter bruker som gutter kanskje ikke 
vet prisen på. Magnus gjetter prisene på 
disse produktene. 

14 5 
(Personlig)

MORNING ROUTINE :) 
VLOGSTYLE

Emma Dette er en ”vlogstyle morning routine” 
som vil si at hun går gjennom dagen og 
steller seg som hun vanligvis gjør, bare 
at hun filmer det. 

15 5 A Weekend In The Life Of 
Teenage Youtubers;)

Emma I anledning prisutdelingen ”Gullsnutten” 
er Emma og en annen youtuber kalt Siri 
Lehland i Oslo en helg. De er blitt 
sponset av et hotell i Østbanehallen, og 
bor i en flott suite. Vi følger med dem på 
frokost og rundt i byen. Annonse for 
Junkyard integrert i videoen.

16 5 Vlogmas 8-10. Desember ; 
linneabeauty

Linnea Dette er den første videoen i ”Vlogmas”-
serien hennes, og vi får se klipp av hva 
hun holder på med i tre dager i 
desember. Videoen inneholder også en 
annonse for Daniel Wellington.  

Kategori Tittel Kanal Handlingssammendrag*Enhet
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Tabell 2: Oversikt over enhetene i den kritiske diskursanalysen.  

Samtidig var det viktig for meg å inkludere videoer som gikk under alle kategoriene som en 

del av utvalget. Ved å inkludere forskjellige typer videoer fra alle tre i analysen var håpet å 

kunne se ulike sider av youtuberne som igjen gjorde det enklere å identifisere diskursene og 

mønstrene de kommuniserer gjennom. Jeg har likevel sett meg nødt til å kutte ut kategori 

Informativ (kategori 6). Dette valget ble tatt på bakgrunn av en antakelse om at analyse av 

videoer i kategorien ikke ville gitt informasjon som gir tilstrekkelig med nyanser, slik jeg 

mener de andre kategoriene gjør. Det er også svært få videoer i denne subkategorien: to av 

Emma og en av Linnea. 

 

Det kan virke merkelig at jeg har valgt å inkludere tre videoer fra skjønnhetskategorien og to 

fra Mote og interiør i utvalget ettersom dette i stor grad vil være viktige kategorier å fokusere 

på med tanke på kjønnsdiskurser. Grunnen til dette er at slike videoer typisk er svært 

generiske og like, og det ville ikke vært hensiktsmessig å vektlegge disse i utvalget ettersom 

jeg ønsker å se de som flerdimensjonale karakterer. Det de kommuniserer relatert til kjønn 

gjennom sminke og mote kommer godt frem i de fem videoene som er blitt valgt. I tillegg er 

subkategoriene er flytende, og det er for eksempel flere videoer i hverdagskategorien som på 

mange måter like gjerne kunne blitt plassert i Skjønnhet. I den kvantitative innholdsanalysen 

av kategorifordelingen og statistikken til videoene deres har jeg på den andre siden inkludert 

alle publiserte videoer på kanalene. Dette er fordi informasjonen er lett tilgjengelig, 

kvantifiserbar og kan gi et bredt overblikk.  

17 5 INSTAGRAM BESTEMMER 
OVER LIVET MITT I EN 
DAG! Vlogstyle | Mina  
Jacobsen

Mina I denne videoen er det seerne som 
bestemmer hvordan dagen hennes 
utarter seg. Etterhvert som hun skal ta 
ulike valg gjennom dagen (hva hun skal 
ha på seg, hva hun skal spise o.l.) blir 
hun nødt til å legge det ut på Instagram 
slik at følgerne hennes kan ta valget for 
henne.

18 5 MIN MORGENRUTINE 
MED ROM PÅ GARASJEN I 
VLOGSTYLE | Mina 
Jacobsen

Mina Denne videoen er morgenrutinen 
hennes i en upolert videobloggstil. Vi får 
se at hun går inn i huset, at hun er på 
badet og ordner huden, antrekk og hva 
hun spiser til frokost. Videoen 
inneholder annonse for Neglemannen i 
Lillestrøm. 


Kategori Tittel Kanal Handlingssammendrag*Enhet
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I sammenheng med den kritiske diskursanalysen ble hver utvalgte video ble sett flere ganger, 

dette for å få et helhetlig inntrykk av kategorien den falt i, innholdet generelt og for egen 

loggføring. Jeg så alle de utvalgte videoene én gang uten å notere ned noe for å skjønne 

setting og handling, og flere ganger i ettertid hvor jeg noterte. Loggføringen tok for seg 

interessante deler av det monologiske i form av interessante ytringer, i tillegg til fysiske 

bevegelser (gestikulering o.l.), introduserte produkter, ”mise-en-scène” (eksempelvis 

momenter i bakgrunnen), fremtoning og fysiske uttrykk som klær. Etter denne prosessen gikk 

jeg gjennom notatene mine for å finne nøkkelord. Å ha videoene skrevet ned på papir gjorde 

det enklere å identifisere diskursene jeg prøvde å avdekke i den kritiske diskursanalysen, noe 

jeg gjorde ved å markere lik tematikk på tvers av youtuberne i samme farge. I arbeidet med å 

finne temaer var kategoriene i den kvantitative innholdsanalysen svært hjelpsom ettersom jeg 

allerede hadde sortert inn videoene i passende subkategori. Parallelt med dette hadde jeg også 

teoridelen i bakhodet, og noterte meg det som kunne passe som postfeminisme, kjønnsteori, 

representasjon og roller. Grunnarbeidet var slik allerede gjort da jeg skulle sette meg ned med 

analysen og knytte disse funnene til mine teoretiske utgangspunkter.

3.5   Metodisk refleksjon  

Som med alt i forskning er det viktig at man ikke inntar et overpositivt standpunkt til sine 

egne fremgangsmåter, og det er essensielt å bevare et kritisk blikk mot seg selv, eget prosjekt 

og informasjon som utvinnes. Metodisk triangulering har mange fordeler ved at man bruker 

ulike innfallsvinkler til å finne ut av noe, men det er alltid en risiko at dataene man finner hver 

for seg innad i de ulike metodene ikke er valide (Østbye m. fl. 2013).  

 

Kodebøkene som er lagd i forbindelse med de kvantitative innholdsanalysene er både skapt og 

avgrenset av meg, og dette gjør at datamaterialet kan påvirkes av ideer som ligger i disse. 

Samtidig må man huske at det finnes forskjeller mellom kvantitative og kvalitative metoder 

som kan være utfordrende å takle når de blandes sammen. Forskeren har en mer aktiv rolle 

under innsamlingen av kvalitative enn kvantitative data. Mens alt vil være fastsatt allerede før 

kodingen begynner i den kvantitative innholdsanalysen, vil det være mer fritt i den 

kvalitative. Det kan være vanskeligere å skille mellom analyse og innsamling. Som forsker 
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må man respektere og være bevisst på dette når man veksler over fra en metode til en annen 

(Grønmo 2004: 56). Samtidig som kombinasjonen av metoder kan være en vanskelig balanse, 

er det også lurt å forme et metodisk opplegg ut i fra hva som kan utfylle svakhetene deres slik 

jeg har gjort. Kvantitative metoder finner som nevnt mønstre og tendenser, og graver så vidt i 

overflaten av temaet. For å kompensere for dette er kvalitative metoder, som går mer i 

dybden, inkludert i studiet. 

3.5.1 Etikk
I kraft av at studiet mitt undersøker mennesker er det visse etiske retningslinjer som må tas 

hensyn til. I tillegg baserer prosjektet seg på noen som fortsatt anses som barn, noe som ifølge 

NESH vil si at spørsmålet om ”redusert eller manglende samtykkekompetanse” kan komme 

opp (2016: 15). Barn har i kraft av alderen en annen forutsetning og kompetanse for å gi 

samtykke for innhenting av informasjon, og det er noe som jeg som forsker må huske på og 

respektere. På samme tid baserer dette forskningsprosjektet seg på materiale som ligger 

offentlig tilgjengelig, og spørsmålet om hvorvidt man skal spørre om samtykke eller ikke er 

avhengig av tolkningen og hvilket regelverk man forholder seg til.  

 

Det er for eksempel ingenting som tilsier at Emma, Linnea eller Mina ikke forstår at videoene 

de publiserer kan sees av hvem som helst, og slik brukes i forskningssammenhenger. For å 

underbygge dette vil jeg gjerne komme med konkrete eksempler fra hver person. Emma 

Ellingsen la ut en video kalt Bean boozled challenge :: 4000 spesial (2016) for et par år siden. 

Et par måneder senere la hun ut en lignende video kalt Q&A :: 10 000 abonnenter (2016a). 

Mina Jacobsen har også ut flere slike videoer hvor hun har hatt giveaways, ringer følgere og 

har spesielle video tagger (eksempelvis ”boyfriend tag” hvor hun har spørsmålsrunde med 

kjæresten) i sammenheng med at hun har nådd 10 000 (2018e), 20 000 (2018f) og 40 000 

(2018g) abonnenter. Linnea Bendiksen la ut en 20K spesial (2017e) hvor hun gjorde ”dares” 

foreslått av seerne. Blant annet måtte hun prøve å sette på en TV på IKEA og spørre folk i 

nærheten hvorfor den ikke fungerte. Alle har altså lagd videoer med titler som indikerer at de 

er klare over at tusenvis av personer ser på dem. De legger ikke ut på YouTube fordi de tenker 

at det er en privat sfære. De vet er offentlige personer ettersom de feirer milepæler som at de 

har nådd et antall abonnenter.  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Til tross for dette er det slik at innholdet består av personopplysninger om privatpersoner, og 

det er derfor fortsatt underlagt meldeplikt til Personvernombudet for forskning ved Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Etter personvernregelverket har man som 

registrert i et prosjekt retten til følgende informasjon: kontaktopplysninger til den 

behandlingsansvarlige institusjonen, til personvernombudet ved institusjonen, kategoriene av 

personopplysninger som behandles, hvilken kilde de stammer fra, formålene med og 

grunnlaget for behandlingen, hvem som behandler opplysningene, hvordan og hvor lenge. I 

samarbeid med NSD utviklet jeg et informasjonsskriv som jeg sendte til alle tre på mail med 

disse opplysningene. Tillatelsen til prosjektet ble innvilget ved at behandlingen ble vurdert 

som i samsvar med personvernlovgivningen, og dette dokumentet er lagt ved som et vedlegg.  

 

Til tross for at prosjektet er blitt meldt og godkjent krever tematikken jeg skriver om 

forsiktighet. Det finnes et etisk krav om rett til å unngå skader hos informanter, som dreier seg 

om at man ikke skal formulere seg på en måte som kan krenke informantene. Det er ikke gitt 

at alle tre er komfortable med temaer rundt kjønn, så å ha dette i bakhodet rundt vil være 

viktig til tross for at materialet er offentlig tilgjengelig og personene oppfattes som offentlige. 

Jeg kommer til å ta så mye hensyn til dette gjennom måten jeg skriver om dem på, men som 

forsker må man uansett forholde seg nøytral og objektiv til det man finner. 

 

3.5.2 Generaliserbarhet 
Siden det er jeg som har definert kategoriene vil innholdsanalysen umulig være helt objektiv. 

Jeg har rettet meg etter generelle og allmenne inntrykk av hva en kategori som ”skjønnhet” 

eller ”underholdning” innebærer og sortert videoene deretter. På denne måten er sorteringen 

blitt så objektiv som mulig. Med tanke på generaliserbarhet er det vanskelig å si om 

kategorisorteringen av disse tre kanalene kan overføres til en større del av det norske ”beauty 

guru”-samfunnet ettersom jeg har tatt utgangspunkt i totalt tre kanaler og 202 videoer. Dette 

ville kanskje ha krevd et større representativt utvalg for å øke generaliserbarheten.Likevel er 

det ingen enighet om hvor stort et materiale må være for at man skal kunne kalle det 

generaliserbart: ”Unfortunately, there is no universally accepted criteria for selecting the size 

of the sample” (Neuendorf 2017: 90).  

 

Det var heller ikke min intensjon å dra alle skapere i skjønnhetssamfunnet under en kam. 

!51



Mine tall vil ikke gjelde alle. På samme tid er det slik at jeg tar for meg jenter på samme alder 

og i samme sjanger, og slik sett kan man bruke de som en god indikasjon på hva andre 

skapere produserer av innhold. Innenfor kvalitative metoder er generaliserbarhet omdiskutert, 

og man snakker kanskje snarere om hvorvidt funnene kan overføres til andre kontekster. For å 

styrke generaliserbarheten kunne jeg ha økt populasjonen eller antall youtubere, og tid er blitt 

en avgjørende faktor her. For at jeg skulle ha inkludert enda flere i utvalget mitt måtte jeg ha 

hatt mer tid og kapasitet. Å inkludere flere i utvalget uten mer tid ville gått utover kvaliteten 

og dybden i arbeidet mitt, og jeg tok derfor en avgjørelse om å holde meg til tre kanaler.  

 

Jeg ønsker heller ikke at denne studien oppleves som en generalisering av 

selvrepresentasjonene til Emma, Mina og Linnea. Oppgaven er ikke en absolutt sannhet eller 

en fasit på hvordan de fremstår ettersom jeg kun analyserer et svært lite videoutvalg, og med 

tanke på at dette kun er tolkninger.  

 

3.5.3 Reliabilitet  
Å reflektere over reliabiliteten er spesielt viktig med tanke på den kvantitative 

innholdsanalysen som baserer seg på tall. Reliabilitet handler om nøyaktighet og defineres av 

Sigurd Allern som noe som ”kan bli definert som et krav om at en måleprosedyre (koding) 

skal føre til samme resultat ved gjentatte forsøk” (Allern 2009: 21). Om metoden gjentas skal 

man kunne få tilnærmet like resultater, noe som også er kalt interkoder-reliabilitet. Uten en 

akseptabel mengde reliabilitet er innholdsanalyser meningsløse (Neuendorf 2017: 19). 

Hovedproblemene i reliabiliteten til denne oppgaven ligger i at kanalene er i stadig endring 

ved at videoantallet til youtuberne alltid endrer seg. Per i dag kan det hende det er en helt 

annen kategori som dominerer enn i september 2018, som forøvrig var den siste gangen jeg 

telte og kategoriserte videoer. I tillegg kan det hende enkelte videoer er blitt slettet i ettertid, 

som for eksempel videoer Mina har med den tidligere kjæresten sin. Da forholdet tok slutt 

valgte hun å fjerne disse fra sin kanal. Det vil være vanskelig eller nærmere umulig å 

etterprøve resultatene i den kvalitative delen av studiet. Det jeg har sett og merket meg i 

videoene som relatert til kjønn i tillegg til kjønnsdiskursene jeg har formulert og kommet frem  

til trenger ikke passe med en annens analyse av det samme. Vi har alle forskjellige bakgrunner 

og kontekstbasert kunnskap som gir oss ulike forutsetninger for å forstå, og det må man ta 

høyde for spesielt i en kritisk diskursanalyse som i stor grad handler om å være bevisst over 
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dette.  

 

3.5.4 Validitet  
Validitet handler mer om variablene, og hvorvidt de er gyldige og gjør det de skal. Man skal 

være allment enig i meningen til ulike konsepter (Neuendorf 2017: 19). I dette tilfellet mener 

jeg at jeg har brukt variabler som gir et innblikk i akkurat det som var min intensjon, men jeg 

kunne ha inkludert lengde på videoene som en del av videostatistikken. Den kvantitative 

delen om dominerende kategorier baserer seg kun på frekvens, og ikke på den faktiske 

størrelsen i form av minutter og sekunder. Hadde en av problemstillingene gått på de konkrete 

størrelsene til kategoriene ville dette vært aktuelt å ta med, men ettersom jeg kun ønsket å gi 

et inntrykk av kanalene så jeg ikke dette som nødvendig.  

 

Med tanke på den kvalitative delen er det hensiktsmessig å vurdere den interne gyldigheten, 

men i dette tilfellet vil det være krevende. Hvorvidt mine resultater og tolkninger er riktige 

eller feil avhenger av om mine informanter gir en sann representasjon av virkeligheten. Man 

kan ikke komme frem til et konkret svar på dette ettersom representasjonene jeg tar 

utgangspunkt i er fra YouTube som er en plattform som tillater manipulering av fremførelser 

gjennom redigering og nøye planlagte videoer. Det er også vanskelig å si om resultatene mine 

gjenspeiler virkeligheten. Igjen vil kategoriseringen og den diskursive inndelingen jeg har 

kommet frem til avhenge helt av hvem som utfører arbeidet, og fordelingen av disse utover 

videoene og tolkningen av selvrepresentasjonen hos youtuberne vil også slik variere.  

4.  Funn og analyse

 
I dette kapittelet vil jeg først presentere de mest sentrale funnene relatert til fordelingen av 

kategorier i den kvantitative innholdsanalysen, og deretter vil jeg komme inn på den 

kvalitative delen som er en kritiske diskursanalyse av de utvalgte videoene på kanalene til 

Emma, Linnea og Mina. Den analytiske interessen her er innholdsmessige forhold som kan 

peke mot representasjoner av kjønnsdiskurser relatert til kvinner. Den tredje delen kommer til 

å omhandle de konkrete kjønnsdiskursene jeg mener eksisterer, og hvordan disse kan sees i 
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sammenheng med sjanger, intertekstualitet og representasjon. Hensikten med denne analysen 

er at leseren skal få en større innsikt i både den kvantifiserbare informasjonen om kanalene i 

tillegg til dypere og mer underliggende temaer. Jeg vil trekke ut viktige aspekter som angår 

jentene som youtubere i skjønnhet- og livsstilssjangeren.

 

4.1  Kvantitativ innholdsanalyse av kanalene 

 

En kvantitativ innholdsanalyse gir bred oversikt over et datamateriale, og i dette tilfellet er 

materialet tre kanaler på YouTube. Ved å analysere og sortere alle publiserte videoer inn i en 

av de seks kategoriene definert i metodekapittelet er hensikten å kunne si noe om de største 

mønstrene og diskursene på kanalene gjennom hvilke tematiske kategorier som dominerer, og 

eventuelle forskjeller eller likheter kanalene imellom. Dette kan gi en indikasjon på 

kjønnsdiskursene i videoene deres og hvilke av disse som er sterkest representert. I en mer 

anvendbar form kan man si at jeg ønsker å finne ut hvilke kategorier som forekommer flest 

ganger. Kategoriene jeg benytter meg av er typiske for skjønnhets- og livsstilsvloggere i en 

generell forstand: Skjønnhet, Mote og interiør, Personlig, Underholdning, Hverdag og 

Informativ. 

 

4.1.1 Frekvensfordeling av kategorier 
Ettersom dette er en univariat analyse er det hensiktsmessig å lage en grafisk og prosentuert 

frekvensfordeling av resultatene. For en enkel oversikt har jeg komprimert datamatrisene inn i 

en tabell (tabell 3), i tillegg til et sektordiagram for et visuelt inntrykk. Om man tar en titt på 

kolonnen over helt til høyre på tabellen under ser vi antallet videoer Emma, Linnea og Mina 

totalt har i hver enkelt kategori. Det er to verdier som skiller seg ut og som har høyest 

frekvens: 1 og 4. Sammen produserer de altså flest videoer innenfor kategoriene Skjønnhet og 

Underholdning, og dette er temaene som de legger mest vekt på som skapere.  

 

Vi ser det enda bedre på sektordiagrammet i figur 5. Her ser vi fire kategorier som skiller 

særskilt ved at de tar størst plass: Underholdning (30%), Skjønnhet (23%), Hverdag (17%) og 

Mote og interiør (17%). Det er altså disse temaene som opptar youtuberne mest, og som de 
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ønsker å kommunisere til publikum. Underholdning (kategori 6), er modus/typetall fordi det 

er den verdien som forekommer hyppigst. Likevel er det sånn at den kategorien som er størst i 

frekvens ikke nødvendigvis er størst i frekvens for alle tre youtuberne individuelt. Tar man en 

nærmere kikk på diagrammet over frekvensfordeling ser vi på en annen side at 33 av de totalt 

60 videoene i denne kategorien er publisert av Linnea Bendiksen. De tre har altså ikke lik 

distribusjon av videoer over kategoriene, noe som kommer mye av at Linnea opplaster 

videoer oftere enn de to andre i tillegg til at Mina Jacobsen er relativt fersk i YouTube-

verdenen. Det er også relativt ujevn 

fordeling Skjønnhet på andreplass, hvor 

Linnea ligger på 31 videoer og de to 

andre på henholdsvis 11 og 4 videoer. 

Informativ utgjør kun 1% av videoene, 

den minst dominerende kategorien og 

vektlegges slik ikke videre i analysen.  

 

Selv om Underholdning for eksempel 

har flest enheter av alle kan det også 

hende at disse videoene er kortere. Med 

tanke på at jeg kun ønsket en generell 

og rask oversikt over de dominerende 

kategoriene og ikke det mest presise svaret 
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Figur 5: Sektordiagram over total 
kategorifordeling.

Variabelverdi Emma Linnea Mina Antall videoer pr. 
kategori

1. Skjønnhet 11 31 4 46

2. Mote og 
interiør

5 20 10 35

3. Personlig 8 12 3 23

4. Underholdning 12 33 15 60

5. Hverdag 15 10 10 35

6. Informativ 2 1 0 3

Antall videoer pr. 
youtuber

53 107 42 202

Tabell 3: Frekvensfordeling av kategoriene. 



på hvilken av kategoriene som både gjennom frekvens og lengde er størst, følte jeg at dette 

ikke var nødvendig å finne ut av. At jeg tar utgangspunkt i kun frekvens gir slik ikke det mest 

nøyaktige bildet av fordelingen, men det gir et tilstrekkelig godt grunnlag til å kunne si noe 

om hva Emma, Linnea og Mina publiserer flest videoer av både sammenlagt og hver for seg.  

4.1.2 Fordeling per kanal
Ved å lese tall på en tabell får du ikke den 

totale oversikten, og derfor har jeg lagd 

tre søylediagrammer som viser jentenes 

kanaler individuelt. Emma lager flest 

videoer som omhandler hverdagslivet og 

mange av disse er ”vlogger”. Som det ble 

nevnt i introduksjonskapittelet er 

videoblogger og å vise frem hverdagen 

sin blitt et svært populært format i løpet 

av de siste årene. Det krever lite 

redigering av youtuberen ettersom det 

hele dreier seg om å vise hva som skjer 

underveis, og det gir seerne et innblikk i livet til den de ser på. Hverdag er tett fulgt av 

Underholdning og Skjønnhet, som naturligvis også er store subsjangre: underholdning er 

populært på YouTube generelt og skjønnhet er viktig i det samfunnet Emma tar del i med sin 

kanal. Underholdningsmessig byr Emma på komisk matlaging, utfordringer, hvordan vi kan 

redigere bilder som henne, reaksjoner og ”clickbait”-historier om at hun ”nesten” ble 

kidnappet. Skjønnhetsvideoene er for det meste sminkerutiner, ”tutorials” og om hår.  

Linnea lager flest videoer som baserer seg på noe underholdende. Hun har deriblant gjort 

sketsjer om ulike typer foreldre, reaksjoner, oppringing av seere og diverse andre utfordringer. 

Hakket etter kommer Skjønnhet, hvor Linnea har publisert en god blanding av ”hacks” (tips), 

transformasjoner, ”tutorials”, normale sminke- eller hudrutiner og sminkerelaterte 

utfordringer. Det er kun 2 videoer som skiller disse to, og de dominerer overlegent over de 

fire andre kategoriene. Mote og interiør er den tredje største kategorien på kanalen til Linnea. 

I disse viser hun innkjøp, prøver på klær, ”stjel stilen” og antrekksinspirasjon.  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Figur 6: Kategorifordeling for Emma Ellingsen.



 

I likhet med Linnea har også Mina flest 

videoer i kategori 4, men formen for 

underholdning er litt annerledes. Mens 

Linnea og Emma har 

underholdningsvideoer som antakeligvis er 

blitt produsert med en komisk undertone, 

består Mina sin kategori 4 mer av kreativ 

underholdning. I hennes tilfelle er det 

”bullet journaling”-videoer hvor hun tegner 

og forklarer hvordan måneden hennes 

ser ut som det går mest i. I motsetning 

til Emma og Linnea er ikke Skjønnhet en del av topp tre hos Mina, men vi ser deriblant at hun 

har publisert like mange Hverdag- og Mote og interiør-videoer. I ”vloggene” følger vi henne 

med på skolen, møter den daværende kjæresten hennes eller i litt mer festlige sammenhenger 

som på 17. mai. Mote og interiør-videoene omhandler typisk reise, innkjøp eller at noen 

bestemmer antrekkene hennes, som eksempelvis leserne, søsteren og kjæresten.  

Mina er den som legger ut færrest personlige videoer av alle tre, noe som kan komme av at 

hun er en ny youtuber og ikke har hatt mulighet til å dele så mye av seg selv ennå. Det kan 

også være et mer personlig valg som er tatt fordi hun ikke ønsker å dele like mye om seg selv. 

Samtidig ser vi likevel at Personlig-kategorien ikke er på topp hos noen av dem: den ligger på 

henholdsvis fjerdeplass for de to andre.  

 

Det var naturligvis kategorier som 

Skjønnhet og Mote og interiør jeg trodde 

kom til å toppe listene for alle sammen 

ettersom dette er standardsjangre man 

kan anta at skjønnhetsvloggere er 

komfortable i. Jeg ble derfor overrasket 

over at ingen av disse kom på førsteplass 

på noen av kanalene, men at heller 

Underholdning dominerer. Grunnen til 
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populariteten til denne kategorien kan jeg ikke si helt sikkert, men jeg antar at det har mye å 

gjøre med hvorfor man går inn på YouTube i utgangspunktet. Vi går inn og søker opp videoer 

rett og slett for å bli underholdt på ulike måter, og det er mulig disse youtuberne har merket at 

slike videoer får flere visninger enn andre og slik gjenspeiler populariteten i hvor hyppig de 

legger ut i disse kategoriene. Allikevel ser vi at enten Skjønnhet eller Mote og interiør er på 

topp tre hos alle, og mitt opprinnelige inntrykk stemmer fortsatt ganske godt.  

 

4.2  Kritisk diskursanalyse av utvalgte    

     videoer  

 

I denne delen er hensikten å analysere selvfremstillingene deres og slik kunne identifisere 

kjønnsdiskurser. Hva slags modaliteter, temaer og diskursive konstruksjoner ligger innbakt i 

fremstillingene deres av kjønn når de er på scenen og trer inn i internett-identiteten sin?  

Da jeg skulle begynne å se på videoene som kommunikative hendelser i henhold til 

Faircloughs modell hadde jeg spørsmålet ”Hva er kanalenes kjønnsrepresentasjon (X) en 

konstitusjon av?” i bakhodet. Allerede basert på det jeg hadde funnet i den kvantitative 

innholdsanalyse kunne jeg begynne å tenke ut eventuelle kjønnsdiskurser relatert til 

kategoriene som kunne svare på spørsmålet mitt. Videoer kategorisert som tidligere er blitt 

kategorisert som Skjønnhet og Mote og interiør vil naturligvis spille mer på en 

utseenderelatert diskurs, mens personlige videoer hvor youtuberne setter seg ned for å snakke 

om dypere temaer vil trekke frem en relasjonsdiskurs.  

Analysedelen vil fokusere på å gi leseren en innføring i situasjonskonteksten og den tekstuelle 

konteksten til videoene i utvalget, samt. videosjangre, lingvistikk og andre fellestrekk. Den 

kulturelle konteksten i denne subsjangeren kommer godt frem i funnene. Tekstene her er totalt 

18 videoer. Jeg kommer til å utdype om de mest sentrale videoformatene (videoblogger og 

merkevarespesifikke videoer), formaliteter, språk og de forskjellige videokategoriene vil bli 

brukt som utgangspunkt for en tematisk analyse. Situasjonskontekstene som beskriver 

sammenhengen videoene ble til og etablerer kjennskap til situasjonen rundt vil beskrives 

underveis. Jeg kommer ikke til å ta for meg videoene i utvalget og de kommunikative 
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begivenhetene isolert, men heller slå inntrykkene jeg får fra de tre kanalene sammen og veksle 

mellom de i avsnittene. Beskrivelsene jeg gjør i denne delen konstituerer totalt fire 

kjønnsdiskurser jeg kommer til å ta for meg i slutten av analysen: Jente-diskursen, Søster-

diskursen, Vakt-diskursen og “Girl power“-diskursen.  

Et sentralt aspekt i Faircloughs kritiske diskursanalyse er å relatere fenomenene som forskes 

på til de rådende sosiale og kulturelle trådene rundt. Sosial praksis befinner seg på 

makronivået, og omhandler som nevnt de institusjonelle og samfunnsmessige diskursene som 

ligger og virker på plattformen og i samfunnet. Diskursene bestemmes av og bestemmer 

sosiale strukturer, og bidrar til kontinuitet og endring (Fairclough 1989: 20-21). De sosiale 

strukturene påvirker igjen den sosiale praksisen og diskursene, men er samtidig et produkt av 

diskurser og annen sosial praksis (ibid: 37-38). Slik vil den kunne minne om den kulturelle 

konteksten til Hågvar. I mitt studie vil dette tilsvare samtiden som disse youtuberne er en del 

av, og for å kunne plassere de inni denne konteksten er det hensiktsmessig med en påminner 

om medielandskapet de befinner seg i.  

 

YouTube er som det ble nevnt innledningsvis et enormt nettsted for videodeling. Man kan 

bruke det for å presentere ulike tjenester, dele personlig innhold og tekst, og det er generelt et 

sted som er gunstig for både markedsførere og privatpersoner som ønsker å skape seg et navn 

gjennom video. Å være unik er viktig på en så stor plattform for å skille seg ut i mengden av 

mennesker som legger ut klipp daglig. Nøkkelen er å gi av og om seg selv. Plattformen er 

tilrettelagt for at man kan bedrive selvrepresentasjon, som er den bevisste produksjonen av 

symbolske objekter eller tegn som vi setter sammen i møte med andre mennesker. Det finnes 

mange ulike små samfunn på YouTube som man blir en del av gjennom sjangeren på videoene 

man legger ut, og i dette tilfellet befinner vi oss som sagt i krysningen av skjønnhets- og 

livsstilsområdet. Mange av skaperne her omtales som ”beauty gurus” eller 

skjønnhetsvloggere, og lager som oftest innhold som omhandler nettopp dette. Berryman og 

Kavka mener dette er den mest åpenbare feminine undergruppen som finnes på plattformen. 

Skjønnhetsvideoer ble til som et resultat av ”How To & Style”-kategorien, og er nå en av de 

mest populære og lukrative formatene man kan drive med. Skaperne vier kanalene sine til å 

opplyse opp produkter og lære bort teknikker, og tar del i en gruppe som hovedsakelig består 

av kvinner mellom 14 og 34 år. Ved å både legge ut videoer og delta i diskusjoner i 

kommentarfelt tar disse menneskene del i et fellesskap som deler informasjon om sminke, 
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hudpleie, hår og negler (Berryman og Kavka 2017: 308).  

 

I ”beauty vlogging” overfører skapere ”mainstream” skjønnhetsdiskurser gjennom egenlagde 

instruksjoner. Det er livsstilvideoer som promoterer spesifikke kroppsfasonger, kjønnslige 

opptredener og forbrukeratferd. Skal man ta del i samfunnet må man forholde seg til disse 

forventningene og normene.  

 

4.2.1 Videoblogger 
Videoblogger er et av de to hovedformatene jentene bruker, og en del av den kulturelle 

konteksten. ”Vloggerstilen” er svært kommunikativ og sosial, og det er vanlig at man snakker 

til kameraet omtrent som om man er i en virkelig interaksjon med seerne sine. Videobloggene 

til Emma, Linnea og Mina mangler en fast struktur og føles mer ut som en spontan karusell av 

følelser og situasjoner fra hverdagen. Man er ikke bare opptatt av å vise frem hva som ble 

kjøpt i Spania i sommerferien men av å vise flere lag av seg selv. Innholdsmessig vil ”vlogs” 

ofte også bestå av tips, råd, spørsmål fra seerne, interaksjon med venner og familie eller 

avsløring av en spennende nyhet. Det er hverdagsøyeblikk fanget på film, og det er i denne 
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Figur 9: Skjermbilde fra ”vloggen” til Emma A Weekend In The Life Of Teenage Youtubers;).



settingen skaperne viser mer av sin personlighet og bakgrunn. Sammenlignet med de 

merkevarespesifikke videoene er disse mer sporadiske og hoppende med tanke på tid, sted og 

tema. Videoblogger er omtrent som dagbøker som gir en innsikt i livene til mennesker, og er 

blitt en stor del av noe kalt ”confessional culture” i det moderne samfunn. Individer snakker 

om det intime i en intim setting for offentligheten gjennom sosiale medier. Mens man skriver 

en dagbok med intensjonen om at den skal være hemmelig, lager man en ”vlog” med 

antakelsen om at noen kommer til å se den fordi man ønsker å etablere intimitet med 

publikum. Alle disse elementene til sammen konstruerer noe kalt en ”parasosial interaksjon” 

hvor seerne føler de blir tilsnakket i en intim og personlig setting (Woods: 238).  

 

Jentene adresserer seerne direkte ved å se inn i kameraet mens de selv befinner seg i en 

medium/close-up shot, og vi er alltid tett på dem. Her har de gjerne med seg et håndholdt 

digitalkamera vendt med linsa mot dem selv i et hverdagsscenario, og snakker med det som 

om seerne hører og følger med direkte. Det er et medium som ikke krever dyrt utstyr eller 

store teknologiske kunnskaper: slike videoblogger trenger som oftest minimum en data med et 

webkamera og et enkelt videoredigeringsprogram. Likevel er det sjeldent å se hyppig bruk av 

webkameraet på YouTube i 2019, og de fleste tyr heller til smarttelefoner eller dyre 

digitalkameraer som tillater dem å filme livet mens de lever det. ”Vlogger” er ikke lenger bare 

at man sitter rett opp og ned i en monolog med et kamera, men at man kommenterer det som 

skjer underveis mens man filmer. Hverdagsligheten er en av hoveddiskursene som brukes 

mest i denne formen, og det å være ekte står sentralt.  

 

4.2.2 Merkevarespesifikke videoer 
”Som dere vet så elsker jeg den her, det her er min femte eller et eller annet sånt. Who! I’m 

absolutely obsessed with this thing” sier Linnea og gjør en håndbevegelse mot kameraet 

(2017b). Produkter og verktøy holdes opp mot kameraet på samme måte som i en 

demonstrerende infoklame. Dette er en merkevarespesifikk video, og det andre videoformatet 

jentene bruker. I slike videoer sitter de gjerne rolig ett sted og snakker om hva slags klær de 

har kjøpt eller hva slags sminke de bruker. Det oppleves som at de har en klarere agenda med 

tanke på videoens gang. Ofte filmes det i svært god oppløsning, det er ordentlig belysning i 

form av studiolys, og det er foretatt redigering og tillegging av effekter og/eller lyd. 

Redigeringen har mye å si for hvordan både flyten og den generelle tonen blir i videoene 

!61



deres, og å legge tid i etterarbeidet er blitt en stor del av diskursen som youtuber. I 

skjønnhetsvideoer er det ikke optimalt for publikum å se et kvarter i normal hastighet av at 

man legger pudder. Derfor bruker man ulike redigeringsprogrammer som Final Cut eller 

iMovie for å øke hastigheten i enkelte partier, eller senke hastigheten i andre alt ettersom hva 

man tenker fungerer best i den enkelte video. Partiene som man redigerer til en høyere 

hastighet tillegges en melodi eller sang i bakgrunnen. Ved å bruke videoprogrammer er det 

også mulig å lage introduksjonsvignetter, noe både Linnea og Mina benytter seg av ofte. Disse 

vignettene består som regel av både animerte og ikke-animerte bilder med tittel på video og 

navn. Redigering gir også god variasjon mellom avstanden vi har til dem, og skiftes ofte 

mellom ”medium close-up” og ”close-up”.  

 

Merkevarespesifikke videoer er instruktive, ryddige og nøye organisert, og inneholder ofte 

mye snakking. Et eksempel på dette er ”chit chat get ready with me”-videoer, som enten bare 

er at youtuberen snakker fritt om det som passer seg eller leser opp seerspørsmål. Starten på 

slike videoer består gjerne av klipp som viser resultatet i tillegg til poseringer. I videoer som 

omhandler mote og klær tar de klærne eller tilbehøret på seg, eller bare holder det opp for 
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Figur 10: Skjermbilde fra Juni 2017 Innkjøp! Daniel Wellington, Romwe, Shein & HM ; linneabeauty.



kameraet som man gjerne gjør i ”hauls” og ”tutorials”. Det fortelles om detaljer ved 

produkter, og vi blir gitt relevant informasjon om de som eksempelvis størrelse, butikk, merke 

og produktnavn. Rendyrkede og ”merkevarespesifikke” videoer som dette appellerer direkte 

til skjønnhetsinteressen, og støtter gjerne opp under kvaliteter, talenter eller personlige tvister 

youtuberen er kjent for. En type videosjanger som ofte er relatert til de merkevarespesifikke 

videoene er noe kalt “tags“. I en “tag“ inkluderer youtubere hverandre ved å lage 

videoinnhold basert på utvalgte spørsmål eller en annen satt ramme. Alle som deltar i “tag“-en 

følger premissene for den. Eksempler fra disse kanalene er Linnea Bendiksens video Holly 

Jolly Holiday Christmas tag! (2016) eller Mina Jacobsens video 10,000 SPESIAL! Han 

husker ikke når vi ble sammen? Boyfriend tag 2018 (2018e). Tag-fenomenet viser at 

youtubere er i interaksjon med hverandre og en del av et større fellesskap med hverandre.  

 

4.2.3 Skjønnhet  
”So this is my makeup, wow, so goals” sier Emma (2018c) og viser frem dagens 

”sminkelook”. Skjønnhet fremstår som en viktig del av selvrepresentasjonen til alle tre 

jentene. De viser at de bryr seg om å ta vare på neglene, huden og håret: neglene lakkes, 

huden fuktiggjøres og håret er langt og rett.  

 

Situasjonene rundt de merkevarespesifikke skjønnhetsvideoene EVERY DAY MAKEUP 

ROUTINE :: EMMA ELLINGSEN (2017a), HOW TO LOOK LIKE A FCKING QUEEN ; 

linneabeauty (2017b) og Back2school: Hverdagssminke og min hårrutine før skolen! Mina 

Jacobsen (2018d) er lignende i form av at de alle oppfattes som ”tutorials” og informative 

tekster. Strukturen er statisk i spesielt Emma og Linnea sine videoer ettersom de kun sitter 

foran kameraet og sminker seg. Mina sin struktur er på sin side mer ”løs” fordi videoen 

omhandler hele skjønnhetsrutinen hennes på skolemorgener. De tre utvalgte videoene fra 

Skjønnhet har alle som hensikt å vise hvordan hverdagssminken deres ser ut, og i Minas 

tilfelle også håret, og de gir oss informasjon om hva slags og hvordan produkter brukes for å 

oppnå samme resultat. Ettersom dette er en innholdssentrert kategori av videoer er det stor 

sjanse for god rekkevidde blant publikum ettersom de er enkle å søke opp (García-Rapp 2016: 

6). ”Sminketutorials” som dette er en hybrid mellom ”vlogging” og ”How To”-sjangeren på 

YouTube, og videostilen er vanlig å se blant skapere i skjønnhetssamfunnet (Riboni 2017: 

190). Det personlige narrativet og den direkte dialogen med publikum gjør at det både er 
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underholdende og informativt innhold, men det preges likevel av en amatørdiskurs. Ingen av 

dem er utdannede makeup-artister, men de snakker likevel på en måte som gjør at de oppfattes 

som at de kan mer enn andre.  

”Now it’s mascara time! I det siste så har vippene mine vokst noe helt ekstremt mye, og det har dere 

også lagt merke til, og det er på grunn av Iglow vippeserum. Nei det her er ikke sponsa, jeg kjøpte den 

helt selv […]. Men nå er de utrolig lange og folk må lissom se på meg en ekstra gang til og bare har du 

på deg falske vipper?” (Bendiksen 2017b).  

Det er tydelige likheter mellom hvordan jentene bruker skjønnhetsprodukter og hva de har i 

sminkeskuffen sin. Det legges foundation, concealer, pudder, blush, øyenskygge, eyeliner og 

øyenbrynsprodukter i fleng. Merker som går igjen er deriblant Maybelline, Mac, L'Oréal og 

Makeup Mekka. De bruker samme typer verktøy som Real Techniques-koster og Beauty 

Blender-svamper når de skal påføre sminken. Sminkemetodene ”baking”, ”contouring” og 

”highlighting” er trender som opprinnelig har vært stort hos blant annet drag queens, men som 

først er blitt anerkjent som en trend gjennom Kardashian-familien. Med millioner av følgere 

hver (sammenlagt nesten en halv milliard) har medlemmene av denne familien en enorm 

rekkevidde og kan kanskje anses som verdens største influensere i mainstream-
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Figur 11: Skjermbilde fra Back2school: Hverdagssminke og min hår rutine for skolen! Mina Jacobsen.



skjønnhetsindustrien (Haria 2015). Emma, Linnea og Mina viser at de deltar i disse 

sminketrendene. De markerer kinnene sine så de ser smalere ut, legger skinnende pudder på 

de høyeste områdene i ansiktet, og nedpudrer områdene som er blitt sminket. ”Gotta contour 

those cheek bones, just a little bit to give it some dimensions you know” sier Linnea (2017b) 

og suger inn kinnene. ”Sooo ehm, yeah. So yeah this is the look. It’s pretty basic, you know. 

Easy, highlight, ah!” (2017a) sier Emma og kaster hendene fremover i en voldsom bevegelse. 

”Da vil jeg si at hudsminken min er helt complete, og jeg føler meg litt mer glødende” sier 

Mina (2018d) etter at hun har påført highlighter. Linnea forteller også eksplisitt hvordan hun 

har smittet Emma med bruken av babypudder. ”Jeg fikk for eksempel Emma Ellingsen til å 

begynne å bruke det, and she loves it!” (2017b).  

 

Med tanke på hvordan helse og trening er en stor del av utseende-diskursen i samfunnet i dag 

ble jeg overrasket med tanke på at ingen av jentene viser fokus på dette. Fokuset lå heller på å 

vedlikeholde utseendet gjennom skjønnhets- og hudprodukter, hvor sminke oppfattes som 

mest viktig. Det er på en annen side lett å se på kroppene deres at de er slanke, og de har slik 

kropper som tilsvarer et ideal mange streber mot gjennom blant annet trening.  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Figur 12: Skjermbilde fra MORNING ROUTINE :) VLOGSTYLE.



4.2.3.1 Upolerte fasader 
Det er mange ganger de totalt dropper den polerte fasaden og viser seg uten noe som helst, og 

dette ofte i videoblogger og såkalte “Get Ready With Me”-videoer som spiller på en 

hverdagsestetikk. Her får vi følge med på de daglige rutinene deres om morgenen før skolen 

eller på kvelden før de skal legge seg.  
 
MORNING ROUTINE :) VLOGSTYLE (2018c) starter med at Emma ligger i senga som om 

hun nettopp har stått opp. Håret er bustete, og ansiktet helt fjernet for sminke. Hun går en liten 

tur med hunden sin, for så å gå inn på badet for den daglige skjønnhetsrutinen hvor hun 

dusjer, grer håret, tar på krem og sminker seg. Etterhvert forklarer hun at hun vanligvis 

dropper å sminke seg med mindre hun skal noe spesielt. Etter at hun er blitt presentabel 

spaserer hun ned til kjøkkenet i morgenkåpen der hun lager seg frokost. Til slutt får vi se 

innsiden av garderoben hennes i det hun prøver å finne ut hva hun skal ha på seg, og siste 

klipp ser vi hvilket antrekk hun endte opp med. Mina Jacobsen viser oss mye av det samme i 

sin morgenrutine. I likhet med Emma har hun filmet det i en såkalt ”vlogstyle” som vil si at vi 

får følge med underveis en ekte morgen. Som hun nevner selv pleier mange å vise en polert 

versjon av morgenrutinen sin hvor de midt på dagen legger seg igjen og filmer at de våkner. 

”Denne videoen blir uten filter, dette er min ekte morgenrutine. […] Jeg har nettopp våkna, 

legit, jeg har ikke gjort noe annet” (2018a). Hun påpeker egen autentisitet. Mens hun sminker 

seg, lager mat og ser på YouTube kommer det opp klokkeslett og sted (eks. 06:11 @Badet). 

En upolert fasade ser vi også i videoen hvor hun viser skolesminken sin: da blir vi nemlig 

med Mina inn i dusjen mens hun forklarer hårrutinen sin.  

 

Hun gir et inntrykk av avslappethet med tanke på sminke. Mina nevner for eksempel at hun 

flere ganger går med helt nakent fjes på skolen fordi hun ikke orker å ta det på seg, og hun 

uttrykker ikke noe slags angst over dette. Sminke gir henne selvtillit, men det er ikke noe hun 

alltid må bruke. I videoen hvor seerne bestemmer hvordan dagen hennes utarter seg, gir hun 

dem valget om hvorvidt hun skal sminke seg eller ikke, samt. om hun skal ha løst eller oppsatt 

hår. Resultatet av avstemningen på Instagram ble at hun skulle ta på sminke og ha løst hår, 

noe hun ble glad for ettersom hun hadde to og et halvt års jubileum med kjæresten sin denne 

dagen og ønsket å se fin ut. Likevel ga hun seerne valget om å droppe sminken.  

 

Linnea viser den samme ustriglede siden i pratevideoen sin: håret er helt ubehandlet og hun 
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bruker heller ingen sminke. At hun er avslappet i stilen kan ha noe med at dette er en 

”girltalk”- eller ”jentesnakk”-video, og ved å være mer naturlig beholdes fokuset nettopp på 

denne åpne dialogen med publikum. Den ærlige tematikken reflekteres i hvor ufikset hun 

velger å være her. I et annet klipp ser vi også at hun tar ut skinner fra tennene etter hun har 

sovet. I Kroppspress, mensen & toxic friendships / linnenbeauty (2018) blir hun spurt om hun 

er komfortabel uten sminke, noe hun svarer ja til og henviser til at hun har lagt ut flere videoer 

med bar hud. Allikevel viser hun også samme type attraksjon til skjønnhet ved at hun som 

regel bruker sminke. Det er synlig i filmingen hvordan de passer på at de tar seg bra ut. De 

kikker inn i den lille skjermen til kameraet, i tillegg til at videoene manipuleres frem til en 

viss tolkning ved at det redigeres, klippes og tillegges effekter. Det finnes også en form for 

manipulering i at de avstår fra filming i visse situasjoner. Alt som publiseres er i bunn og 

grunn kun et resultat av inntrykksmanipulering ettersom det er fullt mulig å eliminere mindre 

flatterende sider ved en selv og kun vise det som er positivt. Om det er mulig vil det alltid 

være av egeninteresse å styre andres mening om oss på denne måten.  

 

4.2.4 Mote og interiør  
I Mote og interiør-kategorien er situasjonskonteksten varierende. Mens Linnea viser oss 

nylige innkjøp som sminkeprodukter, klær og en klokke fra rommet sitt, er Mina sin video 

BRUKER VENNENE MINE SINE KLÆR I EN UKE! vlogstyle! | Mina Jacobsen (2018b) en 

”vlog” hvor handlingen foregår over flere dager og på ulike steder. Hun viser heller ikke egne 

klær, men klær hun låner av venner i klassen sin og skal gjøre seg opp en mening om. Mina 

viser en leken tilnærming til mote og klær, og hvordan passformen er spiller ingen rolle: hun 

skal bruke de uansett om de er for store eller for små. Hun bruker blant annet gutteklær og 

andre klesplagg hun ikke er like selvsikker i. Enkelte av dagene var utfordrende for henne 

ettersom det var totalt forskjellig fra hva hun vanligvis går med. Til tross for dette klarer hun 

til slutt å finne positive sider ved alle antrekkene. I videobloggen viser hun at hun tar på seg 

de utvalgte klærne om morgenen for så å dra på skolen. Senere på kvelden samme dag gir hun 

en oppdatering om hva hun synes om antrekket, og gir det terningkast når det kommer til 

komfort, varme og om hun ville brukt det igjen. I samme video som ble referert til tidligere 

hvor Mina lar seerne bestemme over livet hennes i en dag, gir hun de også to 

antrekksalternativer. Følgerne kan bestemme om hun skal ha på seg en hvit bukse og en kort 

blomstrete magetopp, eller grått skjørt og grå oppknyttet genser som viser magen. Begge 
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valgene er feminine i at de viser kroppen hennes og er tettsittende, og det hadde vært mer 

interessant om en av dem var joggebukse og hettegenser. Likevel gir hun oss muligheten til å 

styre hva hun skal ha på seg, og bare dette i seg selv viser selvtillit og hun er tilsynelatende 

komfortabel i egen kropp. Samtidig ser vi hun ofte i morgenkåpe eller andre komfortable 

antrekk som i starten av videoer, i likhet med de to andre jentene.  

Normen er på en annen side at de gjør en innsats i klesstilen før de skal foran kameraet så vel 

som utseendet ellers. De bruker smykker, øredobber og en kombinasjon av klær som virker 

gjennomtenkt. Det fremstår spesielt som om Emma og Mina legger ekstra arbeid i dette. Som 

vi ser på dette skjermbildet av Emma har hun tatt på seg et rosa skinnskjørt, en hvit t-skjorte 

og har en stor rosa hårstrikk i håret. Mina forteller at hun gjerne går med både kjoler og skjørt 

fordi hun føler seg ekstra fin med det. Hun liker også å gå med sløyfer, og nevner i en 

bisetning at mange mener det er et kjennetegn ved henne som person. Denne forkjærligheten 

vises blant annet i logoen til kanalen hennes, som inneholder en liten rosa sløyfe. I videoen 

hvor hun ramser opp ulike opplysninger om seg selv sier hun at hun er svært jentete av seg, 

og at hun tror det kan ha noe med å gjøre at hun var mer guttete på barneskolen. På den tiden 

lekte hun med lego, hadde blå sekk og hang med guttene, og senere har dette snudd.  

”Mise-en-scenè” i form av objekter, interiør og hva vi kan se i bakgrunnen gir også sterke 

assosiasjoner til jentekultur. Skjønnhetsvideoene i utvalget hvor Linnea og Emma sminker seg 

filmes på soverommet. Utvalget i denne konkrete kategorien er kun tre enheter, men et par 
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Figur 13: Skjermbilde fra INSTAGRAM BESTEMMER OVER LIVET MITT I EN DAG! Vlogstyle | Mina 
Jacobsen.



klikk på andre videoer i datamaterialet til Skjønnhet viser at det nesten utelukkende er 

soverommet man befinner seg i. Å sitte i sengen eller på en stol foran sminkebordet er ikke 

slik ikke uvanlig å se på generell basis uavhengig av kategori. Faktum er faktisk at svært 

mange av videoene er filmet her, enten fra start til slutt eller med visse klipp. Rachel Moseley 

mener soverommet har en spesiell rolle i tenåringsnarrativer som et sted hvor identitet 

uttrykkes både gjennom handling, ord og ”mise-en-scenè”. ”Beauty vloggers’ production of 

user-generated education and advice, their direct address and their bedroom or living room 

location centralise the everyday, the mundane experience of daily lives made 

entertainment” (Woods 2016: 239). Det er det dagligdagse og ”vanlige” hverdagslivet som 

gjøres til en form for underholdning i slike videoer.  

 

Fremtoningen i settingen og særskilt på soverommet gir assosiasjoner til velstand, og man får 

et inntrykk av at alle tre bor i fine hjem. Emma viser aller mest av huset sitt, og man får et 

godt innblikk i hvordan kjøkkenet, stua og badet hennes ser ut i tillegg til soverommet. Over 

sengen til Emma kan vi se en fin potte med en plante henge ved siden av vinduet. Bak henne 
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Figur 14: Skjermbilde fra trying to cook *fail*.



har hun et stort bilde av en sommerfugl innrammet i en porselensramme. Linnea sitter ofte 

foran et sminkebord med diverse produkter på som har runde lys oppover hele speilet, og 

andre ganger sitter hun foran bilder det står ”Prada” og ”Keep your heels, head & standards 

high” på. I et annet tilfelle ser vi at hun sitter på en stol foran et klesstativ fullt av klær. Man 

kan skimte store og hårete puter i bakgrunnen i sofaen hennes. I Mina sin lyserosa og 

nyoppredde seng ser vi derimot en stor kosebamse. Hun har en hel etasje for seg selv over 

garasjen til foreldrene som er fint dekorert i lyse farger. Både Linnea og Mina har lyslenker 

som henger på veggen bak dem som skaper en koselig og lun atmosfære i flere av videoene 

deres.  

4.2.5 Personlig 
De personlige videoene er nettopp det kategorinavnet tilsier. Situasjonen rundt videoene i 

denne subkategorien er preget av at det handler om dem på en eller annen måte. Emma 

forteller om erfaringer og spørsmål relatert til at hun er transkjønnet i I’M TRANSGENDER. 

(2017), og i My unpopular opinion is out… (2018a) svarer hun på spørsmål seere lurer på om 

henne. Mina ramser opp hele tjue fakta om henne selv som skal gi et lite innblikk i hvordan 

hun er som person, og Linnea forteller hele historien rundt spiseforstyrrelsene hennes. Jentene 

deler mer privat og spesifikk informasjon om karakteristikker ved dem selv og slik får vi et 

bedre innblikk i hvordan de er bak nedrullede gardiner. Noe som drøftes er for eksempel  
kjæresteforhold og gutter. Mina er kanskje den av dem som opptrer som mest privat ved at 

hun deler minst, men vi får et lite innblikk i relasjonen hun har med kjæresten. I INSTAGRAM 

BESTEMMER OVER LIVET MITT I EN DAG! Vlogstyle | Mina Jacobsen (2018c) forklarer 

hun at de skal feire to og et halvt års-jubileum, og det er tydelig at hun ønsker å gjøre noe 

spesielt ut av dagen med tanke på at hun uttrykker at hun vil se fin ut, og også har en gave 

klar til han. Linnea har også kjæreste, og viser stor frustrasjon og misnøye når han ikke svarer 

på tekstmeldingen hennes. ”When bae doesn’t answer when you text…” (Bendiksen 2017c). 

Hun forteller likevel om en tidligere interesse for jenter. Et av spørsmålene hun får fra seerne 

omhandler hvorvidt hun noensinne har hatt følelser for en jente. Til dette svarer hun at hun 

trodde hun var lesbisk en gang på barneskolen.  

 

Emma er den eneste single, og når hun får spørsmålet om hun har kjæreste svarer hun at hun 

ikke bryr seg om å skaffe en og sprayer fikseringsspray over hele ansiktet mens hun lager 
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grimaser og snøfter. ”Single as a friggin pringle!” (Ellingsen 2018a). I et annet tilfelle blir hun 

også spurt om hvordan man skal takle forelskelser på videregående, noe hun ikke har et 

ordentlig svar på. ”I’m super bad at…. boyfriend… things. So. Queen!” (Ellingsen 2018a).  

 

Råd er en viktig del av Personlig. I dette området skiller Linnea seg fra de andre ettersom hun 

dedikerer en hel video til å gi råd til innsendere om typiske ”tenåringssituasjoner”. Når hun 

får spørsmål om hvordan man skal forklare foreldrene at man har fått mensen eller har lyst til 

å begynne med BH børster hun det av skuldrene og prøver å gi seerne mot til å få det 

unnagjort. Det er ikke så farlig som man kanskje tror og man må bare hoppe i det. Som en 

person som sliter med problemer relatert til egen kropp er hun også opptatt av å understreke 

hvordan andre kan øke selvtilliten. 

”Det det går ut på er at du da sier til deg selv i, mens du ser deg selv i speilet å jeg er dritfin jeg ser 

jævlig bra ut jeg, du kan også overdrive og bare jeg ser mye bedre ut enn alle andre i det her rommet, 
og bare si ting til deg selv, selv om det høres rart ut […], etterhvert begynner hjernen din å tro på det 

fordi du sier det så mye.” (Bendiksen 2018).

Det kan virke som om Mina også prøver å gi publikum selvtillit indirekte gjennom å vise sin 

egen frykt relatert til å opprette en kanal. For mange oppleves det å være aktiv på sosiale 

medier og å legge ut mye om seg selv som noe skummelt, noe hun uttrykker eksplisitt:  

”For de som kjenner meg så vet de at jeg har hatt lyst til å starte med YouTube i flere år men jeg har aldri 
hatt motet til å legge ut videoene jeg faktisk har filmet. Men hvis dere ser denne så har jeg endelig turt 

det, jeg skal bare *sensur* i hva andre synes, og jeg vet det sikkert er mange som synes dette er 
superkleint av de som kjenner meg. Og ja, men kleint får det bare være, for jeg trenger virkelig en hobby 
og da ble det YouTube!” (Jacobsen 2017).

20 FAKTA OM MEG | Født nesten blind og bor på garasjen? | Mina Jacobsen (2017) er lagd 

for å gi seerne en mulighet til å bli kjent med henne ved å fortelle et knippe opplysninger om 

hvem hun er, hvor hun er fra og hva hun liker å gjøre. Hun er overtroisk og må kysse hendene 

to ganger for så å ønske seg noe, superkresen ved at hun spiser taco uten kjøtt og bare med 

rømme og ost, hun er sparsommelig og er født nesten blind. Mye av tiden brukes til å snakke 

om den kreative siden hennes, og at hovedgrunnen til at hun ikke har begynt med YouTube 

tidligere er fordi hun er en selverklært perfeksjonist. Hun valgte til slutt å se bort i fra hva 

andre ville mene og gjorde det hun ville. Det kan dog høres tydelig usikkerhet i stemmen 
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hennes gjennom hele videoen. I introduksjonen til videoen nevner hun til og med at hun ikke 

aner hvordan introene skal gjøres. Sammenligner man med nyere videoer i utvalget er det 

synlig hvor mye mer utadvendt og selvsikker hun er blitt foran kameraet i dialog med 

publikum.

 

4.2.5.1 Kropp 
Å være privat ved at man blant annet snakker om usikkerheter, personlige problemer, sykdom, 

angst, depresjon blitt vanligere å se på YouTube de siste årene. Britiske skapere som Zoe 

Sugg, Tanya Burr og svenske som Therese Lindgren har snakket åpent rundt mental helse på 

sine kanaler og hvordan det påvirker deres hverdag. I Hvordan det er å leve med anoreksi + 

mine spiseforstyrrelser (2017a) blir vi vitne til flere minutter med hiksting, gråting og 

forklaring av hvordan spiseforstyrrelsene til Linnea har påvirket henne. Linnea ble 

diagnostisert med anoreksi og bulimi ett og et halvt år før denne videoens publiseringsdato, 

og hun forteller oss om forhistorien til spiseforstyrrelsene. Mye av grunnen til at hun ble syk 

mener hun selv var cheerleading-hobbyen. Hun var en reserve-flyer (en som kastes opp i 

luften), og følte at grunnen til at hun var reserve var fordi hun ikke var tynn og liten nok. På 

bakgrunn av alt slitet med spiseforstyrrelser prøvde hun på et punkt å begå selvmord, og 
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Figur 15: Skjermbilde fra Hvordan det er å leve med anoreksi + mine spiseforstyrrelser.



innrømmer at hun prøvde å begå selvmord senest dagen før denne videoinnspillingen.  

”Jeg vil at dere skal forstå, jeg vil at dere skal forstå meg og andre som har spiseforstyrrelser, […] jeg 
vil ikke at folk skal føle seg alene og jeg vil at folk skal ha forståelse. […] Jeg hater virkelig denne 
sykdommen så mye, og jeg [hikst] vil ikke ha det sånn. […] Jeg elsker dere så mye og jeg beklager så 

mye” (Bendiksen 2017a).  

Linneas sterke historie om spiseforstyrrelser og usikkerheter rundt kropp kan gi andre som 

sliter med det samme en lavterskel-personlighet de kan relatere seg til. Med lavterskel-

personlighet mener jeg at Linnea ikke er en stor kjendis det vil være umulig for publikum å ta 

kontakt med: hun er en offentlig person men en man kan oppsøke på sosiale medier dersom 

man vil snakke eller stille spørsmål. Dette bidrar til at hennes åpenhet rundt det vanskelige 

forholdet til mat kan ha stor og positiv påvirkning på andre i samme situasjon. 

I dag bombarderes man med bilder av sexy og uoppnåelige kvinnekropper fra alle hold, og det 

er noe publikummet til disse tre jentene mest sannsynlig relaterer seg til. Linnea prøver også å 

sette ord på kroppsproblematikken og påpeker at jo nærmere man kommer skjønnhetsidealet 

og legger ut bilder av seg selv, jo mer hat får man for at man bidra til dette kroppspresset. Er 

man derimot lenger unna, mottar man positive tilbakemeldinger. Hun kjenner presset på sin 

egen kropp mot å bli mer formfull og å få større hofter, og blottlegger slik sine egne 

usikkerheter i offentligheten. Å ha former og kurver er blitt noe mange ønsker seg fordi dette i 

stadig større grad fremstår som et ideal i mediebildet. Linneas usikkerhet er en indikasjon og 

bekreftelse på at hun som mange andre er påvirket av medienes budskap om at en formfull 

kropp er sexy og ”den ideelle kvinnekroppen”.  

 

4.2.5.2 ”Transvlogging”  
Emma Ellingsens åpenhet om overgangen som transkjønnet er også sentral her. I I’M 

TRANSGENDER. (2017) forteller hun hvor det hele startet, om hvor støttende familien og 

folk rundt var da hun fortalte at hun ikke lenger ville bli kalt Tobias men heller Emma, og lar 

seerne fritt stille spørsmål om situasjonen hennes.  

”I saw this documentary about these people being transgender, and I was like huh, that’s like how it all 
started and how my process started. And I have always played with dolls… Bratz. Hehe. When I came 
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home from school I always put on girly clothes […]” (Ellingsen 2017).  

Åpenhet rundt det å være transkjønnet eller ”transvlogging” har vært et fenomen på YouTube 

i lang tid, og transsamfunnet beskrives nå som en av de aller største subkulturene. I Out 

Online: Trans Self-Representation and Community Building on YouTube av Tobias Raun 

(2016) forteller transvloggeren Charles at det er en av de mest tettknyttede og solide kulturene 

på plattformen fordi folk følger med på hverandre og deltar aktivt i hverandres reiser. Det kan 

tenkes at Emmas direkte og offentlige tilnærming til temaet kommer fra disse allerede 

eksisterende medietekstene om å være transkjønnet. Dette aspektet ved livet hennes er en stor 

del av stilen hennes på YouTube, og derfor kan vi identifisere det som ”transvlogging”. Dette 

begrepet innebærer ifølge Raun flere meninger: ”an identity category (transgender/

transsexual), a movement of becoming (transitioning), and a characterization of the vlog 

medium (transmedia, in the sense that it draws on and expands existing storytelling 

formats)” (2016: 2). Før 2009 var svært lite innhold fokusert rundt transkjønnede, men i 

senere tid har det vokst betraktelig gjennom amatørinnhold produsert av transmennesker på 

YouTube (ibid: 6). Det er likevel fortsatt en minoritetsgruppe og et tema som for mange er 

belagt av kontrovers og spekulasjoner. I I’M TRANSGENDER. fremstår det som om hun 

bruker humoristiske elementer som ansiktsuttrykk/mimikk, overdrevne håndbevegelser og 

toneleie for å avvæpne situasjonen og skape avstand. Ved å bruke noe Jørgensen og Philips 

(2013: 96) kaller “hedges“, kan man moderere det man sier ved at man uttrykker lav affinitet. 

Ord som uttrykker lav affinitet er for eksempel “liksom“, “litt“ eller “kanskje“. Et annet 

virkemiddel her er for eksempel tonasjon. Ved å bruke tull og humor så skaper man avstand 

mellom seg selv og utsagnet.  

4.2.6 Underholdning 
I Underholdning er baktanken å få folk til å trekke på smilebåndet mens de ser youtuberne i 

komiske eller kleine situasjoner hvor de tuller og er useriøse. ”I’m sorry if this is a bad set up” 

(2018b) sier Emma og trekker på skuldrene mens hun himler med øynene og tar en slurk 

Pepsi Max. Hun synger kjapt og venninnen kommer tilbake og gjør en liten dansebevegelse 

mot kameraet. Videoen hvor Emma og Alexandra lager muffins er ikke lagd med en intensjon 

å vise to venninner lage det perfekte bakverk, men å vise det komiske i hvor lite dreven 

Emma er på kjøkkenet. ”Alexandra is just gonna melt the butter and i can start by…” Det 
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zoomes inn mens hun leser instruksjonene og sukker. Emma er tydelig ikke helt sikker på hva 

hun skal gjøre, så venninnen stepper inn og forklarer. I det hun skal helle røren i 

muffinsformene mister hun hele bollen på stekebrettet og det brytes ut i latter og et forsøk på 

å redde muffinsene. Emma opptrer nærmest som om det er første gangen hun gjør noe 

lignende. ”Alexandra is just gonna melt the butter and i can start by…”. Det zoomes inn mens 

hun leser instruksjonene på pakningen og sukker. Emma er tydelig ikke helt sikker på hva hun 

skal gjøre, så venninnen stepper inn og forklarer. 

I Gutt gjetter pris på jenteprodukter! alt fra tamponger til sminke ft. Magnus Nordlund (2018) 

hvor hovedmomentet å le av hvor lite gutter vet om jenteprodukter og prisene jenter er nødt til 

å betale når de for eksempel har menstruasjon. “Jeg har samlet produkter […] som de fleste 

andre jenter kanskje bruker, og jeg vet en del av det kanskje er ting gutter også kan bruke, 

som for eksempel sminke, selvfølgelig, vi er i 2018, alt er lov!“.  

Mina: Det koster 27 823 kr å være jente og ha mensen.  
Magnus: Ja assa det er en del.  
Mina: Ja det er 800 kr i året.  
Magnus: 800 kr jeg bruker på godteri! 

!75

Figur 16: Skjermbilde fra Gutt gjetter pris på jenteprodukter! alt fra tamponger til sminke ft. Magnus 
Nordlund



Videoen av Mina og Magnus understreker mangelen på kunnskap han har om disse 

produktene, og begge ler høyt når forslagene han gir på priser er langt fra den virkelige.  

Mina: Den koster 110! Originalen den koster 200. 200 kr for en svamp!  
Magnus: Kan du ikke bare kjøpe en sånn bilsvamp fra Biltema?  

Mina: Nei, nei, nei!  

Den komiske stemningen som oppstår er et resultat av Magnus sin åpenbare mangel på 

informasjon om hva jenter vanligvis må legge ut for i kraft av at de er jenter. Han har forvillet 

seg inn et i territorium hvor både Mina og hennes publikum vet mer enn det han gjør. Linnea 

sin underholdningsvideo er litt mørkere ettersom det handler om hatkommentarer. Hun gjør 

narr av seeres skrivefeil og prøver å snu situasjonen over til noe useriøst.  

 

Emma og Mina har en tendens til å inkludere komiske elementer i etterredigeringen av 

videoer. Dette kan være innzooming på ansiktsuttrykk, uheldige bevegelser eller ytringer, 

effekter og morsomme klipp fra andre hold. På ansiktsuttrykk eller komiske verbale utbrudd i 

videoen med Magnus har Mina for eksempel lagt på en zoom-effekt og tekst for å gjøre 

videoen mer underholdende. I et av klippene i Emma Ellingsen sin video My everyday 

makeup routine (2017a) påfører hun glitter i øyekroken og trekker det ene øyet sammen når 

hun ved en feil rører øyet sitt med kosten. I redigeringsprogrammet etterpå har hun zoomet 

inn på at dette skjer, og reaksjonen hennes gir den ellers så instruktive videoen en morsom vri. 

I videoen med venninnen Alexandra gjør Emma narr av måten hun selv går på. Gjennom en 

“voice over“ kaller hun seg selv en “slenderman og en gammel dame“ blandet sammen. For å 

understreke dette har hun lagd en loop med klippet, og gjentatte ganger ser vi den komiske 

måten hun går på. I tillegg legger hun ofte på lydeffekter på enkelte uttalelser hun kommer 

med, som ekko eller mørk stemme.  

 

4.2.7 Hverdag 
Hverdagsvideoene i utvalget er alle videoblogger, og viser jentene gjennom både vanlige 

dager hvor de er hjemme, men også mer unike dager som når Emma er i Oslo med Siri 

Lehland eller Mina lar Instagram bestemme over livet sitt i en dag. Tendensen er på en annen 

side at de gjør mer normale aktiviteter som å ordne seg før skolen, lage seg frokost og finne ut 

hva de skal ha på seg. Emma bruker tiden på morgenen i morgenkåpen sin og reflekterer over 
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hvorvidt det finnes knekkebrød i andre land. ”Guys funny fun fact, I’m stupid” (Ellingsen 

2018c). Etter hun er ferdig med frokost skal hun gjøre noe jobbrelatert, men det virker som 

om hun bare tuller for kameraet. Hun setter seg foran tastaturet og later som om hun skriver 

før hun stopper for å klappe, og deretter begynner å skrive igjen. ”Who am I, a business 

woman? Queen, I am!” (ibid). I Vlogmas 8-10. Desember ; linneabeauty inkluderes vi i 

interaksjonen mellom Linnea og moren hennes som begge sitter i sofaen og koseprater med 

familiens kjæledyr. Deretter blir vi med på overnatting med venninnen, spilling og kinokveld 

med venner.  

 

Mina er veldig opptatt av å fortelle og vise hvordan hun strukturerer og planlegger 

hverdagene sine. Hun rer opp sengen når hun har god tid på morgenen, legger alltid frem klær 

kvelden før skolen så det ligger klart, og står alltid opp tidligere enn hun trenger så hun får tid 

til personlig me-time før dagen begynner for fullt. Denne tiden bruker hun på å tegne i 

dagboken, se på YouTube, spise frokost og sminke seg. Dagbøker og notatbøker understreker 

hun er viktig for henne ettersom hun må ha kontroll på alt som skjer i livet hennes. En gang i 

måneden lager hun videoer hvor hun driver med ”bullet journaling” som er svært detaljert 

tegning og oppsett av hver måned omtrent som i en almanakk. Når hun viser frem 

sminkerutinen sin forteller hun både om produktene hun bruker, og i hvilken spesifikk 

rekkefølge hun legger den. Håret uttrykker hun er en stor del av hvem hun er som person, og 

vi får detaljert innblikk i hvordan hun vasker det gjennom en såkalt ukessirkel. Hun fremstår 

som en person med full oversikt over livet, noe som også skinner gjennom i måten alle 

videoene generelt er svært forseggjorte. Hele kanalen hennes fremstår lys og positiv med et 

fokus på å være glad, fornøyd og hun setter pris på de fine tingene i livet. Man får en tydelig 

inspirasjonsassosiasjon av videoinnholdet hennes og dette er ifølge García-Rapp (2016) er en 

symbolsk og diskursiv kraft som vi kan se i hele skjønnhetssamfunnet på YouTube.  
 

De er relaterbare i de hverdagslige aktivitetene sine, men samtidig uoppnåelige. I og med at 

de er influensere og youtubere med tusenvis av følgere, noe de færreste er og har, har de en 

slags høyere posisjon enn publikum. Selv om de gjør vanlige ting og aktiviteter, er de fortsatt 

vakre jenter på en skjerm som blir tilsendt pakker fra bedrifter, som er flinke til å sminke seg, 

har alt av kamerautstyr til å lage morsomme videoer, er på photoshoots, og får invitasjoner 

gjennom managementene sine til kule eventer og prisutdelinger som Splay og Gullsnutten. 

Det finnes en ekstra eksklusiv faktor i disse eventene ved at man må være en etablert 
!77



influenser for å bli invitert. I A Weekend In The Life Of Teenage Youtubers;) (2018) følger vi 

Emma og venninnen og youtuberen Siri Lehland gjennom en helg de tilbringer i Oslo i 

anledning Gullsnutten. De shopper, spiser god mat, og bor på et sponset hotellrom Comfort 

Hotel Grand Central i Østbanehallen. Rommet, kalt ”Lolita Suite”, er moderne og dekorert i 

rosa toner, og vi får følge med en tydelig fornøyd Emma på ”room tour” gjennom soverom, 

stue og bad. ”And this is a pink couch, as you may see. I dont know. And we’re gonna take 

some cool instagram prictures here. Promise!” Helgen er preget av luksus og alt som er gøy, 

og jentene koser seg i hverandres selskap i det sponsede rosa rommet.  

4.2.8 Sponsing og samarbeid 
Den sterke relasjonen som ofte finnes mellom den enkelte youtuberen og publikummet deres 

gjør at de er blitt lukrative samarbeidspartnere for kommersielle bedrifter. Potensialet som 

ligger her utnytter mange store merkevarer seg av. García-Rapp mener spesielt ”tutorials” er 

effektive, og ved å legge ut slike videoer deltar youtubere i noe hun kaller ”the commercial 

sphere”. Denne sfæren innehar et fokus på markedsstrategier, og det er et forhold av gjensidig 

nytte mellom skapere og bedrifter som gjør at begge vokser og styrker sine markedsverdier 

(García-Rapp 2016: 7). Ved å samarbeide med og sponse skjønnhetsvloggere med sine 
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Figur 17: Skjermbilde fra A Weekend In The Life Of Teenage Youtubers;).



produkter, bidra med premier til ”giveaways” og be om gode anmeldelser kan bedrifter få tak 

i nye kundegrupper. Som et resultat av dette har til og med mange internasjonale youtubere 

fått muligheten til å lansere egne linjer av kosmetikk og andre skjønnhetsrelaterte produkter 

(Berryman og Kavka 2017: 308).  

 
Mengden sponsede videoer kan merkes i videosortimentet til mange større skapere med 

rekkevidde, og det er helt vanlig for flere å publisere en eller flere sponsede videoer ukentlig. I 

enkelte tilfeller dreier hele videoer eller store deler seg om et eller flere spesifikke produkter. 

Ved å vise frem og snakke om produktene de benytter seg av gjør de det enklere for publikum 

å følge sminkingen eller rutinen deres til punkt og prikke, og samtidig ta velinformerte valg 

før eventuelle kjøp. I stedet for å oppsøke magasiner og reklamer lener både skapere og 

publikum seg på informasjonen som deles i YouTube-fellesskapet.  

Et eksempel er produktanmeldelser hvor man gir sine meninger om noe og viser hvordan det 

ser ut ved å ha det på seg selv. Videobloggen til Emma fra helgen i Oslo inkluderer et 

samarbeid med Junkyard. Hun har skrevet tekst ved siden av hvert plagg hun viser om hva det 

er kalt, hva slags størrelse hun bruker, og forteller at det finnes direkte link i beskrivelsen 

under. I videoen 10. Juni 2017 Innkjøp! Daniel Wellington, Romwe, Shein & H&M (2017c) 

viser Linnea frem sine nylige sommerinnkjøp, deriblant en klokke fra Daniel Wellington hun 

har fått gjennom samarbeid. Dette varsles av Linnea personlig i form av at hun sier det er en 

annonse. ”Oh my god they are so nice […]. It’s my baby I love it so much” (ref. til klokken). 
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Figur 18: Skjermbilde fra INSTAGRAM BESTEMMER OVER LIVET MITT I EN DAG! Vlogstyle | Mina 
Jacobsen



Den andre sponsede videoen hennes i utvalget er også for Daniel Wellington, og denne er 

integrert i ”vlogmas”-videoen hennes. Her viser hun to klokker fra deres nye kolleksjon og gir 

seerne sine 15% rabatt på første kjøp ved bruk av rabattkoden hennes. Mina sin morgenrutine 

er også sponset. Her forteller hun om Neglemannen i Lillestrøm og hvordan negleoljen deres 

er svært effektiv. I Back2school: Hverdagssminke og min hårrutine før skolen! Mina Jacobsen 

(2018d) gjør hun et samarbeid med Define. “Jeg er veldig kresen når jeg samarbeider med 

merker, jeg samarbeider aldri med merker som jeg ikke står for!“ forteller Mina.  

 
Selv om man ”lar seg kjøpe” vil man ikke gi publikum en oppfatning av at man støtter 

produkter man egentlig ikke kan stå for, på samme måte som man aldri ville sagt til en god 

venn at man burde kjøpe noe man vet ikke er bra. Lar man seg kjøpe i form av sponsede 

produkter for ofte kan man muligens miste tilliten i relasjonen med publikum. Linnea er i 

likhet med Mina opptatt av å understreke at seerne skal forstå at hun ikke hadde promotert 

klokkeselskapet Daniel Wellington om hun ikke var fornøyd med produktene. Hadde hun ikke 

vært fornøyd hadde hun vært ærlig om det og sagt meningen sin. Når hun leser opp 

hatkommentarer er det en seer som har stilt spørsmål nettopp ved at hun bruker lang tid på å 

snakke om produkter i videoene sine:  

 ”Når jeg har et samarbeid med noen, så må jeg jo nevne de i videoen min selv om jeg har litt dårlig tid 

lissom. Jeg må jo […], har jo lissom, det var jo det her dekselet jeg snakka om lissom, jeg har fått 

dekselet, og da må jeg jo lissom snakke om det fordi jeg har fått det, og det var en del av, lissom, 

avtalen” (Bendiksen 2017).  

I tillegg til de både sponses og har samarbeid med bedrifter gjør alle tre såkalte 

”collaborations” med andre skapere. HOW TO LOOK LIKE A FCKING QUEEN ; 

linneabeauty er for eksempel en ”beauty collab”. I korte trekk er dette et samarbeid hvor to 

eller flere youtubere lager skjønnhetsrelaterte videoer som på en eller annen måte er i tråd 

med hverandre. Ofte linker de til hverandres sosiale medier og videoer, og slike samarbeid er 

en måte mange bruker til å vokse på plattformen. Det finnes både avstandssamarbeid som i 

dette tilfellet, men så finnes det også samarbeid hvor man møtes for å lage to ulike videoer 

sammen. Den ene videoen legges opp på den ene youtuberens kanal og vice versa. Mina 

Jacobsen gjorde et slikt samarbeid med Magnus Nordlund. Emma Ellingsens video med 

youtuberen Siri Lehland var ikke et eksplisitt samarbeid men hun ble likevel linket til. I 
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videoer hun har med venninnene sine blir også deres sosiale medier nevnt.  

4.2.9 Lingvistiske trekk
Ifølge Fairclough er språk og sosial praksis tett tilknyttet hverandre. Vi snakker, lytter, leser 

og skriver på måter som bestemmes i den sosiale sammenhengen vi er i, og dette igjen har 

sosiale effekter (Fairclough 1989: 22-23). I videoene til Emma, Linnea og Mina ser vi 

gjennomgående uttrykk eller ”formeluttrykk” som kan tyde på de bruker språk på en 

strategisk måte (Riboni 2017: 194). De gjentar ulike setninger eller ord som gir en slags 

signatur og et preg av hvem personen bak kanalen er. Funksjonen til disse uttrykkene er 

”metadiskursive” ved at de gir en sammenheng til monologen og en balansert overgang fra en 

seksjon til den neste samtidig som de gir et distinktivt uttrykk av hver av jentene (Hyland 

2010).  

 

Temaet i videoene avklares eksempelvis ofte i starten men også underveis og sluttvis i videoer 

ved en rekke formaliteter de alle retter seg etter, som å begynne med å hilse på seerne. Emma 

og Linnea har gjerne en kort hilsen rettet mot publikum: ”Hey everyone, welcome 

back” (Ellingsen 2017a) og ”Hallo og velkommen så mye tilbake til ny video!” (2017b), mens 

Mina legger litt mer i introduksjonen og forteller også ofte om kanalen sin og hvem hun er i 

tilfelle hun har fått nye seere. ”Hei og velkommen tilbake til en helt ny video her på min 

kanaaal! Hvis du ikke har sett meg før så heter jeg Mina og er 17 år, og du har kommet til min 

kanal hvor vi gjør ganske mye forskjellig!” (2018d). Etter hilsenen kommer gjerne en 

etablering av hva som skal foregå videre, og de setter premissene for temaet ved å gi en 

oppsummering. På sett og vis fungerer dette som en slags bekreftelse på at videoen handler 

om det man klikket seg inn med intensjonen om å se. Ofte inneholder også starten på videoer 

om annen relevant informasjon relatert til youtuberen, eksempelvis konkurranser, ”meet and 

greets” (situasjoner hvor man kan møte dem) og lignende.  

 

”Sminketutorials” inneholder noe som kan kalles for formeluttrykk. Funksjonen til disse er å 

bekrefte en sammenheng mellom det jentene sier de skal gjøre, og hva de faktisk gjør for å 

oppnå ”sminkelooken” sin. Disse gjør at stilen i videoene blir lett gjenkjennelig (Riboni 2017: 

195).  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1. ”So this is the look, pretty basic, you know. Easy, highlight, ah!” (Ellingsen 2017a).  
2. ”And we’re done! Dette her er da min finished look, min every day sminke og helt perfekt til 
sommeren synes jeg. Veldig lett, veldig fin, the glow and the lipstick…” (Bendiksen 2017b).  
3. ”Så det er egentlig min ferdige ”jeg har ti minutter ekstra og vil se bra i ut i dag”-look!” (Jacobsen 

2018d).  

For å stimulere til respons fra publikum inkluderes det kommentarer eller spørsmål i slutten 

av videoer. Dette kaller Riboni for ”call to action”, noe som er en oppfordring til handling. 

Dette kan være å følge kanalen eller andre sosiale medier, like og/eller kommentere både i 

form av at man sier det eksplisitt eller skriver det i avslutningsvignetten. Slike formeluttrykk 

brukes for å påminne publikum gjennom repetisjon (Riboni 2017: 194). En naturlig del av 

avslutningene deres er også å bruke kroppen sin: ved å legge hånden over kameraet eller lene 

seg inn mot det på en eller annen måte fader klippet til svart.  

4. ”I hope you guys enjoy this video, and if you do, make sure to give it a thumbs up and also make 
sure to follow my social medias. Uhm, they are linked below.” (Ellingsen 2017a).  
5. ”Alle mine sosiale medier er også nede i infoboksen, følg meg der for oppdateringer, ting som jeg 

kanskje ikke har fortalt her, meetups […], behind the scenes og alt sånn der […]. Jeg håper dere likte 
videoen, gjerne gi en tommel opp om dere gjorde det. Husk å abonnere på kanalen min om dere ikke 
har gjort det allerede, it’s free, it’s a good time, you should do it.” (Bendiksen 2017b).  
6. Vel iallefall tusen takk for at du så på denne videoen, jeg håper du har kost deg med denne videoen 
her og at du kanskje har lært deg noe nytt […] også håper jeg at vi sees i min neste video! Snakkes! 

(Jacobsen 2018d).  

Ved å repetere uttrykk og henvende seg direkte til seerne på måten de gjør her, styrkes det 

emosjonelle båndet og affekten med seerne (Riboni 2017: 194). Spyer mener beauty guruer 

driver med et slags skuespill hvor det overordnede målet er å skape noe som virker ekte:  

”The videos of YouTube beauty gurus can also be understood as products of a makeup routine 

that intends to artificially engineer the appearance of something genuine and 

spontaneous” (Spyer 2013b: 6). Det lingvistiske har mye å si for hvordan jentene oppfattes, 

og ”engasjementmarkører” som eksemplene over er en stor del av denne funksjonen. Slike 

markører er svært vanlig i monologene i skjønnhetssamfunnet, og defineres av Hyland som 

metadiskurive elementer som eksplisitt refererer til seerne, enten ved å fange deres 

oppmerksomhet eller ved å inkludere dem som deltakere i teksten (Hyland 2010: 2).  

 

Spørsmål og direktiver sees også, og her kommuniserer de at de ønsker et svar fra seeren. 
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Jentene bekrefter inntrykket man har om at interaksjonen mellom dem og publikum er en 

eviglang samtale og ikke bare enveiskommunikasjon:  

7. “By the way guys […] I’m from Norway so I’m not that good at speaking english, but I’m trying, 

I’m trying my best!“ (Ellingsen 2017a).  

8. “[…] Men jeg har brukt den i ca. tre måneder nå, og dere kommer til å se når jeg har tatt på 

mascaraen at vippene mine har blitt så ekstremt lange“ […] (Bendiksen 2017b).  

9. “Okei det øyegreiene creeper meg også litt ut!“ (Jacobsen 2018d).  

Engasjementmarkører og metadiskursive elementer kan kobles direkte til det Jørgensen og 

Phillips kaller modalitet, som er måten man bruker språket for å vise hvordan man forholder 

seg til eget utsagn (Jørgensen og Phillips 2013: 95). Hvilken modalitet man velger får 

konsekvens for sosiale relasjoner i teksten, som eksempelvis sannhet. Denne modaliteten 

handler om hvorvidt man tilslutter seg eget utsagn, noe som kommer frem ved bruk av 

spesielt “er“. Dette er fordi “er“ gir en implikasjon på at man er selvsikker i egne uttalelser, og 

viser at man ikke tar avstand. Man fremstår som en klar figur og slik kan bruken av sannhet 

som modalitet også styrke den sosiale relasjonen mellom publikum og skaper, som ender opp 

med å stole mer på en. På samme måte virker samlende og personlige pronomen som “du“, 

“vi“ og “oss“ positivt på denne relasjonen, og jentene trekker publikum med seg i et 

fellesskap gjennom måten de ordlegger seg på. Positivt ladde som at man “elsker“ noen vil 

være særskilt positivt ladd og gi inntrykket av at youtuberen setter pris på seerne. I et tilfelle 

forteller for eksempel Linnea om hvor hyggelig det var å møte noen av dem ved en tidligere 

anledning: ”Oh my god det var så koselig, jeg elsker å møte dere!”. Det brukes uttrykk som 

man typisk ville sagt i ansikt-til-ansikt-situasjoner som diskursivt konstituerer en tid- og 

romfølelse som styrker inntrykket av at man snakker til venner.  
 

Måten de fremstiller seg på er også sentral. Når vi ser på selve teksten i en kritisk 

diskursanalyse ser vi på hvordan diskurser iverksettes tekstuelt. Det finnes mange typer 

redskaper man kan bruke her, som transitivitet. Dette ser vi på når vi vil se hvordan 

fremstillinger kan ha konsekvenser for oppfattelsen (Jørgensen og Phillips 2013: 95). Hvem er 

det som gjør hva, og hvem gjør de det mot? I dette tilfellet er fremstillingene alle tre legger 

frem preget av at det er de som er hovedpersonene. Å bruke jeg om seg selv når man snakker 

om eget liv og erfaringer til et kamera oppfattes ikke som unormalt, men snarere som en 

selvfølge. Å ta avstand til seg selv som subjekt ved å omtale seg som ”hun” ville derimot bli 
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oppfattet som rart. Jentene snakker til oss direkte gjennom seg selv som “jeg“, og setter ord på 

både tanker og følelser de har rundt hverdagen sin, hva de holder på med og hva slags 

standpunkter de tar.  

4.2.9.1 Talemåte 
Et fremtredende trekk i språket deres er bruken av engelsk. Emma lager utelukkende engelske 

videoer, mens Linnea og Mina bruker engelske ord innimellom det norske språket. Eksempler 

på sistnevnte er for eksempel ”Når jeg tenker på Isha sin stil så er det enten glam af eller chill 

af, det er no in between, Isha er enten eller”(Jacobsen 2018b), ”[…] ser ikke øyenbrynene 

mine put together ut, så ser ikke jeg put together ut” (Jacobsen 2018d), ”[…] veldig tidlig I 

know” (Bendiksen 2018) eller ”[…] som dere vet så elsker jeg den her, det her er min femte 

eller et eller annet sånt. Who! I’m absolutely obsessed with this thing” (Bendiksen 2017b). 

YouTube er helt klart aller størst i land som USA, Australia og Storbritannia, og det er her de 

med mest følgere og popularitet kommer fra og en stor del av publikum på YouTube som 

plattform kommer også herfra. Disse snakker naturligvis engelsk på kanalene sine. Ved å 

bruke engelske ord og uttrykk i videoene sine blir man mer internasjonal, og man kan slik 

skaffe seg et bredere publikum. Samtidig oppfattes det som noe kult og aktuelt ettersom 

engelsk og mennesker som snakker engelsk er en stor del av populærkulturen.  
 
Enkelte begreper på engelsk har uheldige direkte oversettelser til norsk, og da hender det ofte 

at de bare sier det på engelsk. Når Mina for eksempel skal forklare hvordan hun ordner håret 

sier hun at hun skal ”bryte ned” hvordan hun tar vare på håret sitt. Ekvivalensen på engelsk 

ville vært ”to break down how[…]”, og slik ser vi at hun er blitt inspirert av denne måten å 

bruke begrepet på. Linnea prøver å fortelle om en kjole hun har fått som ikke er 

”formfittende”, som ikke er et norsk ord. Ekvivalensen på engelsk vil derimot være 

”formfitting”. Måten å blande norsk og engelsk gir en assosiasjon til en spesifikk variant av 

femininitet som er amerikansk-inspirert og kanskje også koblet til homokultur. Talemåten til 

Emma, Linnea og Mina er feminin både gjennom de konkrete ordene som velges og måten de 

sies på med sterke følelser og begeistring for å understreke det de sier. Slike ord er 

eksempelvis ”lissom”, ”herregud” eller ”oh my god”. Når Linnea snakker om den nye 

olajakken sin er hun fra seg av glede: ”Den er AA-amazing, jeg elsker den her, det er lissom 

min favoritting i hele verden nå, […] oh my god elsker den” (2017c).  

 

Det er heller ikke bare ordene de sier som impliserer en form for femininitet, men måten de 
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sier det på i tillegg til bevegelsene som akkompagneres. Gestikulering eller andre kroppslige 

bevegelser som kommuniserer et utseendemessig fokus involverer håndbevegelser i ansikt og 

hår mens man snakker, og disse har gjennom overdreven bruk i film og TV fått en kjønnslig 

implikasjon. Å kaste på håret er for eksempel ikke noe en maskulin mann ville gjort, med 

mindre mannen er feminin og derfor også kanskje homofil. Jenter kan kaste på håret, lage 

trutmunn og knipse med fingrene alt de vil uten at det blir tolket som noe som strider mot 

kjønnsstereotypiene. Emma beveger seg for eksempel på et punkt i ”slow motion” mot 

kameraet. Håret er helt løst, og hun rufser det til med hendene mens hun stirrer inn i kameraet. 

Videoen avsluttes med et slengkyss og at hun lener seg inn mot kameralinsen med leppene. 

En annen gang tar hun på seg lipliner og leppepomade og stopper opp underveis for å posere 

for kameraet. Linnea sin sminkevideo starter med poseringer og det ferdige resultatet av 

sminkingen. Mina er på sin side litt mindre poserende, og det nærmeste vi kommer er 

videoene hvor hun står i speilet og viser oss antrekkene sine. Likevel bruker også ofte hun 

håndbevegelser og klapping videoene sine, og dette spesielt når hun skal undertrykke noe. I 

Back2school: Hverdagssminke og min hårrutine før skolen! Mina Jacobsen nevner hun til og 

med at dette er noe hun gjør ofte.  

 

4.2.9.2 Forhåndsgarderinger 
Gjennom både positive og negative tilbakemeldinger i kommentarfeltene kan youtuberen 

tilpasse seg selv i forhold til seerne på samme måte som i et speil. Linnea er dog standhaftig 

på at kommentarer ikke påvirker henne. Når hun leser opp de mindre hyggelige 

kommentarene hun har fått på videoene sine, responderer hun ved å late som om hun blir lei 

seg. ”Det der ødela dagen min” sier hun tydelig sarkastisk. Når noen spør om hun føler seg 

kul fordi hun blander engelsk og norsk svarer hun ja med en ironisk tone. Kommentarene går 

på hvordan hun er, snakker og fremstår, og enkelte går så langt som å be henne ta sitt eget liv. 

Linnea forklarer selv til slutt at hun ikke bryr seg om hatet fordi målene hennes er så klare, og 

fokuset hennes ligger heller på de hyggelige tingene som blir skrevet. Likevel kan man tenke 

seg at det treffer i noen tilfeller og at man lar det påvirke måten man fremstår i fremtidige 

videoer, og slik evaluerer man selvet etter hvordan man overvåkes av andre. Emma går også 

inn i en forsvarsposisjon når hun tar opp at enkelte skriver at hun hermer etter andre 

youtuberes redigeringsmetoder. ”I don’t want you guys to think that I’m copying anyone, 

cause I’m not” (Ellingsen 2018a). Hun forklarer det med at hun ikke prøver å være noen andre 

enn seg selv.  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Unnskyldninger er likevel noe som skjer frekvent blant alle tre. Før hun er i ferd med å vise 

hvordan hun ordner håret sitt gir Mina en ”disclaimer” til publikum: Hun understreker at dette 

er måten hun gjør det på, og at det ikke trenger å fungere for alle andre. I en sminkevideo sier 

Linnea at hun er klar over at hudsminken er mørkere enn hudfargen hennes, og at hun vil ha 

seg frabedt at seerne kommenterer dette. En annen gang påpeker hun også at hendene hennes 

er svarte av selvbruning. De sørger alltid slik for at de sier ifra om ting som kan misforstås 

eller tolkes feil på forhånd, og på denne måten unngår de kommentarer de kanskje synes er 

ubehagelige.  

 

4.3  Kjønnsdiskurser i selvrepresentasjonen  

 

Som det ble skrevet i metodekapittelet er en diskurs er en måte vi snakker om og forstår 

verden, eller som Fairclough sier: ”[…] ways of representing aspects of the world – the 

processes, relations and structures of the material world, the ‘mental world’ of thoughts, 

feelings, beliefs and so forth, and the social world” (Fairclough 2003: 124). De representerer 

ulike perspektiver, forhold, posisjoner og identiteter. Diskurser kan utfylle, utfordre og 

dominere hverandre, og de kan variere i repetisjoner, stabilitet og skala. De er komplekse og 

kan ikke egentlig sees som individuelle enheter, men i et diskursfellesskap hvor de 

kommuniseres sammen. Vi mennesker er i stand til både å anerkjenne og opptre på spesifikke 

måter gjennom den sosiale praksisen vi befinner oss i, og slik uttrykke diskurser som er i tråd 

med denne.  

Når vi prøver å avklare den diskursive praksisen prøver vi å finne de rådende holdningene 

gjennom analyse på tekstnivå, slik det allerede er blitt gjort gjennom beskrivelser av tekstenes 

situasjonskontekster, hva jentene snakker om og hvordan de snakker. Det er også naturlig å se 

på i hvilken grad videoene inneholder interdiskursivitet og intertekstualitet, som er tilknyttet 

hverandre. Interdiskursivitet handler å identifisere konkrete diskurser som teksten inneholder 

(Jørgensen og Phillips 2013: 84), i dette tilfellet hvilke kjønnsdiskurser som jeg mener 

konstitueres etter en analyse av videoformater, Skjønnhet, Mote og interiør, Personlig, 

Underholdning, Hverdag og lingvistiske trekk. Dette til sammen utgjør den tekstuelle 
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konteksten.  

 

På generell basis inkluderer alle videosjangre intertekstualitet. Intertekstualitet viser til 

relasjonen mellom en kommunikativ begivenhet og tidligere begivenheter, og i dette ligger en 

tanke om at man aldri starter fra bunnen av med noe. Det vil alltid ligge tidligere erfaringer og 

diskurser som virker inn på den kommunikative begivenheten (Jørgensen og Phillips 2013: 

84). Alle sjangre har startet et sted, og ved enhver bruk vil man henvise til andre som har 

benyttet seg av samme sjanger. Med tanke på at det er 18 videoer i utvalget og at jeg kun er én 

person som har egne personlige forutsetninger og erfaringer, vil det være umulig for meg å 

identifisere alle de intertekstuelle elementene som Emma, Linnea og Mina kommuniserer, 

men det finnes noen tydelige fellesnevnere særskilt i sjangeren de er i.  

 

I Sissel Nyegaard-Larsen (2010) sin masteroppgave trekkes det frem at selvrepresentasjoner 

på blogger viser hvordan bloggere bruker kulturelle tegn, symboler og holdninger som finnes 

i mediene. Forståelsen de har av egen identitet bærer likhetstrekk til fremstillingene til andre 

unge kvinner i mediekulturen, og dette kan vi trekke paralleller til her gjennom de felles 

intertekstuelle elementene. Kvalitet, underordnede temaer og produkter varierer, men Emma, 

Linnea og Mina, benytter seg i likhet med andre skapere i skjønnhetssamfunnet av 

standardkategorier som inkluderer typiske generelle eller tematiske sminkevideoer (tematisk 

kan være alt fra at man sminker seg som en kjendis eller til fest), såkalte ”hauls” hvor man 

snakker om nye innkjøp man har gjort, produktanmeldelser, utfordringer, fakta, avsløringer, 

tips, rutiner, morgenrutiner og sporadiske vlogger og snutter fra det travle hverdagslivet. 

Samtidig ligger det likheter i måten de skaper videoene sine gjennom format og redigering. 

Andre intertekstuelle elementer kan i denne sammenhengen være koblinger til andre kanaler, 

samarbeid, merknader og metakommentarer om refleksjoner og tanker. Med merknader 

menes for eksempel oppfordringer om å abonnere, like og gå inn på andres videoer eller 

kanaler, noe vi har sett at alle tre jentene har med i videoene. Å knytte seg eksplisitt til både 

andre youtubere og bedrifter er også intertekstuelle elementer fordi det bygger på eksisterende 

diskurser om samarbeid på plattformen. Alle videoene i utvalget som inneholder sponsing og 

som inkludering av andre skapere er intertekstuelle, som for eksempel i videoen der Linnea 

refererer til at hun har lært Emma om et nyttig sminkeprodukt. Dette er et tekstsamspill.  

 

Basert på analysen hittil mener jeg det skiller seg ut fire funn som har en signifikant rolle i 
!87



selvrepresentasjonene deres, og som har vært avgjørende for meg i arbeidet mot å komme 

frem til klare definisjoner på hvilke kjønnsdiskurser som ligger i den diskursive praksisen. For 

det første er det helt tydelig at jentene har en feminin væremåte som er synlig i den eksplisitte 

skjønnhetsinteressen, konsumeringen av produkter, talemåten og estetikken. For det andre 

kommuniserer de en tydelig intimitet overfor publikum ved å bruke språklige markører som 

danner et fellesskap, de deler mye av livene sine, og er opptatt av å gi de beste rådene og 

tipsene om hva som funker for deres skjønnhetsrutiner og personlige liv. For det tredje viser 

de individualitet ved at de bevisst prøver å skille seg fra hverandre. Skjønnhetssamfunnet er 

stort både internasjonalt og nå også nasjonalt, og for at en “beauty guru“ skal bli sett og hørt 

må man ha noe nytt å bidra med i denne homogene og glitrende Internett-verdenen. De må 

stikke seg ut i mengden, og dele det de kan av og om seg selv som er unikt. De fremstår som 

at de er seg selv og gjør det som passer dem. For det fjerde viser de også tegn til regulering, 

ettersom de til tross for at de er tre forskjellige personer, også er like i kjønnsuttrykkene sine. 

Det kan virke som om de regulerer seg selv etter hva som er normen. Samtidig bruker de 

redigering som en måte å manipulere inntrykkene som avgis i videoene, og for at ingenting 

skal oppfattes feil av publikum brukes forhåndsgarderinger og “hedges“. 

 

Ut i fra dette mener jeg at Emma, Linnea og Mina sine kanaler konstitueres av fire ulike 

kjønnsdiskurser som jeg har navngitt Jente-diskursen, Vakt-diskursen, Søster-diskursen og 

“Girl power“-diskursen. Det finnes mange nyanser i hvordan de kommuniserer gjennom 

diskursene, og de spiller gjerne på flere kjønnsdiskurser samtidig i en video. Det som er felles 

er at dette er diskursive konstruksjoner som skapes i de kommunikative begivenhetene.  

 

4.3.1 Jente-diskursen 
Jente-diskursen er en “jentete“, hyperfeminin og heteronormativ måte å se ut og oppføre seg 

på som jeg mener alle disse tre har som hovedmoment i sine selvrepresentasjoner. Man får en 

overveldende følelse av at de ønsker å fremstille at de lever i en glamorøs verden hvor bruken 

av skjønnhetsprodukter, sponsing og fine ting er en del av dem som personer. Bruken av 

sminketrender, kule klær, å ha ren hud, velstelte negler og fremstille sin egen tilværelse på en 

god måte fremstår som essensielt. Disse uttrykkene er estetiske verktøy som repeteres i form 

av handlinger og de produserer den hyperfeminine kjønnsbetydningen som jeg fortolker. I det 

konkrete videoformatet ligger det også kjønnslige undertoner, som i de merkevarespesifikke 
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videoene som er innholds- og markedsorienterte. Jentene viser enten frem klær eller sminke 

og har redigert videoene med kule effekter og introduksjoner som viser høy 

produksjonskvalitet. Videoene er lagd med en klar agenda og har et mer åpenbart fokus på det 

estetiske. Slik forsterkes de kvalitetene vi forbinder med skjønnhetssjangeren. 

Merkevarespesifikke videoer sammenlignet med videoblogger kommuniserer slik Jente-

diskursen sterkest, men det er på en annen side tydelig at dette er en diskurs som virker i alle 

videoer i ulik grad uavhengig av format. De feminine kjønnsuttrykkene kombinert bidrar til å 

skape Jente-diskursen hvor “all things girly“ og hyperfemininitet men også en klassisk 

heteronormativitet, et heterofilt aspekt og en “barnslig“ form seksualitet med lite fokus på å 

være ”sexy” er i sentrum av kjønnsrepresentasjonene.  

 

Gjentakelsene av uttrykkene deres i dette konkrete medielandskapet simulerer naturlighet i 

den normative rammen det skjer i. Arbeidet til Butler er her viktig når vi her skal prøve å 

forstå hvordan disse aktivitetene er viktige for denne feminine fremførelsen av kjønn. Butlers 

tanker om hvordan kjønn fungerer og konstrueres støtter ideen om at vi bruker klær, sminke 

og språk relatert til de gjeldende normene i samfunnet for å vise kjønnsidentiteten vår. Selve 

handlingen med å ta på seg mascara eller lipgloss er ikke bare å dekorere kroppen, men en 

fremførelse, og hva vi fremfører trenger ikke stemme overens med det biologiske kjønnet 

vårt. Dette er Emma et eksempel på. Hun ser ut som en helt vanlig jente som går i et trendy 

knæsj rosa lakkskjørt, og det er nettopp i kraft av at hun bruker denne kombinasjonen av klær 

og sminke man tenker dette. Fysiske uttrykk avgjør hvilket kjønn vi tildeler henne og hvordan 

hun tolkes av samfunnet, og kjoler og skjørt er klesplagg vi spesielt forbinder med 

femininitet. Det finnes ingen informasjon om hvorvidt venninnen vi ser i videoen, Alexandra, 

i likhet med Emma er transkjønnet. Hvis vi likevel tar utgangspunkt i at hun er født biologisk 

jente er det interessant hvordan Emma, som transkjønnet, fremstiller enda mer feminine 

uttrykk enn Alexandra. Emma har tatt et utradisjonelt valg med å skifte kjønn, men utfører på 

sett og vis jenterollen sin på en tradisjonell måte med tanke på tiden vi er i. Av utvalget er hun 

også den som kanskje dramatiserer kjønnet sitt mest gjennom en hyperfemininitet som 

forsterkes enda mer av at hun bare snakker engelsk. Man kan spekulere i om den ekstreme 

”jenteheten” ligger i at hun må kompensere for at hun ikke er født jente, noe Mina og Linnea 

slipper. Emmas hyperfemininitet styrker Butlers teori om kjønnsforståelsen som en kulturell 

konstruksjon og som et pågående teaterstykke. Hun reproduserer de samme feminine 

uttrykkene som ciskjønnede Linnea og Mina til tross for at hun er somatisk gutt.  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Erving Goffman beskriver noe kalt ”gender display” i sin studie av kjønnsrepresentasjoner i 

magasiner: ”(Displays) establish the terms of contact, the mode or style or formula for the 

dealings that are to ensue between the persons providing the display and the persons 

providing the display and the persons perceiving it” (1979: 1). Meningen som ligger bak 

fremstillingene skapes av ”fremføreren” og ”publikum” både i virkelige ansikt-til-ansikt-

situasjoner og i medierte situasjoner. Kjønnsfremstillinger har slik vanligvis en ”dialogic 

character of a statement-reply kind” og er også konvensjonaliserte. Denne typen dialog er 

ritualisert i sosiale interaksjoner. Goffman fant ut at medierte fremstillinger av kjønn i 

magasiner reproduserer konvensjonelle interaksjoner. Stereotypiske kjønnsroller er 

representert på en slik måte at publikum gjenkjenner de sosiale ritualene de er vant til. 

Stereotyper i seg selv har slik stor rolle i kjønnsfremstillinger, og når vi er nødt til å følge 

disse konvensjonelle måtene i kjønnsrepresentasjonen vår sørger dette for at normene 

opprettholdes (ibid: 1). De seks konvensjonelle fremstillingene av kjønn i reklamer Goffman 

forteller om kan ikke hjelpe oss så mye i denne sammenhengen, men arbeidet hans fra 1979 

forteller mye som fortsatt er sant i dag. Vi befinner oss i en fornyet kontekst, men de 

forskjellige normene og stereotypiene vi knytter til kjønn ser vi her eksisterer fortsatt. Det vil 

for eksempel være gammeldags å tenke at det finnes feminine og maskuline egenskaper, men 

som det ble avklart i delen om kjønnsteori læres vi til å tenke at det er vesentlige forskjeller 

mellom kjønnene i måten å kle og te seg på. Som vi har sett viser Mina, Emma og Linnea 

konkrete legemlige uttrykk som peker mot en hyperfemininitet, men vi ser også referanser til 

kjønn og en Jente-diskurs i måten de er på. Alt dette viser til en heteronormativ fremførelse.  

 

For det første ser vi henvisninger til heteronormativitet i den åpenbare kunnskapen om 

hvordan man sminker seg, om hva slags klær som er ”in” og generelt temaer vi assosierer med 

jenter. Et godt eksempel her er videoen med Mina og Magnus, hvor hans tapre forsøk på å 

gjette riktig pris på jenteprodukter både styrker skjønnhetssamfunnet samtidig som det styrker 

kjønnsnormer, og det forener også på et vis Mina med seerne sine gjennom den eksplisitte 

referansen til kunnskapen de deler. Gutter representeres gjennom Magnus sin opptreden, og 

ekskluderes.  

 

For det andre ser vi det gjennom ulike egenskaper eller følelser de viser. Mina viser blant 

annet stor interesse i det kreative, orden og kaller seg eksplisitt en perfeksjonist. Som kvinner 
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læres man gjerne tradisjonelt opp til at man må ha styring på livet, og i tillegg tiltrekkes man 

av mer kreative sysler. Det ligger også en viss femininitet latent i at Mina deler mindre 

personlige detaljer om seg selv sammenlignet med Linnea og Emma. Kanalen har ikke samme 

fremtoning av tyngre temaer, og hun er mer kritisk til hva hun legger frem om detaljer. Linnea 

viser på sin side sterke følelser. Å gråte og vise at man har det vondt påvirker ikke hvor 

feminin man oppfattes utad, men som maskulin ville situasjonen vært annerledes. Menn skal 

helst ikke gråte. Denne tanken stammer fra en assosiasjon til sårbarhet og svakhet, og fordi 

menn helst skal være tøffe og sterke passer ikke følelser inn i bildet. En annen stereotypisk 

egenskap man tilegner kvinner er naturligvis å lage mat. Denne mer ”misogynistiske” 

tankegangen går på at mannen jobber og at kvinnen lager mat på kjøkkenet og ordner ellers i 

huset. Selv om muffinsvideoen til Emma er for underholdning og den er produsert med en 

baktanke om å være morsom, er det uansett interessant hvordan det påpekes en åpenbar 

mangel på kunnskap i matlaging med tanke på at hun er somatisk gutt. Dette handler igjen om 

disse konvensjonene og tillatelsene vi gir kjønnene til ulike ting, og hvilken kunnskap vi 

tenker at de skal ha i kraft av kjønnet sitt.  

 

I selvrepresentasjonene til Emma, Linnea og Mina ligger det et implisitt heterofilt aspekt i 

Jente-diskursen. Det er ikke bare de eksplisitte kjønnsuttrykkene hos jentene som peker mot 

dette, men de både snakker om gutter i en romantisk kontekst og forteller om ting fra et 

perspektiv som indikerer at de er interessert i dem. Det finnes dog to antydninger til 

anerkjennelse skeivhet i jentenes selvrepresentasjoner: Emmas åpenhet angående situasjonen 

hennes og Linneas tanke om at hun var lesbisk på barneskolen. Her tenker jeg det er spesielt 

hvordan Emma som transkjønnet er veldig klar på at hun ikke har og ikke er god på 

”boyfriend things”, mens Linnea som ciskvinne forteller om en personlig skeiv historie fra 

barneskolen. Som somatisk født jente er hun kanskje sikrere på egen legning og andres 

tolkning av henne enn det Emma er. Emma vil naturligvis ha flere utfordringer med tanke på 

potensielle kommentarer om at hun bør være interessert i jenter (og slik være lesbisk) siden 

hun er født gutt. Emma snakker fritt om at hun er transkjønnet, men besvarer på spørsmålene 

hun får om gutter som om det er en selvfølge at hun er heterofil. Heteronormativiteten 

forsterkes også gjennom at de antar at publikum er heterofile fordi de snakker utifra hva gutter 

liker, og skillet mellom kjønnene vises som nevnt i videoen til Mina med Magnus Nordlund.  

 

Som rollemodeller på en plattform hvor mangfold hylles har youtubere, og spesielt kjente 
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jenteyoutubere, potensiale til å endre konvensjoner knyttet til skjønnhet. Her benytter jentene 

seg av elementer og uttrykksmåter vi vanligvis kobler til den heteronormative fremførelsen av 

det kvinnelige kjønn, og selv om Emma er transkjønnet passer det kjønnslige teateret hennes 

inn i den tradisjonelle kjønnsbinære oppdelingen. Iscenesettelsene og skjønnhetsinteressen 

som repeteres i video etter video er normativt regulert og uttrykksformene de bruker 

gjenkjennes som kvinnelighet og en Jente-diskurs. Det totale innholdet til Emma, Linnea og 

Mina følger typiske kvinnelige kjønnsnormer og endrer lite med tanke på 

skjønnhetskonvensjoner.  

 

4.3.2 Søster-diskursen
Selv om merkevaren deres som ”guruer” handler om å kunne gi gode tips og instruksjoner, 

bygges også mye av deres omdømme gjennom personligheten deres. De viser mer enn bare 

overredigerte klipp med ”jumpcuts”, sminke og hudpleierutiner: de markedsfører seg som en 

slags venn eller storesøster. Når man tenker på en søster ser man for seg en man deler foreldre 

med, som man kan fortelle alt. Man ser også kanskje for seg en man ikke deler fysiske og 

biologiske trekk med, men som man har samme type nære relasjon til. Jeg opplever at 

medieringen av intimitet som foregår på Emma, Linnea og Minas kanaler lager en slik søster-

relasjon. Den troverdige personaen som samler fellesskapet er en del av deres 

internettidentitet, og her er også humor er en viktig faktor. Vi ler gjerne med vennene våre, og 

kanskje til og med av dem. Morsomme påfunn og leken redigering bidrar til den uhøytidelige 

undertonen i relasjonen med seerne. Det er åpenbart at interessen i skjønnhetsprodukter, klær 

og andre estetiske uttrykk ikke er påtatt, men en stor del av deres presentasjoner av de faktiske 

og personlige livene de lever utenfor internett. Den naturlige interessen i utseendet (som er 

noe man kan anse som normativt for kvinner å interessere seg for) tilrettelegger for stor 

lukrativ suksess av den autentiske men også medierte søsterlige intimiteten deres.  

 
Burgess og Green (2009 i Woods 2016: 239) gjorde en studie av YouTube hvor de 

argumenterer for at det har en ”affektiv økonomi” som bygger på interaksjon, deltakelse og 

deling av følelser. I motsetning til uoppnåelige og fabrikkerte kjendiser fremstår youtubere 

som autentiske og selvlagde figurer. Det er et sterkt engasjement og forhold mellom seere og 

skapere. I forskningen til Berryman og Kavka gjort på YouTube-kanalen Zoella fant man ut at 

det oppstår en slags intimitetspakt mellom youtuber og seere. Seere ønskes velkommen inn i 
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livet hennes hvor de blir kjent med kjæresten Alfie, den lille hunden de kjøper seg sammen og 

vennekretsen deres. Skjønnhetsinteressen på kanalen introduseres som en naturlig del av 

henne som person, og slik virker hun svært autentisk. Berryman og Kavka mener intimiteten 

Zoella fremstiller er kjønnslig gjennom at hun bevisst har gått inn i en slags storesøster-rolle i 

relasjon til publikum. Denne affektiviteten er hovedkomponenten i suksessen til youtubere 

som henne (Berryman og Kavka 2017: 309). Intimiteten som oppleves kan kalle for en 

kjønnslig intimitet, noe vi også kan se i disse tre enkelttilfellene. Det er et søsterskap mellom 

jentene og publikum som frembringer følelsen av identifikasjon og relaterbarhet med 

målgruppen.  

 

Selvrepresentasjonen gjennom den konkrete søsterlige kommunikasjonen med publikum i 

form av råd, selvfremstillingene deres og hva de velger å dele, bygger i stor grad oppunder 

denne kjønnsdiskursen. Faste formeluttrykk skaper en trygg gjenkjenning og 

engasjementmarkører trekker publikum med inn i et samlende fellesskap hvor de føler at de er 

med i samtalen. Erfaringer og opplevelser som deles er en del av bevisste sammensetninger av 

tegn som velges med omhu for å vise dem fra sin beste side som omsorgsfull. De gir råd om 

alt hva slags tørrshampoo man bør bruke, hvilke klesplagg som er kule og blir opplyst om 

sminketrender til hvordan man får lange øyevipper, men Linnea er kanskje spesielt viktig å 

trekke frem her ettersom hun vier en hel video til å besvare spørsmål om mensen, sex og 

andre tenåringsproblemer som seerne har. Hun fremstår som den som inntar denne posisjonen 

sterkest ved at hun gir konkrete råd om vanskelige og rare situasjoner i tenårene.  

Det er en stor relaterbarhet som merkes her. De er ikke bare fjerne sponsordukker som 

sminker seg og snakker om produkter de får, men heller vanlige mennesker bak skjermen som 

er ”akkurat som oss” som promoterer produkter omtrent som vennskapelige tips. Det er et 

samspill mellom kommersialisering og intimitet, og for å komme seg lengst mulig i gamet er 

det lurt å bruke det ene for å få det andre.  

 

Mediering av intimitet er en stor del av å konstruere kjenthet og celebritet, og gjennom 

skjermteknologi bringes vi nærmere de vi ser opp. Store avstander og tidsforskjeller kollapser 

ved at man produserer og kommuniserer nærhet gjennom videoformat og tematikk (Berryman 

og Kavka 2017: 310). Intimitet og autentisitet kommer frem i estetikken i videoene deres. I 

videoblogger følger vi Mina, Linnea og Emma rundt på deres daglige gjøremål og situasjoner 

som skole, møter med venner og familie, og får sånn bli med i det ”private”. I 
!93



merkevarespesifikke videoer hvor de som oftest sitter på soverommet er vi i deres lille sfære. 

Det er interrelasjonelle medier som foregår i personlige rom og omhandler personlige temaer 

(Berryman og Kavka 2017: 311). I forskning på kanalen Bubzbeauty fant García-Rapp at 

”vlogger” er relasjonelle og øker ens sosiale verdi i skjønnhetssamfunnet ved å styrke både 

publikum og celebritet. Affekten og båndet som oppstår mellom seere og skapere er en av 

momentene som García-Rapp mener er noe av det viktigste for ”beauty guruenes” sterke rolle 

som online-influensere. Dette kaller hun ”the community sphere”, noe jeg forstår som det 

store fellesskapet man tar del i som skaper (García-Rapp 2016: 5). Den sosiale verdien som 

troverdig og autentisk kommer også frem her, men det er også en del av YouTube-

fellesskapets normer og praksiser (ibid: 5). I denne sfæren finner vi slik ikke bare seere men 

også andre ”beauty guruer”, og fokuset ligger på å dele av seg selv. Tanker, tips og følelser 

rundt temaer som kjærlighet og livet generelt bidrar til at man identifiserer seg med den man 

ser på skjermen (ibid: 7). Å være personlig som dette er en stor del av å knytte bånd med 

andre og et sentralt aspekt ved fellesskapsbygging (Baym 2010: 86).  
 

Det intime i ”vlogger” bidrar til å styrke fellesskap som igjen vil generere en nær relasjon 

med seerne, og nettopp det med å være intim og åpen er kvaliteter som kanskje spesielt 

tilknyttes kvinner (García-Rapp 2016). Nå handler min forskning kun om jenteyoutubere og 

jeg har ingenting å sammenligne med. I kraft av kjønnsstereotypiene og hva samfunnet 

forventer kan vi likevel forvente at mange gutter på YouTube vil være mer sparsommelige 

med åpenhet og om private og personlige ting. Jenter er mer opptatte av å skape nære 

relasjoner. Berryman og Kavka mener det ikke bare er videoinnholdet til skjønnhetsvloggere 

som følger kjønnsnormer, men at også den generelle stilen i intimiteten har kjønnslige 

undertoner (2017: 308). Relasjonen jentene bygger til seerne er et viktig aspekt ved de 

kjønnslige representasjonene deres.  
 

Filmteknikken og videoformatet i seg selv påvirker hvor nær man føler seg når jentene er på 

skjermen. Teknikkene som brukes i videoene bygger på noe mange av oss allerede har sett på 

TV, nemlig et løfte om å få innblikk noe som skjer ”bak scenen”. Vi er tett på ansiktene deres 

både når de forteller om og påfører sminke, men også når de viser hva som skjer i hverdagen. 

Denne nære formen for kinematografi som mange kjenner fra såpe- og dramaserier har lenge 

blitt sett på som en funksjon som kan fasilitere nærhet mellom seere og de på skjermen. 

Publikum får en privilegert avstand tett på handlingene og sånn minsker den visuelle og 
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emosjonelle avstanden. Når jentene bruker intime kinematografi-teknikker benytter de seg av 

disse kjente konvensjonelle måtene å skape nærhet uavhengig av tid og rom (Kavka 2008: 6).  
 

Goffman skriver om noe han kaller ”den ekte opptredenen” som han mener  ”[…] er noe som 

ikke er bevisst satt sammen, men noe som er et utilsiktet produkt av en persons spontane 

reaksjon på den faktisk foreliggende situasjon” (1992: 64). Måten de kommuniserer Søster-

diskursen gir slik et inntrykk av at vi er blitt geleidet bak teaterteppet med dem. Linnea sitt 

utbrudd i tårer og hikst vil være et eksempel på en slik spontan reaksjon som impliserer en 

ekte opptreden. Sett i sammenheng med Jente-diskursen, er den diskursive rollen Søster litt 

annerledes. Mens Jente-diskursen virker mer manipulert og består av en fast fasade og 

kulisser, oppleves Søster-diskursen som mer ekte. Eksempelvis vil de eksplisitte rådene 

Linnea gir til seerne og de sterke følelsene hun uttrykker overfor dem tyde på at hun bevisst 

ønsker å gå inn i rollen som en søster. Det virker troverdig. Man kan dog fortsatt kalle det for 

inntrykksmanipulering, for i virkeligheten sitter de fortsatt foran det samme kameraet, kan 

redigere bort og tillegge det de vil. Motsatsen til ekte opptredener er såkalte oppdiktede 

opptredener. Disse mener Goffman er møysommelig lappet sammen, akkurat slik en video vil 

være komponert av klipp som er blitt plassert i en satt rekkefølge og tillagt ønskede elementer 

som musikk eller andre effekter (ibid: 64). Aktiviteten på kanalene deres kan uavhengig av 

hvorvidt vi tolker det som noe bak eller foran scenen regnes som en ikke-spontan reaksjon.  

4.3.3 Girl power-diskursen
På YouTube kan de bestemme fritt hvem de vil være, hva de vil vise og hva de vil gjøre, og i 

dette ligger det “girl power“. “Girl power“ forbindes av de fleste til det samme slagordet som 

hyller kvinnelig solidaritet, uavhengighet, individualitet og styrke. Ifølge Cambridge 

Dictionary (CD 2019) er det ideen om at kvinner er selvsikre og kan oppnå det de vil 

uavhengig av menn. “Girl power“ startet i det feministiske fellesskapet som et slags kollektivt 

uttrykk på feminin autonomi, og er nå blitt et symbol på at jenter er og kan bli myndiggjort 

gjennom suksess i eksempelvis utdanning og jobb, men også gjennom en hobby som 

YouTube. Til tross for at ingen av dem eksplisitt uttrykker feministiske utsagn finnes det 

feministiske temaer i videoene som i tillegg til å styrke relasjonen med publikum, skaper enda 

en ny diskursiv tråd og kjønnsdiskurs. Jentene ser for eksempel bort i fra forventninger om at 

man må se perfekt ut til enhver tid. At de avstår fra feminine uttrykk og viser seg uten sminke, 
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i kosetøy og med bustete hår indikerer at det er fritt frem å være som man er. Andre ganger 

ønsker de å være ekstra presentable, og benytter seg slik av hyperfeminine uttrykk. Det er den 

klare måten de viser at de har dette valget jeg mener uttrykker “girl power“.   
 
Jentene har hver sine unike budskap som uttrykker en individualisering eller måte å stikke seg 

ut på som også bidrar til affektivitet, fellesskapsbygging og identifikasjon. De individuelle 

prosjektene til jentene på YouTube bunner i de unike måtene de spiller på for å skille seg fra 

kakofonien av alle de andre youtuberne der ute. De markerer seg tydelig i det at de er egne 

personer og brander seg selv som unike gjennom egne meninger og erfaringer de deler på 

kanalene sine. Selv om de til tider oppfattes som uoppnåelige og opphøyde eier de egen 

suksess. Det finnes et fellestrekk mellom Emma og Linnea i det at de også representerer en 

form for kroppslig individualitet. Mens Emma har skapt seg en “nisje“ som transkjønnet, 

forteller Linnea om spiseforstyrrelser. Budskapene er ganske like: Linnea snakker om kampen 

mot en endelig aksept av seg selv og kroppen sin, mens Emma uttrykker seg som om hun 

allerede har akseptert egen kropp. Hun snakker ikke like direkte om temaet, men tar man en 

nærmere titt på videoene hennes forstår man at hele kanalen hennes egentlig er dedikert til 

dette. Emma har gjennom flere år banet sin egen vei og vært høyrøstet om sin reise, og slik er 

hun et godt eksempel på hvordan kvinnelig individualisering viser seg i enkeltindivider. Stien 

fra somatisk gutt til fullt ut jente har vært noe hun har bestemt å gå gjennom fordi det 

tilfredsstiller henne. Hun er seg selv uten å si unnskyld for det, og har tatt kontroll over egen 

skjebne og kropp ved å gjennomgå kjønnskorrigerende hormonbehandlinger. Andre former 

for makt som institusjoner eller andre menneskers fordømmelse har ikke begrenset henne i å 

gjennomgå prosessen som gjør at hun endelig kan føle seg som seg selv, og det har heller ikke 

stanset henne fra å gå ut med det i offentligheten.  

 
Kvinnekroppen hylles på sett og vis gjennom begges fokus på kroppspositivitet, aktivt 

gjennom Linnea og passivt gjennom Emma. Det ligger feminisme implisitt i denne måten å 

dra frem egne erfaringer og egen sårbarhet for å hjelpe andre. Dette ser jeg på som et slags 

sosialt arbeid, for det viser en genuin interesse for hvordan samfunnet oppfatter stigmatiserte 

grupper og hvordan de aktivt prøver å påvirke i en positiv retning. Emma er med på å 

bekjempe kontrovers gjennom ”transvlogging” ved at hun synliggjør transtematikken og 

transformasjonen for publikum. Hun bidrar kanskje bidrar til endring i fordommer og 

uvitenhet ved å dele. Linnea bekjemper kontrovers relatert til spiseforstyrrelser.  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Mina viser også en form for individualitet, og hennes måte å skille seg ut på går mye på måten 

hun viser kreativitet i alle ledd av videoene sine. Hun forteller mindre om privatlivet sitt men 

gir likevel mye av seg selv til publikum gjennom måten hun filmer og redigerer på, samtidig 

som hun inkluderer publikum i de inspirerende hobbyene hun har. Alle tre viser dog et slags 

entreprenørskap bare i måten de bruker kanalene sine til å skape noe. De legger tid og penger 

i å lage noe andre kan ha glede og nytte av, men også til glede for dem selv gjennom at 

YouTube kan være lukrativt å satse på.  

4.3.4 Vakt-diskursen
Det er en tydelig regulering som foregår i selvrepresentasjonene til Emma, Linnea og Mina 

tilknyttet kjønn, utseende, interesser og normer. Dette mener jeg konstituerer en Vakt-diskurs. 

Selve prinsippet på YouTube er å dele en interesse med et publikum gjennom video, og på en 

måte ligger slik overvåkningsaspektet integrert i plattformen fra før, uavhengig av om man er 

”gamer” eller ”skjønnhetsvlogger”. Mens “Girl power“-diskursen vektlegger at man gjør det 

man vil når man vil, vektlegger Vakt-diskursen at de fremlegger opptredener som indikerer at 

de overvåker egen selvrepresentasjon, andres tolkninger av denne og påvirker andre gjennom 

å styre kommersielle interesser mot det som er lukrativt for dem. Vakt- og “Girl power“-

diskursen er på et vis motdiskurser. 

 

Videoblogging skjer i den personlige sfæren og dokumenterer livene til individer som 

overvåker selvet, men er ikke fri for redigering. Jentene velger selv hva som inkluderes i 

videoene. Under den konkrete redigeringsprosessen kontrolleres inntrykkene som avgis. Det 

er kun sluttproduktet vi får tilgang til, og ikke råmaterialet som ligger bak. Videoblogger kan 

spores helt tilbake til den kjønnslige praksisen kalt ”homecamming” av såkalte cam-jenter på 

1990-tallet. Her satt unge kvinner foran webkameraer i hjemmet mens de dokumenterte 

hverdagslige hendelser. Mark Andrejevic mener ”homecamming” var starten på denne 

moderne overvåkningskulturen som han kaller ”commercial surveillance” hvor hensikten er å 

observere hverdagsøyeblikk som karakteriserer konsumpsjonsmønstre (2004: 74). 

Overvåkingen av selvet er slik tilrettelagt for i det konsumpsjonsstyrte skjønnhetssamfunnet.  
 
Representasjonene på kanalene deres vil være i en konstant dialog med sjangernormene. 

Mina, Linnea og Emma oppleves som fullt bevisste over hvilke formater, anledninger, og 
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redigeringsmåter de benytter seg av i arbeidet med en video, og det er også kanskje derfor 

innholdet deres kan oppleves som homogent og jentete. Selv om de har friheten til å snakke 

om det de vil og bestemme hvordan de vil fremstå gjennom fysiske uttrykk, reproduserer de 

fortsatt hovedsakelig kjønnsdiskursene og femininiteten vi generelt tilknytter jenter gjennom 

Jente-diskursen. De overvåker implisitt selvrepresentasjonen på kanalene gjennom å følge 

normen. På samme tid bedriver de en eksplisitt overvåking av seg selv ved å se på seg selv i 

kameraet, i speilet, og i forbruket av sminke og klær. Dette vil spesielt være gjeldende for en 

”beauty guru”, som man forventer skal uttrykke femininitet i alle ledd.  
 
Emma sin fremførelse kan peke mot at hun spesielt må bedrive regulering. Hun befinner seg 

både i det binære kjønnssystemet gjennom femininiteten hun presenterer, men i kraft av at 

hun er transkjønnet så konfronterer hun det også på en viss måte. Hun er åpen om situasjonen 

og overgangen sin. Likevel så gjør hun ikke noe større poeng ut av å utfordre og konfrontere 

det med tanke på de rene feminine kjønnsuttrykkene hun viser. Dette kan tyde på en form for 

monitorering som kan ha bakgrunn i at transkjønnethet kobles til kontrovers, og det er mulig 

hun er mer bevisst på å følge normene til ”punkt og prikke” fordi hun er født gutt 

sammenlignet med Mina og Linnea.  

Gjennom Søster-diskursen konstitueres publikum og fellesskapet de snakker til som et 

subjekt. Den aktive formen i språket hvor youtuberne både stiller spørsmål og oppfordringer 

til publikum om å kommentere og like, den personlige måten å snakke til kameraet på i tillegg 

til å bruke positivt ladde ord når de omtaler dem styrker relasjonene. Det er på en annen side 

tydelig at Emma, Linnea og Mina ønsker å skille seg fra publikum ved å plassere seg i en 

forhøyet posisjon som ”de som vet best”. Forhåndsgarderingene hvor de prøver å forhindre 

kommentarer som går på at de har gjort feil i eksempelvis sminkeprosessen eller måten de 

snakker på virker som en forsvarsposisjon som inntas for å beskytte tanken om at det er de 

som sitter på kunnskapen. De regulerer tolkningen vår av feil de gjør for å opprettholde 

forholdet med seerne og vokter seg for dem parallelt som de vil ha dem nær.  
 
Forholdet i Vakt-diskursen er også basert på kommersielle interesser. Ved å fremme at seerne 

kjøper skjønnhetsprodukter, klær og accessoarer kan man si at youtubere bygger opp under en 

utseendefiksert forbrukerkultur ved at de viser frem produkter, verktøy og tjenester de bruker i 

videoene sine. De overvåker publikum indirekte og passer på at de også er en del av 

forbrukerkulturen. I enkelte tilfeller er dette fordi det kan gi dem økonomiske fordeler. 
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4.3.5 Midt mellom ”back”- og ”fronstage”
Det er vanskelig å komme med et konkret svar på hvor selvrepresentasjonene og 

kjønnsdiskursene befinner seg med tanke på rollene til Goffman. Dette er fordi plattformen er 

så offentlig og innholdet de deler er så privat. Sosiale medier er i seg selv noe som foregår 

offentlig ettersom det deles med et publikum, men sammenlignet med eksempelvis Instagram 

og Facebook hvor det kan være terskler (venneforespørsel eller følgerforespørsel) for å få 

tilgang til informasjon, er YouTube alltid offentlig. Det er ikke noe passord og ikke noe krav 

om å abonnere på kanaler for å se hva de publiserer. På samme tid ligger det en forventning 

om at man skal dele interessene sine og hva som foregår i ens liv. Relasjonen mellom jentene 

og publikum er som vi har sett bygget på en affektiv økonomi. Parasosial interaksjon og 

deling av følelser er i sentrum, som resulterer i den samme typen av intimitetspakt som 

Berryman og Kavka (2017) mener youtuberen Zoella har med sine seere. Forholdet mellom 

dem og seerne er kjennetegnet av sterke følelser og nærhet.  

 

På samme måte som på en skala ser vi at de beveger seg mellom å være på og bak scenen i 

selvrepresentasjonene sine. I merkevarespesifikke videoer sitter de foran kameraet, ofte med 

sterke lys rettet mot seg og har en plan for hva som skal skje. De fremstår som striglede og 

viser pekepinn til etablerte sjangerkonvensjoner og tilsynelatende virker de også bevisste på 

hvordan trer inn i en rolle foran et stort publikum og en ”frontstage”-rolle. På grunnlag av at 

Jente-diskursen er så integrert i skjønnhetssjangeren på plattformen kan det argumenteres for 

at dette er en rolle de alle trer inn i ”frontstage”. Dette vil jeg tro både er fordi det er forventet 

av dem, og fordi det er sånn de hovedsakelig vil oppfattes. Den faste lokasjonen på 

soverommet og feminine ”mise-en-scenès” er en del av de faste delene ved fasaden deres. 

Den personlige fasaden deres preges av en interesse i å sminke seg og feminine uttrykk som 

måten de bruker språk, bevegelser som poseringer og andre egenskaper. Elementene 

sammenlagt utgjør den mer påsatte fasaden eller ”frontstage”-personligheten deres som 

skjønnhets- og livsstilsguruer. I forkant av å publisere videoer gjøres det overveielser, sikkert 

både bevisst og ubevisst, som bygger oppunder selvrepresentasjonen deres som en ”jentete 

jente”. Samtidig later de ikke som de alltid ser ut som ”frontstage”-personligheten i Jente-

diskursen: de inntar en “Girl power“-diskurs hvor å dolle seg opp ikke er nødvendig for å 

stille opp foran kameraet. “Girl power“ er ikke like eksplisitt som Jente, men heller en mer 
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latent “backstage“-diskurs som gjør at jentene oser selvtillit og styrke i det de gjør.  

 

I videoblogger får vi på en annen side se det mer generiske og uplanlagte som foregår bak 

kulissene. ”Backstage” er sånn vi oppfører oss når ingen andre ser på eller i helt hverdagslige 

situasjoner hvor vi ikke trenger å være på topp — en setting vi hovedsakelig får innblikk i 

gjennom Søster-diskursen. Intimiteten som skapes gjennom tematikken gjør at det oppfattes 

som bak scenen. Hvordan jentene opptrer ”backstage” vil generelt være vanskelig å si noe 

om, men allikevel virker det som om de ønsker å fremstå som om det de viser er bak scenen. 

Å snakke om kjønn og dele sine aller største usikkerheter er ikke noe man vanligvis snakker 

høyt om, men Emma og Linnea gjør det offentlig. På en annen side så er det fortsatt en scene 

de går på. De velger å dele personlige og vanskelige historier, og streber slik mot å vise alle 

aspekter av livene sine, men selve bevisstheten om at tusenvis av øyne følger med og 

overvåker dem vil på samme tid påvirke selvrepresentasjonen. De velger å la oss bli med inn i 

deres private hjem, i skolehverdagen og i rutinene deres. De velger å gi eksplisitte råd og tips, 

og de humoristiske videoene deres er blitt lagd med en intensjon om å få seerne til å humre.  
Til tross for autentisiteten som oppleves fra alle tre er det sånn at representasjonene som 

foregår i vlogger og videoer på YouTube generelt er performative, noe Simonsen (2011: 

85-86) underbygger med kommentaren om at ”the creator’s subjective mode and performative 

role that is adapted to the social space of YouTube”. Jentene tilpasser seg det sosiale klimaet, 

og i dette sosiale klimaet er det aller mest gunstig å fremstå som en ekte person med virkelige 

følelser og et autentisk liv. Søster-diskursen virker ”backstage” ettersom den medierer 

autentisitet, troverdighet og affekt, men det er egentlig en tydelig ”frontstage”-rolle.  
 
Identitet er et sosialt konstruert begrep som knyttes til tidligere erfaringer og sosial omgang, 

og på internett kan man gjennom selvrepresentasjon vri og vende på den slik man vil. På 

samme måte som en sosial situasjon vil sjangeren, videoformatet og valg vi tar i 

redigeringsprosessen styre de diskursive trådene youtuberne trekker i, og slik hvordan vi 

tolker innholdet og uttrykkene de avgir som i Goffmans “impression management“. Vi 

kontrollerer selvrepresentasjonen gjennom bestemte måter å handle på for å oppnå ønsket 

inntrykk av fremførelsen (Goffman 1959: 173). Å dekke over det som ikke lar seg forene med 

sånn vi vil oppfattes er enkelt. I redigeringen etterpå vil eventuelle klipp hvor de gjør eller sier 

noe de er misfornøyd med fjernes. På samme måte som at man ofte kun legger ut de fineste 

bildene av seg selv, viser man også sine beste eller mest oppsiktsvekkende sidene på videoene 

man publiserer. Slik oppnår man ønsket rykte eller oppfatning blant seere. En aktivitet som 
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innebærer at man kan klippe bort og legge til momenter akkurat som man vil er ikke nøytral. 

Vakt-diskursen er alltid underliggende, og videoer som uttrykker ”backstage”-rollen vil være 

et resultat av inntrykksmanipulering i forkant.  
 

Det er fortsatt ikke ett konkret svar på hvor selvrepresentasjonene deres plasserer seg. Som vi 

ser her er det vanskelig å komme med bastante svar på hvorvidt kjønnsdiskursene befinner 

seg på eller av scenen. Sosiale medier tilrettelegger for selvrepresentasjon som vi både anser 

som ”back”- og ”frontstage”. Her kan på en annen side Meyrowitzs (1985) videreutvikling av 

Goffmans begreper gi en alternativ innsikt i hvordan det hele foregår. De viser oss det som 

befinner seg i kulissene og lanserer alt på scenen. Midtstedet er som vi har sett knyttet til 

hvordan digitale medier blander både det vi anser som offentlig og privat, og vi kan slik si at 

selvrepresentasjonene til Emma, Linnea og Mina beveger seg mellom rollene og slik er i 

midtstedet.  

 

4.3.6 Kategorienes relasjon til diskursene  
Skjønnhetssamfunnet er et diskursfellesskap, og kjønnsdiskursene har mye å si for hvordan vi 

tolker de diskursive struktureringene i videoene. Det er likevel to av dem jeg mener har mer å 

si i akkurat dette subsamfunnet: Jente- og Søster-diskursen. Dette kan argumenteres for ved å 

ta sjangeren, de heteronormative uttrykksmåtene og nærheten med publikum i betraktning. 

Skjønnhets- og livsstilssjangeren dreier seg om feminine uttrykksformer og relasjoner, og slik 

vil nødvendigvis disse diskursene også være mest effektive å kommunisere.  

 

Disse to diskursene har også synlige røde tråder til kategoriene fra den kvantitative 

innholdsanalysen ettersom de vises eksplisitt i uttrykkene i selvrepresentasjonene til Emma, 

Linnea og Mina. Jente vil naturligvis være en kjønnsdiskurs de bruker mer i Skjønnhet- og 

Mote og Interiør-videoer hvor fokuset er på klær, sminke og andre feminine trekk. Skjønnhet 

utgjør henholdsvis det neststørste og den tredje største videoinnholdet på Emma og Linnea 

sine kanaler, mens Mote og Interiør er den tredje største både hos Mina og Linnea. Vi vil 

likevel se denne diskursen implisitt i de andre kategoriene fordi det å være jentete, benytte seg 

av heteronormative uttrykk og å overvåke hvordan man fremstiller seg selv er en selvfølgelig 

del av sjangeren og plattformen.  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Søster-diskursen ser vi eksplisitt tre kategorier. I Personlig ser vi det i det private og intime 

aspektet med tanke på temaene det snakkes om. Personlig viste seg å ikke være på topp tre på 

noen av kanalene når det kommer til innhold, noe som kan komme av at personlige videoer 

endrer hele inntrykket. For å holde seg innad i sjangeren holder de dette muligens til det 

minimale, men det er likevel gunstig med veksling mellom kategoriene for å vise 

dimensjoner. I Hverdag ser vi Søster-diskursen i at de deler det mer usminkede og vanlige 

som viser relaterbarhet og autentisitet. I disse viser de seg selv i en mer privat setting som lar 

oss bli bedre kjent med hvordan de er uten studiolys og nøye komponerte ”mise-en-scenès”.  

Humor er et annet relevant aspekt, og brukes her som en relasjonsbygger. Slik ser vi at 

Underholdning også passer inn her. Resultatene fra den kvantitative innholdsanalysen viste at 

Underholdning er den mest dominerende kategorien med 30%, noe som understreker hvordan 

jentene ser på humor som et viktig verktøy for å danne fellesskap. Samtidig vil vi også kunne 

skimte Søster-diskursen i Skjønnhet og Mote og Interiør med tanke på at de deler tips om 

produkter som kan være til hjelp for publikum på samme måte som vi deler råd med de som 

står oss nærmest.  

 

Vakt- og “Girl power“-diskursen er på sin side mer implisitte og ”usynlige” diskurser som jeg 

opplever virker i bakgrunnen i selvrepresentasjonene, og de passer stort sett like godt inn 

under alle kategoriene. Det er med andre ord ingen kategorier som skiller seg ut. Mens Vakt-

diskursen tilrettelegges for på selve plattformen, vises “Girl power“ som vi har sett gjennom 

myndiggjøringen jentene representerer i suksessen deres på plattformen, måten de er seg selv 

på, og uttrykker kroppspositivitet. Selv om jeg oppfatter disse som mer underliggende og 

spredt utover kategoriene, betyr det ikke at jeg mener de spiller en mindre rolle. Alle 

kjønnsdiskursene har en plass i måten Emma, Linnea og Mina kommuniserer på, og er i en 

konstant symbiose som konstituerer kjønnsrepresentasjonene deres.  

 

Hvis vi nå tenker tilbake på den kvantitative analysen med de eksplisitte kjønnsdiskursene, 

Søster- og Jente-diskursen, i bakhodet så vil det innebære at Emma sin kanal som domineres 

av Hverdag, Underholdning og Skjønnhet hovedsakelig kommuniserer en Søster-diskurs. For 

Mina sin del er det Underholdning, Mote og interiør og Hverdag som er størst, noe som gjør 

at hun i likhet med Emma oftest plasserer seg i Søster-diskursen. Linnea sine dominerende 

kategorier er Underholdning, Skjønnhet og Mote og interiør. Slik bruker hun oftest Jente-

diskursen som utgangspunkt. Med tanke på videoene i dette utvalget og måten analysen viste 
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selvrepresentasjonene til jentene, ville jeg på mange måter gjettet at det var motsatt. Linnea 

tar helt klart den største søster-rollen, og Mina og Emma oppleves som mest jentete i 

kjønnsuttrykket. Forklaringen til dette ligger nok i at den kvantitative innholdsanalysen 

baserer seg på et mye større materiale og slik kun ser de overfladiske trekkene. Som jeg har 

nevnt kommuniseres kjønnsdiskursene samtidig og på denne måten vil de alltid overlappe 

kategoriene og blandes sammen.  

 

Uavhengig av hvilke diskurser som kommuniseres individuelt blant jentene viste den totale 

frekvensfordelingen at Underholdning og Skjønnhet er de mest dominerende subkategoriene, 

og det bekrefter tanken om at Jente- og Søster-diskursen står sterkest. Det gir også mening 

med tanke på den eksplisitte og fremtredende rollen disse diskursene har ”på scenen” til 

Goffman.  

5.  Diskusjon 

 
Jentene forstår verden likt, og det er også derfor kjønnsrepresentasjonene deres er like. De er 

styrt av skjønnhetssamfunnet som en sosial praksis med normer og konvensjoner for hvordan 

man skal skape videoer, hvordan man skal være foran kameraet og hvordan man skal se ut. 

Beveger vi oss et hakk utenfor den sosiale praksisen og den kulturelle konteksten Emma, 

Linnea og Mina befinner seg i på YouTube, finner vi det Gill mener er den postfeministiske 

mediekulturen. Dette mener jeg også er en del av den kulturelle konteksten deres. I 

diskusjonen skal jeg trekke frem kontekstuelle forankringer som gjør at vi kan se de 

kjønnslige representasjonene i denne sammenhengen.  

 

 

5.1  I tråd med det postfeministiske subjektet  

 

Gill åpner i The affective, cultural and psychic life of postfeminism: A postfeminist sensibility 

10 years on (2017) for at det i dagens samfunn kanskje er plass til flere seksualiteter og raser i 
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den postfeministiske mediekulturen. Hun trekker blant annet frem at Butlers kritikk i For 

white girls only? Postfeminism and the politics of inclusion (2013) setter lys på 

ekskluderingen av fargede kvinner i kulturen, og at hun kommer med postfeministiske ikke-

hvite eksempler som Beyonce, Rihanna, Nicky Minaj og Jennifer Lopez. Det er heller ikke 

sånn at lesbiske og biseksuelle kvinner eksisterer utenfor den postfeministiske sensibiliteten, 

og den økende synligheten i mainstream-medier er mye av grunnen til dette (Gill 2017: 613). 

Den ideelle postfeministiske kvinnen er likevel fortsatt en som fremmer en selvdisiplinert 

kropp med fysiske uttrykk og ritualer i tråd med de hvite, heteronormative og neoliberale 

ideene, noe disse jentene gjør på kanalene sine. Raseaspektet er her vanskelig å drøfte og 

sammenligne med noe annet ettersom alle tre er hvite, men det gjør fortsatt at de oppfattes 

som ekstra postfeministiske.  

 

5.1.1 ”Girlification” 

Ifølge Hamermesh (2013) er en interesse i utseendet et sentralt trekk ved det moderne 

mennesket. Vi er på mange måter besatt av hvordan vi ser ut og prøver stadig å forbedre oss 

selv. Gjennom teknologien er det mulig å dele denne interessen på tvers av landegrenser og 

tidssoner. Berry (2008) mener globaliseringen som teknologi har ført med seg har gjort at det 

har oppstått en slags homogenisering av hva som anses som vakkert på tvers av kulturer. Vi 

blir likere og likere når det kommer til skjønnhetsidealene våre, noe som representeres godt 

gjennom å se på likhetene fra analysen mellom Emma, Linnea og Mina. Som et resultat av 

med de samme ideene og forventningene til hvordan kvinner skal se ut er det oppstått 

skjønnhetskonvensjoner assosiert med femininitet. Selv om samfunnet og YouTube som 

plattform er lagt opp til at man kan få uttrykke seg selv slik man vil er det tydelig at det ligger 

sterke skjønnhetskonvensjoner i subsjangeren og i samtiden vår gjennom trender som gjør at 

femininiteten som fremføres her oppleves som hyperfeminin.  

 

Dette kan ha noe å gjøre med postfeminismen, som har bidratt til å endre tankegangen om de 

feminine trekkene og uttrykksformene. Femininitet er, på samme måte som maskulinitet, 

mektig. Å ha på seg rosa klær eller en interesse i skjønnhet er ikke synonymt med at man er 

svak eller uintelligent, men en del av en jentekultur. Jentekulturen som vi ser gjennom disse 

tre jentenes representasjoner i skjønnhetssamfunnet på YouTube vrimler av en ”girlification” 

eller ”jentefisering” og jeg mener de i stor grad bærer preg av påvirkning av den visuelle 
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tropen og kulturen ”sparkle”. Ifølge Kearney er jenters visuelle landskap, og spesielt det 

amerikanske, preget av ”sparkle” som er elementer vi vanligvis forbinder med det 

stereotypiske ”jentete”. Man tiltrekkes av det glansfulle, skinnende og glamorøse, og streber 

etter å reprodusere dette i synlige uttrykk på kvinnekroppen gjennom klær, sminke og andre 

accessoarer. Gjennom institusjoner og kjente figurer blir unge jenter oppmuntret til å forstå 

disse tingene som attraktivt. Det er bare å tenke på serier som Sex and the City og Gossip 

Girl: begge seriene fremstiller kvinner omgitt av glamour, shopping og ”fabulousness” med 

glitrende liv. (Kearney 2015: 263).  

 

”Sparkle”-fenomenet har tendenser av å være rase-, klasse- og kjønnspreget hvor unge og 

hvite middelklasse-kvinner er den intenderte målgruppen, men det er generelt uunngåelig i 

mainstream jentekultur. Til tross for at det ofte blir markedsført mot en spesifikk gruppe 

oppmuntres kvinner i alle aldersgrupper, raser og klasser til å integrere det i livene sine fordi 

det uttrykker en ung form for femininitet. Kearney mener den kapable postfeministiske 

kvinnen har en selvdisiplinert og glamorøst utsmykket kropp i tråd med de hvite neoliberale 

og heteronormative idealene (2015: 265), noe vi ser tydelig i Emma, Linnea og Mina sine 

selvrepresentasjoner. De er selvdisiplinerte i at de er homogene og påpasselige i at de viser et 

klart ønske om å være en del av skjønnhetssjangeren, glamorøst utsmykket ved at de nesten 

alltid er pent kledd og ser presentable og heteronormative ut i at de følger kjønnskonvensjoner 

i både fremførelse, kjærlighetsinteresser og egenskaper. De er også etnisk norske og hvite. 

Jentene kan sies å være en del av både Gills subjekt og Kearneys målgruppe.  

 

McRobbie mener det er den postfeministiske maskeraden som gjør at å adoptere 

hyperfeminine trekk som kvinne nærmest er uungåelig. “It becomes increasingly difficult to 

function as a female subject without subjecting oneself to those technologies of self that are 

constitutive of the spectacularly feminine“ (McRobbie 2009: 60). Gill (2007) og McRobbie 

(2004) kobler den spesielt femininiserte performativiteten til ”the fashion-beauty complex” 

som de mener er tendensen til at kvinner er agenter, feminine, og glamoriserte av eget valg og 

har et fysisk forbruk som støtter opp under dette, noe menn behages av. ”Jentifisering” eller 

en “girlification“ handler ikke bare om feminiseringen av kulturen, men at jenter nå har 

tilgang til makt som gjør dem modige og gir dem potensiale, mens samfunnet samtidig 

utnytter verdiene i konsumeringen og synligheten de har. Unge kvinner kan utfordre 
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sosiokulturelle assosiasjoner mellom femininitet og svakhet, og man trenger heller ikke avvise 

konsumerkultur for å bli tatt seriøst. Som vi har sett er Emma, Linnea og Mina i aller høyeste 

grad opptatt av en slik kultur ved at de lar seg sponse og aksepterer forespørsler om samarbeid 

fra bedrifter. Jenter dyttes av kulturindustrien til å bruke kjendiser som for eksempel 

Kardashian-familien som skjønnhetsidealer, og den store mengden ”sparkle” i dagens 

samfunn viser hvor stor denne diskursen har vokst seg (Kearney 2015: 264).  

 

Jenter ønsker naturligvis å delta i den moderne femininiteten som vi gjerne assosierer med 

uavhengighet, synlighet og rikdom. Dette kan en YouTube-kanal hjelpe en med. Å drive en 

vellykket kanal gir synlighet gjennom rekkevidden hos publikum, rikdom gjennom sponsing 

av produkter og samarbeid, og uavhengighet gjennom at man i stor grad kan leve av det 

dersom man virkelig satser. Skjønnhetssamfunnet involverer femininiserte neoliberale 

selvfremstillinger gjort av jenter som Emma, Linnea og Mina som vektlegger legemlige 

uttrykk artikulert gjennom utseendemessige elementer som mote og skjønnhet. Banet-Weiser 

mener YouTube er blitt et ideelt sted å skape egen merkevare og drive selvrepresentasjon i det 

postfeministiske landskapet ettersom myndiggjøring av kjønn er tilknyttet forbruk, noe som er 

veldig relevant i ”beauty guru”—konteksten når man skal opprettholde og vedlikeholde 

femininitet. Konstruksjonen av selvrepresentasjonen deres er en dynamisk prosess mellom 

youtuberen, deres publikum og normene og verdiene i den hegemoniske og kjønnslige 

forbrukerkulturen. Måten man bedriver selvrepresentasjon her handler mindre om 

objektivisering av kvinnekroppen og mer om hvordan man blander sammen feminine idealer 

med neoliberale konsepter som myndiggjøring og evne (Banet-Weiser 2011: 284).  

 

5.1.2 Seksualitet 
Den økende seksualiseringen i kulturen gjør at kroppsidealer som fremmes er mer sexy enn 

noe annet, og det bedrives blant annet forbrukerrettet seksualisering i reklamebransjen 

gjennom markedsføring av magetopper og g-strenger til barn (Gill 2007: 150-151). Å ha en 

slik kropp utkonkurrerer det å være mor, som tidligere var kjernen av femininitet. Denne 

forflytningen til kroppslige egenskaper synes ikke så godt her, for det er lite som tyder på at 

disse jentene bevisst prøver å fremstå ”sexy” på kanalene sine. De er ikke ukritiske til å kle av 

seg på sosiale medier og derfor deltar i denne hyperkulturen av kommersiell seksualitet, men 

viser seg mer som kritiske i relasjon til å dele for mye. De står ikke lettkledd foran kameraet 
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på rommene sine eller gjør seg til mens de prøver produkter, men sitter heller for det meste og 

snakker om og lever livene sine i tillegg til ting de liker. I de tilfellene hvor Emma og Mina 

står i dusjen og er i morgenkåpe ligger ikke fokuset på å gjøre seg til, men heller på å vise at 

dette er en vanlig del av rutinen deres snarere enn noe som skal tolkes som tiltrekkende. 

Sammenlignet med Gills lange beskrivelser av hvordan kvinner bruker kropp og femininitet i 

magasiner og på reality-TV, bærer Jente-diskursen preg av en mer barnslig femininitet som 

ikke egentlig oppleves som ”sexy”. Det nærmeste vi kommer er de tilgjorte poseringene til 

Emma som heller ikke kan tolkes som direkte ”sexy”, men heller som humoristiske og 

overdrevne bevegelser med jentete implikasjoner.  

 

Den mer barnslige seksualiteten sees også i overskriftene, som kunne vært mye mer 

kontroversielle og oppsiktsvekkende med tanke på hva som er blitt normen. For mange 

youtubere er ordbruken i videotittelen noe man leker seg med i form av kreative friheter. 

Dette kan resultere i både misledende og løgnaktige navn på videoer, på samme måte som 

sensasjonsartikler ofte bruker ”clickbait” for å lokke lesere inn. Ser man seg rundt på andre 

kanaler er det tydelig at sex og å være ”sexy” brukes som ”clickbait”-verktøy, ref. den litt 

eldre og frigjorte amerikanske youtuberen Trisha Paytas som har publisert videoer med titler 

som Trying on sexy vacation lingerie eller watch hot girl eating buffalo wings. Emma, Linnea 

og Mina bruker ikke ”clickbait” i overskriftene sine og villeder slik ikke seerne, men de 

bruker på en annen side ord og konsepter som kan kobles til kontrovers og ting som oppleves 

som spennende. I I’M TRANSGENDER. forteller tittelen akkurat det videoen handler om, 

nemlig at Emma er transkjønnet. På samme tid er ordet ”transkjønn” noe som for mange er 

oppsiktsvekkende, og stimulerer til at man vil klikke seg inn. Ettersom de fleste av oss 

opplever kjønn som et svært definerende aspekt ved identiteten vår blir vi nysgjerrige på 

kjønnslige fenomener. Mensen er noe annet som vekker en kjønnslig nysgjerrighet, og dette 

ser vi både i Minas video Gutt gjetter pris på jenteprodukter! alt fra tamponger til sminke ft. 

Magnus Nordlund samt. i Linneas Kroppspress, mensen & toxic friendships / linnenbeauty. 

Videoen HOW TO LOOK LIKE A FCKING QUEEN ; linneabeauty spiller også på en 

kjønnslig appell, bruker til og med et banneord på en måte som understreker kvaliteten av 

hennes egen sminkeevne og frister jenter som vil se ut som henne til å gå inn. I kraft av 

alderen er det mulig at å spille på en mer utfordrende seksualitet er et uaktuelt alternativ for 

dem, for jentene er enda veldig unge. Det er også stor sannsynlighet for at de er bevisste på 

hvem de snakker til, og med tanke på publikum velger å avstå fra svært seksualiserte uttrykk 
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på kanalene sine.  

 

Til tross for den barnslige seksualiteten ser vi den klare interessen i gutter gjennom det 

aspektet ved at de er åpne om kjæresteforhold og impliserer en interesse i gutter. De oppfyller 

slik kravet om å være hetero. Samtidig ser vi i Mina sin video en klar forskjell mellom 

kunnskapen vi har gjennom kjønnslig identitet, som jeg mener kan trekkes videre til den 

postfeministiske ideen om skillet mellom kvinner og menn. Tanken om at vi er fundamentalt 

forskjellige kommer fra en økende interesse i ulikhetene mellom kjønnene, 

evolusjonspsykologi og genforskning på 90-tallet. Man så på alt fra om det kunne eksistere et 

gen for homofili til studier av ulike deler i hjernen, og aviser skrev om kjønn og 

kjønnsrelasjoner. På et punkt oppstod det også debatter om maskulinitet i mediene, og menn 

ble både angrepet og beskyldt av kvinner for å være for lite mandig. Bevegelsen som startet 

på bakgrunn av dette ble på mange måter samlet gjennom verket Menn er fra Mars, Kvinner 

er fra Venus (1993) av John Gray. Han hevder her, slik mange på denne tiden hevdet, at den 

seksuelle forskjellen mellom kjønnene ligger i det psykologiske snarere enn i det biologiske. 

På grunn av dette har menn og kvinne forskjellige sinn og klarer heller ikke forstå hverandre 

helt, slik vi ser i dynamikken mellom Magnus og Mina (Gill 2007: 158-159).  

5.2  Plattformen tilrettelegger for overvåking 

 

Å være opptatt av hvordan man tar seg ut er ikke et nytt fenomen av denne tidsalderen og det 

gjelder heller ikke utelukkende for plattformen YouTube. Det er et sentralt trekk ved 

mediekulturen. ”Monitoring and surveying the self have long been requirements of the 

performance of succesful femininity — with instruction in grooming, attire, posture, elocution 

and ”manners” being ”offered” to women to allow them to emulate more closely the upper-

class white ideal” (Gill 2007: 155). Samtidig som at kvinnekroppen bærer enorm styrke, må 

den alltid overvåkes og disiplineres for å tilfredsstille samfunnets tvangstrøye relatert til 

kvinners femininitet. Basert på utseendefokuset som ligger på kvinner sier det seg også selv at 

det er nettopp de som historisk sett har blitt utsatt for mest overvåking. Spesielt i 

kvinnemagasiner mener Gill at femininitet alltid har blitt fremstilt som noe viktig som krever 

konstant oppmerksomhet. Alt som knyttes til femininitet og kvinner skal pirkes på i plenum: 
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sminken skal være perfekt, man skal kun ha fine klær og man skal også oppføre seg som en 

kvinne skal. ”It appears that the ideal disciplinary subject of neoliberalism is feminine” (Gill 

2007: 156).   

5.2.1 Selvmonitorering 
I den postfeministiske mediekulturen er det en økning i intensiteten av selvovervåking. Man 

passer på at man ser ut og ter seg på den måten som forventes av en. Dette mener hun 

indikerer hvor sterk reguleringen av kvinner er på generell basis. For det andre er bredden av 

denne overvåkingen massiv. Vi ser det i stadig flere sfærer i samfunnet, og det er på et intimt 

nivå. Overvåkingen av både kropp og sjel er så gjennomtrengende i samfunnet at selvet kan 

omtales som et slags prosjekt. Det skal alltid rådføres og disiplineres og slik ”fikses” til det 

bedre (Gill 2007: 56). For det tredje er det fokus på det psykologiske. Det kreves nå at kvinner 

skal forandre sine indre liv (ibid: 155). Mye av dette stammer fra fremveksten av sosiale 

medier som har forsterket tendensen. Applikasjoner og nettsteder som tillater filtre, 

selvmodifikasjoner gjennom redigering, tannbleking og kvisefjerning øker måten vi ser på 

kvinnekroppen og ansiktet som noe preget av krise og som noe kommersielt. Alt dette 

produserer ”the gendered quantified self of neoliberalism”, som Gill mener er en del av det 

postfeministiske subjektet (Gill 2017: 617).  

 

Ettersom selvmonitoreringen står så sterkt, er det ikke lenger like stor makt i det eksterne 

mannlige blikket. Selvovervåkingen og det narsissistiske blikket som det i stor grad 

tilrettelegges for her styrer. Med dette kan det virke som om det er mer opp til kvinner 

hvordan de ønsker å fremstå i dag, men i stedet er faktisk det mannlige blikket blitt 

internalisert på en måte som gjør at kvinner arbeider for å oppnå et ideal som er i tråd med det 

som behager det mannlige blikket, og dette er samtidig i tråd med deres egne idealer. Hva som 

er attraktivt og ikke blir stadig vanskeligere å oppnå, og kvinner må konformere etter de 

riktige egenskapene. Det utbredte kroppspresset har resultert i såkalte postfeministiske lidelser 

som bulimi, angst, depresjon og avhengighet (Gill 2017: 616). Spesielt Linnea viser et tydelig 

selvmonitorerende blikk med tanke på hvordan usikkerheter rundt kroppen hennes resulterte i 

alvorlige spiseforstyrrelser.  

 

Et selvmonitorerende blikk finnes i måten jentene beskytter seg mot publikum. Ironisering er 
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en stor del av den postfeministiske sensibiliteten og er et godt forsvar mot følelsen av ubehag 

og at man tar noe for seriøst. Gill mener ironisering fungerer som et verktøy spesielt menn 

bruker for å uttrykke sexistiske holdninger og undergrave feminisme på i dagens mediekultur. 

Når man kommer med en sexistisk, rasistisk, homofobisk eller generelt fordomsfull uttalelse 

er det mulig å påstå i etterkant at man ikke egentlig mente det man sa ved å bruke ironi. Slik 

skaper man avstand mellom ens egen uttalelse og opposisjonelle synspunkter som slik 

nøytraliseres (2007: 160). Det er lite anledning til å tro at dette kan overføres direkte til 

YouTube, men å ta avstand til andres utsagn om en ved å bruke en ironisk tone er en 

forsvarsmekanisme som vi kan se i videoene. Sarkasme og ironi brukes av både Emma og 

Linnea for å holde utsagn som kan såre dem på avstand. Det er en beskyttelse mot kritikken 

som de utsettes for av enkelte seere.  

 

Det er vanskelig å argumentere for at det finnes beviser på at Mina, Emma og Linnea bruker 

feminine uttrykk for å behage eventuelle mannlige seere av videoene deres. YouTube er en 

fritidsinteresse de bruker for å være kreative og bli med i et nettverk, og ikke en plattform de 

bruker for å imponere romantisk. På en annen måte kan vi si at det er et faktum at 

femininiteten som utspiller seg i videoene er i tråd med de idealene som eksisterer i sjangeren 

de befinner seg i, og disse feminine idealene vil naturligvis bære likheter til det mannlige 

blikks preferanser. Jentene velger å delta og finne glede i de forbrukerdrevne, hyperfeminine 

og glamoriserte ”kroppsprosjektene”, men disse samme uttrykkene ble tidligere brukt for å 

konstruere dem som passive objekter for det mannlige blikket (Kearney 2015: 265). Jeg har 

også tidligere vært inne på hvordan likhetene i for eksempel hvordan de sminker seg og ser ut 

kan være et resultat av trender, noe vi kan trekke tilbake til hvordan Gill mener kvinner tar 

utseendemessige avgjørelser og slik vokter egen femininitet på en måte som reproduserer 

hvordan populærkulturen medierer femininitet.  

 

I følge English Oxford Dictionaries (EOD 2019) defineres narsissisme som ”Excessive 

interest in or admiration of oneself and one's physical appearance”, og selvmonitoreringen her 

kan gi en indikasjon på dette. I løpet av de siste årene er det blitt gjort forskning på hvordan 

narsissisme kan knyttes til blant annet Facebook. Resultater viser blant annet at de som scorer 

høyest som narsisisster på et spørsmålsark kalt NPI (Narcissistic Personality Inventory) er de 

med flest venner på Facebook og som deler mest om og av seg selv (Carpenter 2012). Det ble 

funnet en positiv korrelasjon mellom bruk av sosiale medier og narsissisme. Jo mer tid man 
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tilbringer på dette, jo større potensiale vil det være for å utvikle narsissistiske tendenser. 

Måten det er tydelig at jentene vokter egen femininitet trenger ikke være en indikatorer på at 

de har narsissistiske tendenser, men å ha en hobby som involverer en selv på et så høyt nivå 

vil naturligvis gi et inntrykk av at man er mer opptatt av seg selv enn vanlig.  

 

5.2.2 Makeover-paradigmet 
Emma, Linnea og Minas fremming av egne interesser, råd og tips inspirerer i likhet med TV-

serier som omhandler å få makeovers og bli ny, og det ligger slik et implisitt makeover-

paradigme her. På samme måte som at Gill mener magasiner gir tips og triks om det som 

normativt kreves for å være kvinne som man kan følge i sitt arbeid mot femininitet (2007: 

155), tilgjengeliggjør skjønnhetsvloggere ting som er interessant for seere ved å snakke om 

det på kanalen sin. De hjelper hverandre ”hjelpe seg selv” til å bli oppdatert på trender, kule 

sminkelooks og hårfrisyrer, og forteller om produkter som kan kjøpes for at andre jenter kan 

oppnå samme resultat som dem. Slik kan man jobbe med og vedlikeholde femininiteten i et 

samspill. Ved å være et forbilde eller fremstå som en søster diskursivt er det lett for Mina, 

Emma og Linnea å påvirke publikum til å kjøpe visse ting eller være på en viss måte. Ved å 

opplyse om de nyeste og kuleste jentegreiene sammenligner publikum seg med youtuberne, 

som de også antakeligvis ser opp til, justerer kanskje egne interesser og uttrykk med deres. Av 

høyest sannsynlighet har publikum lignende interesse som youtuberne selv, og de får slik 

mulighet til å inspireres av produkter som kan tilfredsstille eventuelle behov. Youtuberne 

bruker sin makt og innflytelse til å selge produkter. Mens det er uskyldige skjønnhetsrelaterte 

produkter og tjenester Emma, Linnea og Mina er blitt sponset med i dette utvalget, finnes det 

eksempler fra blant annet Instagram hvor influensere markedsfører ulike skjønnhetstjenester 

som fyll i ansikt og andre inngrep. Dette fenomenet kan peke mot noe Alison Winch (2013) 

kaller ”the girlfriend gaze”: kvinner passer på hverandres utseende og oppførsel gjennom et 

homososialt blikk som karakteriseres både av affeksjon og normativitet. Det er en 

likemannsovervåking her som anses som spesielt postfeministisk (Gill 2017: 617).  
 
Banet-Weiser mener på sin side at postfeministiske kvinner oppmuntres til å bli selvstendige 

og myndiggjort gjennom forbrukerkulturen:  

”...the self-branded girl is encouraged to be self-reliant and empowered, especially within a consumer 

context. Indeed, she is encouraged to be a product within a neoliberal context; she authorizes herself to 

be consumed through her own self-production”
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Dette er ekstremt relevant for ”beauty guruer” på YouTube på grunn av de økonomiske 

insentivene som de får gjennom samarbeid og sponsorer. Ofte blir de betalt for å vise frem 

produkter til publikum, og bruker femininitet som et verktøy for å gjøre det mer attraktivt. Her 

må jentene regulere egne uttrykk, for i et samarbeid med en bedrift finnes det ofte krav om at 

man må bruke produktene i videoen eller si visse ting om dem. Dersom man ikke følger disse 

punktene kan det hende man mister lukrative samarbeid og taper penger, og bedriften blir slik 

en tredjepart som overvåker at youtuberne overholder selvrepresentasjonene sine på en måte 

som er i tråd med dem. De deltar i de strukturerte narrativene til kommersielle merker.  
 
Kvinner skal både strebe mot individualitet og en perfekt kropp, men også endre sin 

subjektivitet til å passe inn i det moderne kvinnelige idealet som oser av selvtillit, velbehag og 

positivitet. Det er et slags psykisk arbeid som må utføres og som kan eksemplifiseres her 

gjennom oppmuntringer til endring (Gill 2017: 618). Mina viser en streben mot perfeksjon og 

kontroll. Det er ikke det at Emma og Linnea uttrykker at de ikke har kontroll på sine liv, men 

sammenlignet med Mina virker det nesten sånn. Den nøye planleggingen hennes i for 

eksempel dagbøker og almanakker og ryddigheten hennes kan peke mot en form for 

selvmonitorering og livsplan, som støtter både oppunder Gills tanker om at man må overvåke 

selvet for å fremstå som feminin og McRobbies tanker om at individer i større grad må lage 

egne strukturer. Måten hun snakker om det på tyder på at hun er godt fornøyd med rutinene 

sine, og videoene hennes glorifiseres disse egenskapene og hobbyene på et vis som kan farge 

over på publikum. Emma viser som nevnt kroppspositivitet gjennom individualitet i 

Girlpower-diskursen ved at hun er seg selv fullt ut. Linnea oppfordrer til endringer gjennom å 

gi livsstils- og kjærlighetsråd som kan forbedre deres selvbilde og syn på kroppsidealer. På en 

annen side deler hun at hun er misfornøyd med mangelen på kroppsformer og viser eksplisitt 

et ønske om en ”makeover”.  

 

De kommersielle industriene og produkter som presenteres gjennom sponsede videoer og 

samarbeid peker mot makeover-kulturen som Rosalind Gill mener er et trekk ved den 

postfeministiske mediekulturen. Jentene fremmer ting som innebærer at seerne må investere i 

noe som forvandler dem, og slik tilrettelegger også skjønnhetssamfunnet for selvovervåkning 

blant seerne. På samme måte som TV-serier som omhandler makeovers og ”å bli ny”, 

representerer også Emma, Linnea og Mina et slikt makeover-paradigme når de fremmer egne 

interesser.  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Man kan sette spørsmålstegn ved denne forbrukerkulturen. I stadig større grad blir kvinnelig 

myndiggjøring koblet til kropp og forbruk. Hvis vi igjen tenker på hva slags produkter Emma, 

Linnea og Mina som regel snakker om er fellesnevneren ved majoriteten av disse tingene at 

det har noe med kroppen å gjøre. Som det er blitt etablert er kroppen kanskje hovedtemaet i 

postfeminismen, og det aller mest definerende når det kommer til kvinnelighet. Det er 

åpenbart at disse jentenes kjønnsdiskurser og representasjoner er et produkt av 

skjønnhetssamfunnet men også av samtiden de eksisterer i. Med henblikk tilbake på fortiden 

og hvordan jenter nærmest ble konstruert som objekter for mannlig tilfredsstillelse er det 

bekymringsverdig hvordan man bruker mote og skjønnhetsprodukter nærmest som 

lokkemidler som skal løse alle problemer. Det ligger en type fetisjisme i ”the fashion-beauty 

complex” så vel som det enorme fokuset på at man representerer et slags i”deal” når man er 

hvit og viser heteronormative uttrykk. Både videoene, youtuberne og seerne disiplineres mot 

en normativ skjønnhetsestetikk som skjules bak en forbruksretorikk. Det er noe kynisk som 

ligger i dette området av den diskursive praksisen i skjønnhetssamfunnet. Man bruker 

sponsoravtaler og lovnader om forbedringer for å utnytte seg av fysiske og emosjonelle 

usikkerheter for å selge produkter som fremmer en kultur som setter utseendet først.  

 

5.3   “Girlies who can-do“  

 
Gill presenterer to typer kvinnelige subjekter i Postfeminist Media Culture (2007: 153). Den 

ene er kvinner som bruker seksualiteten sin for å distrahere det motsatte kjønn, og den andre 

er kvinner som følger sine egne lyster og drømmer. Mina, Linnea og Emma vil jeg si 

representerer sistnevnte, men likevel er det vanskelig å si helt sikkert ettersom subjektiviteten 

og de frie valgene kvinner sies å ha kommer fra et selvpolitiserende standpunkt som stammer 

fra det internaliserte mannlige blikket. Hvorvidt de gjør noe for seg selv og sitt beste vil i en 

postfeministisk mediekulturell kontekst alltid kunne bortforklares med at valgene de tar er et 

resultat av denne internaliseringen.  

 

Skjønnhetspraksisen som foregår på YouTube og de kommersielle industriene det støtter vil 

rene feminister mene er undertrykkende overfor kvinner. Skjønnhetsindustrien opprettholder 
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strenge definisjoner av skjønnhet, og forsterker fokuset på hvordan man skal se ut i tillegg til 

promotering av usunne kroppsidealer og endrende behandlinger. Feminister i postfeminismen 

mener derimot at skjønnhetspraksiser og forbruk er selvvalgte og feminine sysler som kvinner 

nyter. I Feminism and Femininity: Or How We Learned to Stop Worrying and Love the Thong 

argumenterer Baumgardner og Richards for at det har skjedd en tilbakevending mot noe de 

kaller ”girlie feminism”. Comebacket av feminine effekter som sminke og høye heler er en 

måte unge kvinner utfordrer tidligere sosiokulturelle assosiasjoner mellom femininitet og 

underdanighet. Man kan kultivere en tydelig feministisk identitet og samtidig bruke 

neglelakk. ”Girlie feminism” er en sex-positiv retning som tydeliggjør at kvinner kan være 

smarte, vakre og sterke på samme tid. Sterkt kjønnslige identitetspraksiser og stiler er sosialt 

akseptert. ”Girlie encompasses the tabooed symbols of women’s feminine enculturation — 

Barbie dolls, makeup, fashion magazines, high heels — and says using them isn’t shorthand 

for we’ve been duped” (Baumgardner og Richards 2004: 60). ”Girlie” er slik bruken av 

symbolske objekter som gir assosiasjoner til femininitet, og gjennom Jente-diskursen ser vi at 

Emma, Linnea og Mina er “girlies“ og gode eksempler på hvordan Gill mener kvinner bruker 

skjønnhet som en måte å føle seg bra på (Gill 2007: 153).  

 

Den postfeministiske mediekulturen er gjennomsyret av tankegangen om å skille seg ut, bane 

egen vei og individualisering, dette spesielt gjennom selvbestemthet. Mulighetene 

mediekulturen har bragt til den yngre generasjonen er uendelige, og det innebærer også at det 

finnes enda flere valg å ta når det kommer til hva man ønsker å gjøre ut av eget liv. Å ta den 

veien som er riktig for en selv er det største poenget til Angela McRobbie når det kommer til 

livsplanen hun mener kvinner må lage for seg selv. Denne ”kvinnelige individualismen” 

refererer til rekkevidden av alt vi kan plukke og ta av muligheter som igjen gjør at vi kan 

forme eget liv som vi vil, som for eksempel å endre på kroppen sin. Å justere på den til noe 

man er fornøyd med blir ikke like dysset ned lenger, for kvinner foretar skjønnhetsmessige 

endringer for å føle seg enda vakrere og mer tilfredsstilte. Man gjør det for egen del. De 

postfeministiske diskursene vektlegger at det vi gjør med våre liv er valgfritt og at kvinner 

spesielt er autonome vesener som ikke kan la seg holde tilbake av menn og ubalanserte 

maktstrukturer. Det individuelle prosjektet om å være seg selv, gjøre og dele det man vil er 

direkte overførbart til plattformen YouTube, sjangeren disse jentene hører til i og hva de 

publiserer. Jentene kaller på en følelse av “girl power“ gjennom de suksessfulle kanalene sine 

og kan kalles for entreprenører. Individualitet og entreprenørskap blant kvinner kaller Gill m. 
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fl. (2018) for ”entrepreneurial self-hood”, og dette er en trend de mener er tett tilknyttet 

neoliberalismen.  

 

Gill trekker på et sitat av Alison Winch som sier at ”In the hypervisible landscape of popular 

culture the body is recognized as the object of women’s labour: it is her asset, her product, her 

brand and her gateway to freedom and empowerment in the neoliberal market economy” (Gill 

2017: 616). Kroppen er altså kvinners vinnerkort, produkt, merkevare og vei til frihet og 

styrke i neoliberalismen. Som skjønnhetsvlogger er, som vi har sett, forbruk av produkter og 

klær grunnsteiner i sjangeren. Tilgjengeliggjøring av produkter som eventuelt er interessante 

for seere vil også tilrettelegge for seernes frihet til å ta valg som for eksempel kan styrke og 

myndiggjøre dem som jenter i kraft av femininiteten disse produktene ofte innehar. Slik kan 

vi se røde tråder til det individuelle prosjektet McRobbie mener kvinner har i dag, men også 

til den postfeministiske tanken om at man som kvinne er autonomt subjekt som kan ta frie 

valg om hvordan de ønsker å fremstå.  Anita Harris har kalt den moderne ”jenteheten” som er 

i tråd med teorier om postfeministisk kultur for ”can-do girlhood”. En ”can-do girl” er i følge 

Harris fleksibel, individualisert, sterk, selvdreven person som gjør det hun må for å oppnå 

suksess, og både et symbol på samfunnets frykt håp for den moderne og neoliberale kulturen 

(Harris 2004: 16). Emma, Linnea og Mina er ”can do-girls” som bruker hobbyen sin og 

”jenteteheten” på en måte for å oppnå suksess, og slik har opparbeidet seg tusenvis med 

abonnenter i tillegg til lukrative samarbeid. Spesielt Mina gir uttrykk for dette ved at hun 

bruker sine kreative ferdigheter til å inspirere andre unge jenter til å tegne, få rutiner og ta seg 

velfortjente pauser i hverdagen. Det er kult å ha orden, skape fine ting og være sånn som man 

er.  
 

Måten de bruker kroppen og ansiktet også uttrykker en “Girl power“-holdning, og de 

myndiggjøres ved å opptre jentete i seg selv. Selv om sjangeren i stor grad er styrende med 

tanke på valgene de tar på kanalene, fremstår det som at de gjør det for egen del fordi det er 

en hobby. De gjør det ikke for noen andre, som for eksempel menn. Den postfeministiske 

sensibiliteten handler nettopp om at kvinner tar egne valg. De er agenter som velger å delta i 

den forbrukerorienterte og hyperfeminine kroppskulturen som tidligere så på kvinner som 

passive objekter (Kearney 2015: 265). De er autonome og kan ta frie valg om klær gjør at det 

er fritt fram å gå med plagg som viser beina over knærne, sløyfer og glitterspenner uten at 

man nødvendigvis blir sett ned på av den grunn. Når Emma, Linnea og Mina sminker seg, 
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viser frem klær eller hårprodukter bruker de nettopp friheten de har når det kommer til 

kroppslige uttrykk som en kilde til inntekt og/eller celebritet og makt på plattformen.  

 

Når jentene dropper å dolle seg opp i videoene sine går de i mot en postfeministisk streben 

mot å opparbeide seg kroppslige egenskaper som går overens med samfunnets idealer. 

Visningen av bustete hår, uren og gusten hud, morgenkåpe og tannskinner støtter oppunder et 

slags kvinnelig fellesskap hvor man slett ikke alltid trenger å være perfekt og uoppnåelig, men 

at man er nok i seg selv til tross for at man er på utstilling for publikum. Hvorvidt dette er et 

retorisk virkemiddel for å legitimere aktivitetene som bedrives i de ellers feminine 

fremførelsene deres er vanskelig å si, men det er isåfall en effektiv en med tanke på at de både 

klarer kommunisere at de har kompetanse om hvordan man se ut mens de på samme tid er 

som ”alle andre”.  

 

5.4   Emosjonell kapitalisme  

 

Det ligger et stort press på å vise frem det sterke og glade selvet uansett hva man føler mener 

Gill. Kvinner må jobbe med karakteren slik at de presenterer seg selv på en smakfull måte. 

Denne sammenblandingen av følelser og neoliberalisme kalles emosjonell kapitalisme og 

dreier seg om hvordan den postfeministiske sensibiliteten produserer en spesifikk 

strukturering av følelser (Gill 2017: 618-619).  

 

Den emosjonelle kapitalismen blir kjennetegnet av å få frem det positive i ting. Kvinner på 

sosiale medier må demonstrere styrke og individualitet mens de også viser frem en 

tilfredsstillende og en tilnærmelig “femininitet“. Det er et slags postfeministisk 

følelsesreglement som former hvordan kvinner skal være og takle vanskeligheter i livet 

gjennom humor, optimisme og lystighet. Smerte og at man sliter må dempes og endres til noe 

mer ufarlig. Å være såret og sint representerer noe som er psykologisk og estetisk frastøtende, 

og dersom man føler noe slik må man gå videre. Selvtillit er sexy og usikkerhet er usexy, så 

negativitet bør alltid snus til noe positivt (Gill 2017: 619-620). En positiv mental innstilling 

mener Gill blir mer og mer sentral for den postfeministiske kulturen. Subjekter er selv 

ansvarlige for egen lykke, og slik har det vokst frem en femininisert inspirasjonsindustri med 
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oppmuntrende sitater, plakater og annen symbolikk (ibid: 620). Sett i lys av dette vil Linnea 

sine sterke følelsesutbrudd og tårer anses som uattraktivt. Emma og Mina sine uttrykk er 

ideelle ettersom de i videoene kun viser at de er positive. Når Emma snakker om 

transkjønnethet formulerer hun det ikke som at noe er problematisk og viser heller ikke 

negative følelser knyttet rundt det, men snakker nøytralt om situasjonen og opplevelsen 

samtidig som hun lar seerne styre hva hun snakker om. Det oppleves en underliggende glede i 

videoen i Emma når hun snakker om historien sin. Mina viser i likhet med henne kun glede i 

videoene sine, og har en eksplisitt interesse i å inspirere andre gjennom den synlige positive 

innstillingen hun har til livet og alt som skjer rundt henne. Mina er kanskje den aller mest 

eksemplariske når det kommer til emosjonell kapitalisme og en tilnærmelig femininitet, 

ettersom hun gjør et poeng ut av å holde det private privat. Trass følelsesmessige reaksjoner 

fremstår Emma, Linnea og Mina som inspirerende kilder for andre unge mennesker på deres 

alder som trenger noen å se opp til. Det er enkelt å søke de opp, innholdet deres oppleves ikke 

som prekende eller moraliserende for publikum, og de fremmer en oppløftende form for 

drivkraft til å gjøre det man vil og være fornøyd med seg selv som man er.  

 

Inspirasjonsindustrien er til stede på kanalene deres gjennom hverdagsestetikken i 

sminketutorials og morgenrutiner. Å sminke seg og gjøre seg klar for dagen er en 

hverdagsaktivitet, men her får vi observere den “utdratte“ demonstrasjonen av sminken steg 

for steg: foundation som smelter inn i huden, svarte linjer som tegnes på øyelokkene, rosa 

farge som legges på kinnene og hvordan man legger på pudder. Selv om det menes som noe 

instruktivt er det estetiske trekk og underholdningsverdier ved slike videoer som tar ens 

oppmerksomhet.  

 

5.5  To ideologier  

 

Fairclough mener vi styres av ideologier og virkelighetsbilder i sosiale strukturer, og i denne 

oppgaven mener jeg Emma, Linnea og Mina sine kjønnsrepresentasjoner i form av diskurser 

styres av to. For det første styres de av YouTube og skjønnhetssamfunnet. Konvensjonene her 

synes å ha påvirkning på sosial praksis i jentenes selvrepresentasjoner og i kjønnsdiskursene 

som kommuniseres. Plattformen som en diskurs vil nødvendigvis inneholde visse 
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forventninger og normer som er betingende for skapere, og det hele oppleves slik som et 

normsamspill hvor de alle bygger på konvensjonene som ligger i skjønnhetssjangeren. 

Mengden av videoer som tar opp vanskelige temaer og problematikk relatert til kjønn og 

sykdom tyder på at det å åpne seg om noe sårt er blitt vanlig, og vi ser det spesielt gjennom 

Linnea og Emma sine historier. Skjønnhet, sminke, å ta vare på seg selv, intimitet og affeksjon 

er overgripende og hoveddiskursene i samfunnet de er en del av, og slik også alltid tilstede i 

større eller mindre grad. Det virker som om trender påvirker hva slags idealer de har, men 

også hva de velger å snakke om. Skjønnhetssamfunnet på YouTube oppleves som en del av en 

svært stabil og homogen sjanger ut i fra Emma, Linnea og Minas selvrepresentasjoner. De er 

ikke diskursive hybrider som trekker på mange forskjellige kjønnsdiskurser, men heller på 

etablerte strukturer i skjønnhetssjangeren. 
 

For det andre ser vi hvordan kjønnsdiskursene kan settes i sammenheng med et annet 

virkelighetsbilde, noe som kan ha forklaring i at neoliberalismen står enda mer sentralt nå enn 

før. Det har gått fra å være kun en politisk og økonomisk rasjonalitet med et begrenset 

påvirkningsområde, til at det former hvordan vi lever, tenker og føler. Postfeminismen tar 

enda større del samtidskulturen og nærmest er blitt en hegemonisk kjønnslig neoliberalisme. 

Sammenlignet med tidligere er det på en annen side vanskeligere å se hvor bevegelsen 

begynner og slutter. Det er blitt noe som tas for gitt og en ny normal (Gill 2017: 608-609).  

 

Egenskaper som ambisjoner, selvtillit og motstandsdyktighet er krav for å overleve i det 

neoliberalistiske samfunnet (Gill 2017: 610). Dette ser vi tydelig i ”Girl Power”-diskursen 

som peker mot jentenes individualisering, entreprenørskapet som ligger i måtene de skiller 

seg ut på og skaper suksess gjennom egen hobby, og selvbestemtheten i måten de veksler 

mellom hyperfeminine og upolerte fasader. Likevel er det sånn at når de dropper 

hyperfeminine uttrykk så går de ikke lenger overens med det Gill mener er samfunnets 

idealer, så selv om de uttrykker denne formen for ”Girl power” er det en viss svakhet i 

relasjonen til postfeminismen her. Jente-diskursen kan settes i en sammenheng med at de 

representerer det postfeministiske subjektet ved sine heteronormative uttrykksmåter gjennom 

hyperfemininitet og en barnslig form for heteroseksualitet som spiller lite på å være “sexy“, 

og mer på å være “jentete“. Emma er litt på siden her med tanke på at hun er transkjønnet, 

men er samtidig i aller høyeste grad inkludert.  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Vakt-diskursen kan vi se i form av overvåkingskulturen Gill mener mediene påvirkes av. Vi 

selvmonitorerer og endrer våre egne uttrykk bevisst med en tanke om hva som er normen i 

samfunnet. Emma, Linnea og Mina har bestemt helt selv hva videoene deres skal handle om 

og hvordan de vil legge det frem, men likhetene mellom dem impliserer at de har valgt å 

holde seg unna større variasjoner i tema og fremlegging. De snakker om de samme tingene 

(produkter, eventer, klær, sminke og hverdag), blir alle sponset av bedrifter med samme type 

intensjon om å forbedre utseendet på en eller annen måte, har en lik måte å snakke på og 

temaene de snakker om bærer også likheter. Forbrukerkulturen, konsumerinteressen og et 

ønske om å bli bedre står sterkt på kanalene, og de kommersielle industrienes hold på 

kvinners femininitet er et av Gills hovedpunkter. Motdiskursene Vakt og ”Girl power” 

understreker oppfatningen om at mediekulturen både er preget av feministiske og anti-

feministiske perspektiver.  

 

Søster-diskursen er kanskje den vanskeligste å koble direkte opp mot postfeministisk 

mediekultur ettersom dette med intimitet og nærhet i relasjon med andre kvinner ikke 

diskuteres spesielt av Gill, men jeg ser den emosjonelle kapitalismen som handler om følelser 

og inspirasjonsindustrien som det nærmeste vi kommer her. Denne kjønnsdiskursen er dog, 

uavhengig av den svake koblingen til postfeminismen, essensiell i den nære relasjonen 

”beauty guruene” har med sitt publikum.  

  6. Konklusjon og oppsummering 
 

Hensikten i denne masteroppgaven har vært å beskrive hvordan Emma Ellingsen, Linnea 

Bendiksen og Mina Jacobsen representerer kjønn på sine respektive kanaler gjennom 

kjønnsdiskurser, og hvordan disse kan sees i lys av den postfeministiske mediekulturen Gill 

mener er svært definerende i samtiden.  

 

I videoene til Emma, Linnea og Mina finnes det fire kjønnsdiskurser: Jente-, Søster-, ”Girl 

power”- og Vakt-diskursen. Jente-diskursen viser kjønnsfremstillinger som presenterer en 
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stereotypisk heteroseksuell femininitet med fokus på å se bra og jentete ut, og de medierte 

fremstillingene til jentene reproduserer konvensjoner og ritualer vi knytter til femininitet og 

det kvinnelige kjønn. Måten de deler tips og råd relatert til egne liv og relevante 

skjønnhetsprodukter, personlige historier og videoblogger som viser hverdagsestetikken 

skaper tettere bånd med publikum og defineres som en Søster-diskurs. Det enorme fokuset på 

utseende, skjønnhet og å ta vare på kroppen sin kommer til uttrykk i måten de irettesetter seg 

de standardiserte normene og uttrykkene i skjønnhetssamfunnet på plattformen. Vi ser dette i 

de homogene representasjonene deres. Youtuberne ugleser seg selv og regulerer 

representasjonene i samarbeid med normer på plattformen i tillegg til normer de forventes å 

følge i kraft av at de er kvinner. Youtubernes forhåndsgarderinger peker mot at de bryr seg om 

publikums meninger om dem, og gjør det de kan for å forhindre sårende kommentarer. I ren 

dugnadsånd ser vi slik at publikum og youtuberne ”holder hverandre på banen” gjennom en 

Vakt-diskurs, i tillegg til at youtuberne overvåker seg selv gjennom et narsissistisk blikk som 

kommer til uttrykk i det eksplisitte fokuset på skjønnhet, utseende og å vise frem sine liv 

online. Den siste kjønnsdiskursen er ”Girl power”-diskursen. Denne konstitueres gjennom de 

unike budskapene deres, måten de alle både avstår fra feminine uttrykk men også bruker 

feminine uttrykksmåter og hvordan YouTube brukes som et slags springbrett ut i suksess. 

 
Mens Vakt og Girl power oppleves som motdiskurser som representeres implisitt på kanalene, 

er Jente- og Søster-diskursen tydelige personaer de inntar ”frontstage” med intensjon om å 

mediere kunnskap om skjønnhet og affeksjon i relasjon til seerne gjennom personlige temaer, 

merkevarespesifikke videoer, videoblogger og felleskapsbyggende metoder i lingvistikken. 

Måten de beveger seg mellom ”backstage” og ”frontstage”-rollene peker likevel mot at de 

befinner seg i midtstedet, noe som er en posisjon man nesten kan forvente på sosiale medier. 

Her blandes det offentlige og det private.  
 
Jentene er ”girlies” som tar del i en ”sparkle”-kultur og har en ”can-do” holdning. De deler, 

inspirerer, viser nærhet og instruerer gjennom sminketutorials, samtidig som at de er tydelig 

påvirket av at selvet deres irettesetter uttrykk i tråd med andre jenter i samme sjanger. Alle 

diskursenes tendenser passer godt inn i Gills postfeministiske mediekultur-kontekst med tanke 

vektleggingen av heteronormativitet, individualisme, forbrukerkulturen og det faktum at 

overvåking er tilrettelagt for på plattformen. Det ligger dog fortsatt en tvetydighet i Emmas 

selvrepresentasjon relatert til postfeministisk mediekultur med tanke på at hun er transkjønnet 

og slik ikke ”en del” av det Gill definerte som målgruppen. Samtidig som hun tilsynelatende 
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sklir inn i den postfeministiske mediekulturen med de hyperfeminine uttrykkene sine, 

representerer hun allikevel et avvik som skiller seg fra Linnea og Mina. Som vi har sett 

tidligere er det en spesifikk gruppe med kvinner Gill intenderer som del av kulturen, og som 

transkjønnet vil ikke Emma falle inn under den ideelle målgruppen. Transkjønnede er en av 

de tre ”identitetstrekkene” sammen med religion og funksjonshemninger som ennå ikke er 

blitt teoretisert relatert til postfeminismen. I tillegg ville kanskje Gill ment at jentene er altfor 

unge til å vise det samme ”heterosexy” skjønnhetsidealet hun beskriver, og at graden av 

postfeminisme i kjønnsrepresentasjonene deres svekkes av den grunn. Til tross for dette vil 

jeg fortsatt konkludere denne oppgaven med at Emma, Linnea og Mina kan anses som 

postfeministiske subjekter på bakgrunn av kjønnsuttrykkene i fremførelsene vi ser i de 

utvalgte videoene. Gjennom diskursene ser vi hvordan skjønnhetssamfunnet som en 

subsjanger kan sies å være preget av neoliberalistiske og postfeministiske mønstre som 

vektlegger det legemlige og hyperfeminine.  
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6.1  Videre forskning

Etter å ha skrevet så nært om Emma, Linnea og Mina uten å treffe dem i virkeligheten, er en 

naturlig fortsettelse på mitt studie å undersøke kjønnsdiskursene enda nærmere gjennom 

personlige intervjuer. Et studie med fokus på publikumssiden av det hele ville også vært svært 

interessant. Som videre forskning ville det også vært spennende å inkludere flere kanaler av 

jenter med forskjellige etnisiteter. Postfeminismen er som vi har sett ikke bare en 

heteroseksuell modernisering av femininiteten, men den er også rasepreget. Min forskning 

dreide seg om tre hvite norske tenåringsjenter og jeg klarte av den grunn ikke få frem dette 

aspektet. Det er samtidig mer å se nærmere på i den spesifikke skjønnhetssjangeren og 

”beauty guruer” som mikrokjendiser.  

 

Innledningsvis fortalte jeg noe om statistikken på hvor mye unge bruker sosiale medier og 

YouTube, og jeg tror ikke denne statistikken kommer til å stagnere i nærmeste fremtid. Jeg 

tror at å drive en egen YouTube-kanal er det nye bloggfenomenet, og at det rent tekstlige som 

modalitet på blogg kommer til å dø ut til fordel for det audiovisuelle. Det skapes en mye 

dypere relasjon med publikum når man faktisk snakker med dem. Det er et hav av 

forskningsmuligheter her, og forhåpentligvis kommer vi i de neste årene å se mange flere 

forskningsartikler når det gjelder YouTube. Jeg håper noen ønsker å fortsette det jeg har 

startet.
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Vedlegg 1: Datainnsamling for Emma Ellingsen  
 
 
1. Skjønnhet  

 
2. Mote og interiør

Enhet (video) Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. coloring my hair *fail* Publisert: 8.7.2018
Innsamlet: 3.9.2018

2293 1 074 553 20 000 3000

2. FULL FACE OF RIMMEL 
// EMMA ELLINGSEN Publisert: 12.4.2018

Innsamlet: 15.5.2018
109 49 400 1400 19

3. MY EVERYDAY 
MAKEUP ROUTINE // 
EMMA

Publisert: 5.12.2017
Innsamlet: 6.9.2018

831 777 502 14 000 797

4. GLOWY SUMMER 
MAKEUP LOOK // EMMA 
ELLINGSEN

Publisert: 1.8.2017
Innsamlet: 20.4.2018

437 365 988 6400 242

5. EVERY DAY MAKEUP 
ROUTINE :: EMMA 
ELLINGSEN

Publisert: 13.2.2017
Innsamlet: 20.4.2018

1087 950 115 10 000 696

6. «SMINKE VIDEO :: I 
samarbeid med Beauty 
jungle»

Publisert: 29.1.2017
Innsamlet: 20.4.2018

111 106 329 1300 52

7. Makestyle.no :: Enkel 
hverdags frisyre Publisert: 18.9.2016

Innsamlet: 20.4.2018
78 29 172 622 12

8. Makeup tutorial :: 
Emma Ellingsen Publisert: 18.8.2016

Innsamlet: 20.4.2018
294 208 391 2200 102

9. Makeup tutorial :: 
beautyjungle.no Publisert: 26.6.2016

Innsamlet: 20.4.2018
146 75 010 1100 39

10. Every day makeup 
routine // mars 2016 Publisert: 14.3.2016

Innsamlet: 20.4.2018
81 64 216 625 22

11. My eyebrow routine // 
mars 2016 Publisert: 11.3.2016

Innsamlet: 20.4.2018
30 40 272 432 13

Totalt 5497 3 740 948 58079 4994

Enhet (video) Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. "SUMMER" 
LOOKBOOK w/
JUNKYARD

Publisert: 22.6.2018
Innsamlet: 3.9.2018

162 147 653 3000 83

2. Junkyard haul:: Emma 
Ellingsen Publisert: 26.9.2017

Innsamlet: 20.4.2018
172 119 000 1400 114

Enhet (video)
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3. Personlig

4. Underholdning

3. HAUL:: 
COLLABORATION WITH 
NA-KD

Publisert: 6.4.2017
Innsamlet: 20.4.2018

154 118 875 1200 47

4. HØST LOOKBOOK :: FT 
SIRI LEHLAND Publisert: 25.9.2016

Innsamlet: 20.4.2018
94 46 604 743 21

5. Unboxing :: 
JUNKYARD.NO Publisert: 5.6.2016

Innsamlet: 20.4.2018
64 90 421 898 36

Totalt 646 522 553 7241 301

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesEnhet (video)

Enhet (video) Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. My unpopular opinion 
is out… Publisert: 20.7.2018

Innsamlet: 3.9.2018
814 264 855 7500 316

2. I’M TRANSGENDER. Publisert: 24.6.2017
Innsamlet: 6.9.2018

14 274 4 403 668 54 000 13 000

3. Jeg og Sivert fighta? :: 
Instagram Q&A Publisert: 13.10.2016

Innsamlet: 20.4.2018
288 85 669 1200 44

4. Q&A :: Jeg ble født gutt 
:: del 2 Publisert: 30.7.2016

Innsamlet: 20.4.2018
433 168 219 2400 71

5. Q&A :: 10 000 
abonnenter Publisert: 6.7.2016

Innsamlet: 20.4.2018
238 42 039 1100 13

6. Q&A :: Jeg ble født 
gutt! Publisert: 12.6.2016

Innsamlet: 20.4.2018
1207 583 497 5200 473

7. SNAPCHAT Q&A #2 Publisert: 2.4.2016
Innsamlet: 20.4.2018

59 47 390 375 19

8. SNAPCHAT Q&A Publisert: 9.3.2016
Innsamlet: 20.4.2018

102 96 121 554 59

Totalt 17415 5 691 458 72329 13995

Enhet (video) Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. trying to cook *fail* Publisert: 8.8.2018
Innsamlet: 3.9.2018

223 75 840 2600 74

Enhet (video)
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5. Hverdag

2. frozen yoghurt 
challenge // samarbeid 
med 7-eleven

Publisert: 14.5.2017
Innsamlet: 20.4.2018

156 117 166 1100 82

3. how i edit my instagram 
pictures:) Emma 
Ellingsen

Publisert: 13.5.2018
Innsamlet: 15.5.2018

102 17 656 1200 9

4. - GÅR GJENNOM 
SNAPCHAT MINNENE 
MINE :: "Noora fra skam 
sitter bak meg?"

Publisert: 1.2.2017
Innsamlet: 20.4.2018

190 165 953 1800 92

5. Reagerer til mine gamle 
vines :: + En liten shein 
haul

Publisert: 14.11.2016
Innsamlet: 20.4.2018

123 105 324 1100 59

6. BESTFRIEND VS 
BESTFRIEND :: Hvem 
kjenner meg best?

Publisert: 2.10.2016
Innsamlet: 20.4.2018

120 104 957 1100 30

7. STORYTIME :: Jeg ble 
nesten kidnappet? Publisert: 28.7.2016

Innsamlet: 20.4.2018
154 45 755 1000 64

8. Bean boozled challenge 
:: 4000 spesial Publisert: 31.5.2016

Innsamlet: 20.4.2018
172 87 927 1000 47

9. STORYTIME: Jeg ble 
kidnappet av en 
journalist?

Publisert: 19.5.2016
Innsamlet: 20.4.2018

296 116 523 1500 185

10. STORYTIME: Jeg ble 
kidnappet? Publisert: 30.4.2016

Innsamlet: 20.4.2018
231 154 470 2300 307

11. Reacting to my old 
videos Publisert: 10.4.2016

Innsamlet: 20.4.2018
66 68 869 585 23

12. STORYTIME: 
Hjemsøkt hotell Publisert: 8.4.2016

Innsamlet: 20.4.2018
79 52 761 654 27

Totalt 1912 1 113 201 15939 999

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesEnhet (video)

Enhet (video) Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. MORNING ROUTINE :) 
VLOGSTYLE Publisert: 21.8.2018 

Innsamlet: 3.9.2018
382 163 005 6600 139

2. a awesome day in my 
life;) Publisert: 13.7.2018

Innsamlet: 6.9.2018
593 182 445 5600 204

3. A Weekend In The Life 
Of Teenage Youtubers;) Publisert: 21.4.2018 

Innsamlet: 6.9.2018
183 145 168 3100 76

4. ROADTRIP W/ MY 
BESTIES // VLOG Publisert: 21.2.2018

Innsamlet: 20.4.2018
250 73 494 2000 78

5. FOLLOW US 
AROUND // I WON AN 
AWARD!

Publisert: 28.1.2018
Innsamlet: 20.4.2018

99 36 377 1000 25

Enhet (video)
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6. Informativ

 

6. FIKSER PÅ ROMMET // 
DEL 1 Publisert: 17.9.2017

Innsamlet: 20.4.2018
430 255 243 2900 244

7. MEETUP VLOG :: 
10.DESEMBER Publisert: 26.12.2016

Innsamlet: 20.4.2018
32 25 733 401 17

8. VLOG - 6.DESEMBER :: 
OPERA TUR; SHOPPING 
OG VENNER

Publisert: 9.12.2016
Innsamlet: 20.4.2018

58 66 583 798 24

9. VLOG :: Venner, cafe, 
snø og masse mer! Publisert: 10.11.2016

Innsamlet: 20.4.2018
58 26 771 493 12

10. VLOG :: Allergisk 
reaksjon! Publisert: 8.11.2016

Innsamlet: 20.4.2018
71 107 591 894 58

11. vlog :: November blir 
en bra YT måned Publisert: 5.11.2016

Innsamlet: 20.4.2018
27 13 095 388 11

12. VLOG :: SPENNENDE 
NYHET! Publisert: 15.9.2016

Innsamlet: 20.4.2018
52 25 369 631 15

13. VLOG :: Fedrikstad, 
sverige, shopping Publisert: 22.7.2016

Innsamlet: 20.4.2018
114 59 045 855 38

14. Spania vlog :: Reisen 
hjem Publisert: 14.7.2016

Innsamlet: 20.4.2018
90 54 534 818 33

15. VLOG :: Første vlog, 
sommer, jentekveld Publisert: 19.6.2016

Innsamlet: 20.4.2018
190 48 462 1300 13

Totalt 2629 1 282 915 27778 987

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesEnhet (video)

Enhet (video) Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. BARE NORSKE 
VIDEOER?? Publisert: 15.8.2017

Innsamlet: 20.4.2018
293 120 787 2100 73

2. cuponation.no :: Beste 
jukse historien :: 
Konkurranse

Publisert: 5.9.2016
Innsamlet: 20.4.2018

92 23 459 582 22

Totalt 385 144 246 2682 95
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Vedlegg 2: Datainnsamling for Linnea 
Bendiksen 

1. Skjønnhet  

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. GJØR MEG SELV OM 
TIL DOVE CAMERON !! 
linneabeauty

Publisert: 29.7.2018
Innsamlet: 28.8.2018

60 14 634 364 47

2. Sminken min i 6 
klasse !! linneabeauty Publisert: 30.3.2018

Innsamlet: 16.5.2018
116 34 302 725 56

3. DEN VOKSER 
HERREGUD!!!!» Linnea 
tester #4 linneabeauty

Publisert: 19.10.2017
Innsamlet: 16.5.2018

59 30 516 770 24

4. Linneabeauty X Hendrix 
hair //Frisør-vlog DEL 2! 
linneabeauty

Publisert: 14.9.2017
Innsamlet: 16.5.2018

26 14 474 461 17

5. Linneabeauty X Hendrix 
hair //Frisør-vlog DEL 1! Publisert: 7.9.2017

Innsamlet: 16.5.2018
72 15 682 492 21

6. Tester (SOMMER) 
beauty hacks!! #3 
linneabeauty

Publisert: 25.6.2017
Innsamlet: 16.5.2018

132 35 828 969 42

7. HOW TO LOOK LIKE A 
FCKING QUEEN ; 
linneabeauty

Publisert: 18.6.2017
Innsamlet: 16.5.2018

127 40 723 797 51

8. Oppdatert brow routine, 
2017!! Publisert: 7.6.2017

Innsamlet: 16.5.2018
72 20 404 567 20

9. Min hudpleie rutine, Mai 
2017! linneabeauty Publisert: 25.5.2017

Innsamlet: 16.5.2018
41 9893 323 21

10. 17.Mai sminke / My 
makeup routine; 
linneabeauty

Publisert: 14.5.2017
Innsamlet: 16.5.2018

94 20 367 452 34

11. CCGRWM+ First 
Impression på Estee 
Lauder double wear 
foundation! linneabeauty

Publisert: 7.5.2017
Innsamlet: 16.5.2018

107 19 047 477 29

12. Peachy GLAM Makeup 
Tutorial ; linneabeauty Publisert: 19.4.2017

Innsamlet: 16.5.2018
80 15 422 453 9

13. Tester beauty hacks 
#2!! linneabeauty Publisert: 26.3.2017

Innsamlet: 16.5.2018
71 29 252 765 21

14. Sminke kolleksjon 
2017! linneabeauty Publisert: 5.3.2017

Innsamlet: 16.5.2018
83 48 848 770 22

15. Linnea tester beauty 
hacks?! linnebeauty Publisert: 25.2.2017

Innsamlet: 16.5.2018
83 51 704 1000 24

16. Glitter cut crease 
tutorial! linneabeauty Publisert: 21.2.2017

Innsamlet: 16.5.2018
9 4202 154 6

Video
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2. Mote og interiør

17. Base makeup routine! 
linneabeauty03 Publisert: 7.2.2017

Innsamlet: 16.5.2018
9 4134 131 1

18. no blending challenge 
med selma!! 
linneabeauty03

Publisert: 31.1.2017
Innsamlet: 28.5.2018

46 47 050 612 18

19. Cheerleading 
Konkurranse sminke; 
TUTORIAL! 

Publisert: 24.1.2017
Innsamlet: 16.5.2018

24 9172 209 1

20. My go to makeup look! 
linneabeauty03 Publisert: 3.1.2017

Innsamlet: 16.5.2018
7 2383 77 2

21. Billige alternativer for 
populære sminke 
produkter! 

Publisert: 31.12.2016
Innsamlet: 16.5.2018

40 36 614 565 24

22. Mixed Up Makeup 
Challenge | 
Linneabeauty03

Publisert: 21.12.2016
Innsamlet: 28.5.2018

20 16 383 292 19

23. Eyebrow Routine 2016 
| linneabeauty03 Publisert: 11.12.2016

Innsamlet: 16.5.2018
69 34 991 460 42

24. Glam Christmas 
Makeup Tutorial! 
linneabeauty03

Publisert: 7.12.2016
Innsamlet: 16.5.2018

6 3183 102 3

25. My hair care routine 
2016! linneabeauty03 Publisert: 20.11.2016

Innsamlet: 16.5.2018
10 2032 85 0

26. Makeup routine 2016! 
linneabeauty03 Publisert: 6.11.2016

Innsamlet: 16.5.2018
6 4573 101 1

27. Produkter Jeg Har 
Brukt Opp! |
linneabeauty03

Publisert: 26.10.2016
Innsamlet: 16.5.2018

4 2366 67 0

28. Harley Quinn Makeup 
tutorial! | Linneabeauty03 Publisert: 12.10.2016

Innsamlet: 16.5.2018
4 3490 96 3

29. No brushes challenge! 
| Linneabeauty03 Publisert: 5.10.2016

Innsamlet: 28.5.2018
5 2412 85 4

30. Running Late, Hair, 
Makeup & Outfit! | 
Linneabeauty03

Publisert: 25.9.2016
Innsamlet: 16.5.2018

3 4218 137 4

31. Easy Fall Makeup | 
Linneabeauty03 Publisert: 14.9.2016

Innsamlet: 16.5.2018
16 7661 159 9

Totalt 1501 585960 12717 575

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesVideo

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. USA INNKJØP 2018 !! 
linneabeauty Publisert: 14.7.2018

Innsamlet: 28.8.2018
44 27 040 767 29

Video
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2. Pakk med meg til 
USA !! linneabeauty Publisert: 15.6.2018

Innsamlet: 28.8.2018
40 15 758 536 11

3. Junkyard TRY-ON !! 
linneabeauty Publisert: 30.4.2018

Innsamlet: 28.5.2018
35 7666 278 29

4. Junkyard haul & 
unboxing #7!! 
linneabeauty

Publisert: 13.2.2018
Innsamlet: 28.5.2018

45 9977 345 15

5. Innkjøpsvideo! 
Junkyard, Daniel 
Wellington, Instax etc

Publisert: 24.11.2017
Innsamlet: 28.5.2018

20 9725 284 25

6. Junkyard haul & TRY 
ONS !! #5 linneabeauty Publisert: 13.10.2017

Innsamlet: 28.5.2018
60 10 169 347 20

7. Junkyard haul #4 
linneabeauty Publisert: 26.8.2017

Innsamlet: 28.5.2018
35 13 484 363 31

8. Italia 2017 Innkjøp! 
linneabeauty Publisert: 3.8.2017

Innsamlet: 28.5.2018
73 27 272 756 44

9. Room tour 2017 (norsk) 
; linneabeauty Publisert: 4.7.2017

Innsamlet: 28.5.2018
123 61 921 1000 54

10. Juni 2017 Innkjøp! 
Daniel Wellington, 
Romwe, Shein & H&M ; 
linneabeauty

Publisert: 2.7.2017
Innsamlet: 28.5.2018

98 19 733 583 36

11. Junkyard haul #3 
linneabeauty Publisert: 15.6.2017

Innsamlet: 28.5.2018
42 11 291 365 20

12. Lookbook-ish & steal 
my style! ft/ Shein, 
Happiness Boutique & 
Navagio ; linneabeauty

Publisert: 4.6.2017
Innsamlet: 28.5.2018

42 9640 309 15

13. Junkyard haul! #2 
linneabeauty Publisert: 10.5.2017

Innsamlet: 28.5.2018
36 10 294 359 10

14. Junkyard Unboxing! 
#1 ; linneabeauty Publisert: 9.4.2017

Innsamlet: 28.5.2018
53 11 573 384 13

15. BYHS clothing 
unboxing & try on 
linneabeauty03

Publisert: 14.2.2017
Innsamlet: 28.5.2018

8 2156 91 3

16. Collective haul! Publisert: 11.2.2017
Innsamlet: 28.5.2018

14 3400 108 1

17. Hva har jeg i 
treningsbagen? (dette blir 
interessant..) 
linneabeauty03

Publisert: 7.1.2017
Innsamlet: 28.5.2018

47 22 319 526 10

18. Winter Lookbook | 
Linneabeauty03 Publisert: 4.12.2016

Innsamlet: 28.5.2018
11 3288 100 2

19. My Room Tour! | 
Linneabeauty03 Publisert: 30.10.2016

Innsamlet: 28.5.2018
9 13 218 208 6

20. Outfit Ideas For Fall! | 
Linneabeauty03 Publisert: 18.9.2016

Innsamlet: 28.5.2018
15 4932 140 4

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesVideo
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3. Personlig

Totalt 850 294856 7849 378

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesVideo

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. Kroppspress, mensen 
& toxic friendships / 
linnenbeauty

Publisert: 26.8.2018
Innsamlet: 28.8.2018

46 17 281 659 9

1. HAR VI HATT SEX ?! 
COUPLE Q&A 
linneabeauty

Publisert: 5.8.2018
Innsamlet: 28.8.2018

141 76 405 1300 193

1. JEG ER TILBAKE !! 
Q&A linneabeauty Publisert: 8.6.2018

Innsamlet: 28.8.2018
108 23 033 847 17

1. Har jeg kjæreste? 
Hvorfor har jeg vært 
borte? Svarer på deres 
spørsmål! // GRWM ; 
linneabeauty

Publisert: 26.1.2018
Innsamlet: 28.5.2018

70 30 775 701 32

2. Telling you something I
´ve not been able to tell 
anyone 

Publisert: 17.8.2017
Innsamlet: 28.5.2018

0 20 403 0 0

3. New Boyfriend?! 
RUMORS EXPOSED !! 
linneabeauty

Publisert: 20.7.2017
Innsamlet: 28.5.2018

149 28 567 712 55

4. Hvordan det er å leve 
med anoreksi + mine 
spiseforstyrrelser

Publisert: 31.5.2017
Innsamlet: 28.5.2018

407 64 268 2000 125

5. Jeg overlevde et 
selvmordsforsøk .. 
storytime 

Publisert: 15.3.2017
Innsamlet: 28.5.2018

894 282 238 6100 583

6. Min flaueste 
opplevelse?! Snapchat 
Q&A m/ Selma.. kinda ; 
linneabeauty

Publisert: 28.2.2017
Innsamlet: 28.5.2018

16 7695 187 12

7. Jeg ble trakkasert & 
forfulgt?! STORYTIME 
linneabeauty03

Publisert: 21.1.2017
Innsamlet: 28.5.2018

118 75 231 1100 109

8. FISKEN MIN DØDE?! 
Q&A #3 linnebeauty03 Publisert: 14.1.2017

Innsamlet: 28.5.2018
28 5254 140 3

9. 100 FAKTA om MEG?!| 
Linneabeauty03 Publisert: 18.12.2016

Innsamlet: 28.5.2018
39 13 186 363 12

10. Why I Moved 
Schools? Q&A #2 | 
Linneabeauty03

Publisert: 13.11.2016
Innsamlet: 28.5.2018

10 5590 153 3

11. Get to know me!! 
linneabeauty03 Publisert: 23.10.2016

Innsamlet: 28.5.2018
2 1472 61 2

12. I'm a vegetarian? Q&A 
| Linneabeauty03 Publisert: 28.9.2016

Innsamlet: 28.5.2018
9 5504 166 4

Totalt 2037 656 902 14489 1159
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4. Underholdning

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. HVEM KJENNER MEG 
BEST ?! linneabeauty Publisert: 1.7.2018

Innsamlet: 28.8.2018
60 79 887 1200 61

2. "DREP DEG 
SELV" ;linneabeauty Publisert: 25.2.2018

Innsamlet: 28.5.2018
150 20 136 633 40

3. My REAL room tour !! 
linneabeauty Publisert: 16.1.2018

Innsamlet: 28.5.2018
57 24 744 898 48

4. SYKESTE TRY NOT TO 
LAUGH VIDEOEN Publisert: 11.1.2018

Innsamlet: 28.5.2018
33 13 832 614 23

5. DERE ROASTER 
MEG !! linneabeauty Publisert: 16.11.2017

Innsamlet: 28.5.2018
84 29 973 830 46

6. HVA ER DETTE?! 
Reagerer til mine første/
gamle videoer ; 
linneabeauty

Publisert: 21.9.2017
Innsamlet: 28.5.2018

99 24 377 731 38

7. DARES på IKEA ?!?! 
20K spesial !! 
linneabeauty

Publisert: 17.9.2017
Innsamlet: 28.5.2018

56 35 528 1200 15

8. School on fire?! 
*ACTUAL FOOTAGE* !! 
STORYTIME ; 
linneabeauty

Publisert: 31.8.2017
Innsamlet: 28.5.2018

100 16 712 609 30

9. Introducing 
Pappabeauty77 ?! ; 
linneabeauty

Publisert: 10.8.2017
Innsamlet: 28.5.2018

318 28 334 1200 34

10. Making FLUFFY slime 
(GONE WRONG)! 
linneabeauty

Publisert: 13.7.2017
Innsamlet: 28.5.2018

51 53 293 751 48

11. Eat it or Wear it m/ 
Selma Finne ; 
linneabeauty

Publisert: 28.5.2017
Innsamlet: 28.5.2018

104 61 276 1000 63

12. Snakker med dere & 
møter BESTEFAR på 
Omegle??!! linneabeauty

Publisert: 17.5.2017
Innsamlet: 28.5.2018

96 60 222 1200 78

13. 10 typer foreldre! m/ 
Selma Finne ; 
linneabeauty

Publisert: 3.5.2017
Innsamlet: 28.5.2018

152 127 524 2900 73

14. Leser hat 
kommentarer! #2 
linneabeauty

Publisert: 30.4.2017
Innsamlet: 28.5.2018

203 31 717 944 44

15. Hilarious Language 
Challenge (norsk); 
linneabeauty

Publisert: 26.4.2017
Innsamlet: 28.5.2018

50 7865 334 17

16. Ser gjennom snapchat 
minner??! linneabeauty Publisert: 23.4.2017

Innsamlet: 28.5.2018
36 12 420 419 27

17. JEG DREPTE NESTEN 
VENNENE MINE!? "not 
clickbait" ; linneabeauty

Publisert: 12.4.2017
Innsamlet: 28.5.2018

214 121 732 2200 325

18. Hilarious 7 Second 
Challenge m/ Selma 
Finne!! linneabeauty

Publisert: 5.4.2017
Innsamlet: 28.5.2018

51 19 832 477 20

Video
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5. Hverdag

19. Leser HAT 
kommentarer?! 
linneabeauty

Publisert: 22.3.2017
Innsamlet: 28.5.2018

291 55 694 1200 91

20. Ringer dere, Snapchat 
EDITION!! linneabeauty Publisert: 19.3.2017

Innsamlet: 28.5.2018
18 6750 275 8

21. Expectation VS Reality 
of getting ready ; 
linneabeauty

Publisert: 12.3.2017
Innsamlet: 28.5.2018

81 43 588 1300 32

22. Pranker youtubere!? 
SMS rulett ; linneabeauty Publisert: 23.4.2017

Innsamlet: 28.5.2018
24 28 592 409 15

23. Smaker på 5 ting jeg 
HATER?!! linneabeauty03 Publisert: 28.1.2017

Innsamlet: 28.5.2018
162 33 094 710 40

24. My dad does my 
voiceover?! 
linneabeauty03

Publisert: 17.1.2017
Innsamlet: 28.5.2018

48 41 317 672 16

25. Reagerer på gamle 
bilder #2 !! 
linneabeauty03

Publisert: 10.1.2017
Innsamlet: 28.5.2018

5 7514 156 6

26. Spiser sennep & 
kylling dansen?! | 
Linneabeauty03

Publisert: 30.11.2016
Innsamlet: 28.5.2018

33 20 022 958 10

27. Holly Jolly Holiday 
Christmas tag! 
linneabeauty03

Publisert: 27.11.2016
Innsamlet: 28.5.2018

2 1437 71 0

28. Linnea & Tina prøver å 
lage muffins! | 
Linneabeauty03

Publisert: 23.11.2016
Innsamlet: 28.5.2018

4 6526 136 5

29. Try not to laugh 
challenge- WITH 
WATER!!! linneabeauty03

Publisert: 16.11.2016
Innsamlet: 28.5.2018

10 11 126 290 15

30. Reagerer til mine 
gamle instagram bilder | 
Linneabeauty03

Publisert: 9.11.2016
Innsamlet: 28.5.2018

20 16 871 256 17

31. Lyric Prank on my 
best friend!! | 
Linneabeauty03

Publisert: 19.10.2016
Innsamlet: 28.5.2018

7 3997 134 1

32. 10 Weird Life Hacks! | 
Linneabeauty03 Publisert: 16.10.2016

Innsamlet: 28.5.2018
4 5420 156 5

33. I don't have any fall 
candles? I 
Linneabeauty03

Publisert: 21.9.2016
Innsamlet: 28.5.2018

7 2841 104 2

Totalt 2570 974306 23767 1232

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesVideo

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. Vlogmas 8-10. 
Desember ; linneabeauty Publisert: 12.12.2017

Innsamlet: 28.5.2018
49 8676 238 20

Video
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6. Informativ

 

2. Meetup & VG-lista 2017 
vlog #7 linneabeauty Publisert: 29.6.2017

Innsamlet: 28.5.2018
41 7617 306 15

3. 17.Mai 2017! Vlog #4 
linneabeauty Publisert: 21.5.2017

Innsamlet: 28.5.2018
27 12 264 310 17

4. NM i Cheerleading 
VLOG 2017!!! del 2 ; 
linneabeauty

Publisert: 2.4.2017
Innsamlet: 28.5.2018

35 16 388 274 4

5. NM i Cheerleading 
VLOG 2017!!! del 1 ; 
linneabeauty

Publisert: 29.3.2017
Innsamlet: 28.5.2018

92 22 676 448 11

6. Kveldsrutine 2017 
linneabeauty03 Publisert: 4.2.2017

Innsamlet: 28.5.2018
16 19 513 298 2

8. School, Practise & 
Halloween! Vlog #1 | 
Linneabeauty03

Publisert: 2.11.2016
Innsamlet: 28.5.2018

7 1821 72 0

9. London travel vlog! | 
Linneabeauty03 Publisert: 9.10.2016

Innsamlet: 28.5.2018
3 1738 72 0

10. School morning 
routine! | Linneabeauty03 Publisert: 2.10.2016

Innsamlet: 28.5.2018
24 20 010 302 6

Totalt 294 110703 2320 75

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesVideo

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1.  Holiday 
Giveaway!!!!!!!! | 
linneabeauty03

Publisert: 14.12.2016
Innsamlet: 28.5.2018

68 1276 95 3

Totalt 68 1276 95 3
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Vedlegg 3: Datainnsamling for Mina Jacobsen  
 
 

1. Skjønnhet

2. Mote og interiør

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. Back2school: 
Hverdagssminke og min 
hår rutine for skolen! 
Mina Jacobsen

Publisert: 13.8.2018
Innsamlet: 3.9.2018

305 51 573 1900 13

2. NATURLIG GLAM 
LOOK MED BARE 
RIMELIG SMINKE | Mina 
Jacobsen

Publisert: 16.5.2018
Innsamlet: 3.9.2018

228 30 151 1100 9

3. PRODUKTER JEG HAR 
BRUKT OPP/ Hva kjøper 
jeg på nytt? | Mina 
Jacobsen

Publisert: 22.3.2018
Innsamlet: 3.9.2018

443 52 002 1500 17

4. MIN ENKLE 
NYTTÅRSLOOK // sminke, 
hår og antrekk! // Mina 
Jacobsen

Publisert: 30.12.2017
Innsamlet: 3.9.2018

121 22 233 764 9

Totalt 1097 155 959 5264 48

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. Back2school: 
shopping, hva jeg har i 
sekken og mitt skole krise 
kit

Publisert: 15.8.2018
Innsamlet: 3.9.2018

765 90 766 2600 40

2. Endte opp på 
legevakta.. Instagram 
bestemmer antrekkene 
mine i en uke!

Publisert: 6.8.2018
Innsamlet: 3.9.2018

436 110 627 2500 26

3. Søstre kjøper klær til 
hverandre!! kjøpte baby 
størrelse med uhell! | 
Mina Jacobsen

Publisert: 18.7.2018
Innsamlet: 3.9.2018

588 156 032 3600 41

4. BRUKER VENNENE 
MINE SINE KLÆR I EN 
UKE! vlogstyle! | Mina 
Jacobsen

Publisert: 10.5.2018
Innsamlet: 3.9.2018

436 143 467 2900 34

5. KJÆRESTER KJØPER 
KLÆR TIL HVERANDRE! 
Unboxing try on haul 
Junkyard | Mina Jacobsen

Publisert: 5.5.2018
Innsamlet: 3.9.2018

343 158 748 3400 44

6. NEW YORK TRAVEL 
DIARY & 
INNKJØPSVIDEO | Mina 
Jacobsen

Publisert: 14.4.2018
Innsamlet: 3.9.2018

247 53 492 1300 9

7. JUNKYARD UNBOXING 
HAUL + TRY ON OG 
RABATTKODE! | Mina 
Jacobsen

Publisert: 11.4.2018
Innsamlet: 3.9.2018

446 45 784 1600 14

Video
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3. Personlig

4. Underholdning

8. PAKK MED MEG TIL 
NEW YORK I 
VLOGGSTYLE! Jeg deler 
pakke-tipsene mine! | 
Mina Jacobsen

Publisert: 1.4.2018
Innsamlet: 3.9.2018

786 77 318 2500 32

9. UNBOXING HAUL + 
TRY ON OG 
RABATTKODE / 
chiquelle.com | Mina 
Jacobsen

Publisert: 8.3.2018
Innsamlet: 3.9.2018

490 51 147 1700 15

10. Vennene mine velger 
antrekkene mine i en uke! 
Mina Jacobsen

Publisert: 22.2.2018
Innsamlet: 3.9.2018

938 171 434 3700 70

Totalt 5475 1 058 815 25800 325

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesVideo

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. Back2School Q&A med 
Sandra! Vi deler våre 
erfaringer! Mina Jacobsen

Publisert: 19.8.2018
Innsamlet: 3.9.2018

273 57 168 2100 17

2. SNAPCHAT Q&A VLOG, 
Hva synes kjæresten min 
om mine guttevenner? | 
Mina Jacobsen

Publisert: 15.3.2018
Innsamlet: 3.9.2018

646 43 600 1700 19

3. 20 FAKTA OM MEG | 
Født nesten blind og bor 
på garasjen? | Mina 
Jacobsen

Publisert: 29.12.2017
Innsamlet: 3.9.2018

605 121 247 3600 33

Totalt 1524 222 015 7400 69

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. BULLET JOURNAL 
SEPTEMBER 2018! 
squirrel and autumn 
theme | Mina Jacobsen

Publisert: 30.8.2018
Innsamlet: 3.9.2018

191 26 607 1300 5

2. BULLET JOURNAL 
AUGUST 2018! Summer 
sea theme | Mina 
Jacobsen

Publisert: 31.7.2018
Innsamlet: 3.9.2018

341 37 526 1200 16

3. Hvordan lage unike 
Instagram highlight 
covers helt gratis og 
enkelt! Mina Jacobsen

Publisert: 9.7.2018
Innsamlet: 3.9.2018

296 35 839 1400 10

4. BULLET JOURNAL 
JULI 2018! Polaroid and 
light bulb theme | Mina 
Jacobsen

Publisert: 2.7.2018
Innsamlet: 3.9.2018

240 34 510 1100 10

5. BULLET JOURNAL 
JUNI 2018! Music theme | 
Mina Jacobsen

Publisert: 29.5.2018
Innsamlet: 3.9.2018

275 47 528 1300 16

Video
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5. Hverdag

6. BULLET JOURNAL MAI 
2018 + MITT FAVORITT 
UTSTYR | Mina Jacobsen

Publisert: 1.5.2018
Innsamlet: 3.9.2018

272 29 736 1200 27

7. Tester amerikansk 
godteri med søstera mi! 
"Hvor er søppelbøtta?!" | 
Mina Jacobsen

Publisert: 27.4.2018
Innsamlet: 3.9.2018

493 142 042 4000 43

8. 20 TUSEN SPESIAL! 
Jeg ringer dere og ringte 
feil nummer | Mina 
Jacobsen

Publisert: 5.4.2018
Innsamlet: 3.9.2018

655 49 104 1800 11

9. BULLET JOURNAL 
APRIL 2018 | Easter 
spring theme | Mina 
Jacobsen

Publisert: 28.3.2018
Innsamlet: 3.9.2018

473 32 829 1600 4

10. 10,000 SPESIAL! Han 
husker ikke når vi ble 
sammen? Boyfriend tag 
2018 | Mina Jacobsen

Publisert: 3.3.2018
Innsamlet: 3.9.2018

1319 90 042 2800 26

11. BULLET JOURNAL 
MARCH 2018 | Plant 
theme | Mina Jacobsen

Publisert: 28.2.2018
Innsamlet: 3.9.2018

735 39 761 2200 9

12. Gutt gjetter pris på 
jenteprodukter! alt fra 
tamponger til sminke ft. 
Magnus Nordlund

Publisert: 15.2.2018
Innsamlet: 3.9.2018

530 351 095 4200 234

13. BULLET JOURNAL 
FEBRUARY 2018 | pink 
heart theme | Mina 
Jacobsen

Publisert: 30.1.2018
Innsamlet: 3.9.2018

215 36 689 1200 8

14. LAGER SLIM FOR 
FØRSTE GANG MED 
PROFF LILLESØSTER | 
Mina Jacobsen

Publisert: 15.1.2018
Innsamlet: 3.9.2018

650 263 447 3100 89

15. BULLET JOURNAL 
SETUP 2018! | Mina 
Jacobsen

Publisert: 6.1.2018
Innsamlet: 3.9.2018

266 68 745 1700 10

Totalt 6951 1 285 500 30100 518

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesVideo

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

1. Back2School vlog: 
Første skoledag på ny 
skole! Hitter 40 tusen! 
Mina Jacobsen

Publisert: 17.8.2018
Innsamlet: 3.9.2018

414 87 988 2800 26

1. Møter vår nye kattunge! 
unboxer STOR pakke og 
sommer sminke tutorial

Publisert: 22.7.2018
Innsamlet: 3.9.2018

318 67 400 2000 17

2. VLOG: VG-lista, 
Meetup, overnatting og 
farger håret! Mina 
Jacobsen

Publisert: 26.6.2018
Innsamlet: 3.9.2018

159 59 032 1600 13

3. VLOG: Bli med på mini-
ferie! Vintage og Sephora 
haul | Mina Jacobsen

Publisert: 18.6.2018
Innsamlet: 3.9.2018

251 42 997 1600 12

Video
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6. Informativ

4. INSTAGRAM 
BESTEMMER OVER 
LIVET MITT I EN DAG! 
Vlogstyle | Mina Jacobsen

Publisert: 11.6.2018
Innsamlet: 3.9.2018

392 141 199 3000 38

5. VLOG: hva jeg fikk av 
kjæresten, junkyard haul 
og bli med på skolen! 
Mina Jacobsen

Publisert: 4.6.2018
Innsamlet: 3.9.2018

400 70 546 1900 16

6. Bunaden min, first 
impression og grillfest! 17 
mai I grunnlovsbygda | 
Mina Jacobsen

Publisert: 21.5.2018
Innsamlet: 3.9.2018

296 70 381 1700 14

7. MIN MORGENRUTINE 
MED ROM PÅ GARASJEN 
I VLOGSTYLE | Mina 
Jacobsen

Publisert: 20.4.2018
Innsamlet: 3.9.2018

521 81 011 2100 36

8. VLOG: Bli med på rød 
løper, live tv og after 
party! Splay day & 
Gullsnutten 2018! | Mina 
Jacobsen

Publisert: 16.4.2018
Innsamlet: 3.9.2018

422 47 748 1600 15

9. VALENTINESVLOG, Møt 
kjæresten min! | Mina 
Jacobsen

Publisert: 18.2.2018
Innsamlet: 3.9.2018

849 224 943 3600 68

10. VLOG: utplassering 
og første frisørtime på et 
år!

Publisert: 8.2.2018
Innsamlet: 3.9.2018

298 65 405 1300 20

Totalt 4320 958 650 23200 275

Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes DislikesVideo

Video Dato for original 
publisering og 
innsamling av data

Kommentarer Visninger Likes Dislikes

Ingen funn Ingen funn Ingen funn Ingen funn Ingen 
funn

Ingen 
funn
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Vedlegg 4: Godkjennelse fra NSD
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Vedlegg 5: Informasjonsskriv 

 

Informasjonsskrivene som ble sendt ut til youtuberne på mail inneholdt det samme, bortsett 

fra navn og videoer. Jeg så meg også nødt til å inkludere et avsnitt om at jeg inkluderer temaet 

om transkjønnethet i mailen til Emma. Det inkluderer jeg i parantes.  

”Hei ___!” 
Jeg heter Kristine Lomnes, og er masterstudent i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. I forbindelse med 

masteroppgaven min ønsker jeg å undersøke hvordan kjønn representeres blant tre jenter i det norske YouTube-

universet, og du er en av de jeg har hatt lyst til å se nærmere på ettersom din kanal befinner seg i skjønnhets- og 

livsstilsamfunnet på denne plattformen. Jeg studerer et knippe videoer fra din kanal for å se om det finnes 

tendenser og mønstre i måten du kommuniserer på og i temaer du tar opp som kan knyttes opp til teori om 

postfeministisk mediekultur. 

Problemstillingen min er:  
1. Hvordan representerer unge norske skjønnhetsvloggere på YouTube kjønn i videoene sine og hvordan kan 

dette forstås i lys av en postfeministisk mediekultur?  
 1a. Hvilke kjønnsdiskurser representeres i videoene deres?  
 1b. I hvilken grad avspeiler deres innhold og representasjoner postfeminisme?  
  
Etter personvernregelverket har du som registrert retten til følgende informasjon: kontaktopplysninger til den 

behandlingsansvarlige institusjonen, til personvernombudet ved institusjonen, kategoriene av 

personopplysninger som behandles og hvilken kilde de stammer fra, formålene med og grunnlaget for 

behandlingen, hvem som behandler opplysningene, hvordan og hvor lenge. Jeg vil derfor legge ved all denne 

informasjonen under.  
 
Jeg har gjennom analyse sortert alle videoene dine per 3. september 2018 inn i kategorier som Skjønnhet, Mote 

og interiør, Personlig, Underholdning, Hverdag og Informativ og samlet inn statistikk fra disse. Videre har jeg 

gjort et utvalg og sett på 6 videoer fra din kanal som er blitt undersøkt nærmere med tanke på språk og uttrykk 

som kan knyttes til kjønnsmessige opptredener og femininitet. Disse videoene har jeg forsøkt å forstå gjennom 

en tekstanalyse. I oppgaven vil du bli omtalt med ditt virkelige navn med tanke på at du har en offentlig kanal og 

slik er en offentlig person. (Jeg vil også informere om at jeg kommer til å inkludere temaet om transkjønnethet 

relatert til deg ettersom dette er en særlig kategori av personopplysninger.) Opplysningene vil behandles på min 

private datamaskin helt frem til 10. mai 2019, som er dagen da oppgaven skal innleveres.  
 
De konkrete videoene jeg har gjort nærmere analyse av er følgende: 

— Liste over utvalgte videoer  
 
YouTube er blitt en massiv plattform, et digitalt fenomen og fellesskap som stadig flere mennesker bruker som 
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utløp for kreative idéer og online selvfremstilling. Det er en arena og et miljø for unge mennesker å dele, skape 

og samarbeide kreativt, og et sted på Internett stadig flere av oss bruker mye tid. Youtubere er på samme måte 

som bloggere blitt offentlige personer og influensere med stor påvirkningskraft og jeg har i lang tid vært 

fascinert av dette. Det var også derfor jeg ønsket å inkludere denne plattformen i min masteroppgave. Kjønn har 

vært en interesse siden jeg skrev bachelor, og derfor ble det naturlig for meg å kombinere disse. Hovedformålet 

med behandlingen av dataen fra din kanal er at den kan bidra til å si noe mer om hvordan vi kan se kjønnslige 

fremstillinger på YouTube, og det er av allmenn interesse å finne ut mer om dette. Det er et unikt område ingen 

har sett på tidligere i norsk sammenheng og denne oppgaven er med på å fylle et hull i forskningen om temaet.  

Ta gjerne kontakt med meg på denne mailadressen om noe er uklart eller om ønsker mer innsikt i hva jeg skriver. 

Jeg kan også nås på telefon: 95286860.  
 
Du kan i tillegg ta kontakt med:  
Veileder: Kim Johansen Østby  
 k.j.ostby@media.uio.no  
22850464 
 
Personvernombud ved UiO: Maren Magnus Voll 
personvernombud@uio.no  
  

Med vennlig hilsen, Kristine Lomnes.” 
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