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Abstract 
Internet has created an opportunity for people to communicate with a larger 

audience and some internet users have become famous based on what they share on 

social media. These people are defined as influencers which includes people with a 

large group of followers on different social media platforms.  

 

The rise of influencers has created new marketing opportunities for brands. While 

being exposed in influencers pictures or videos they can reach out to their target 

group. However, this new situation has created a rhetoric problem. The influencers 

must maintain their own personal brand while marketing another brand 

simultaneously. This study therefore aims to investigate which rhetoric techniques 

influencers, more specific YouTubers, use to maintain their own personal brand in 

the new context. While studying a marketing campaign created by United Screens 

for the brand Bic Soleil Bella, I did a rhetorical analysis of the YouTubers content 

where the product was exposed.  

 

The result showed that the YouTubers within the study use the same rhetoric 

techniques as in videos where no paid marketing collaboration was involved. Some 

of the YouTubers also created a situation where the product becomes relevant to 

their own personal brand.  

Keywords 
Argumentation analysis, Influencer marketing, Personal branding, Rhetorical 

analysis, Social media, YouTube, YouTuber.   
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1 Inledning och problembakgrund 
 
I detta avsnitt vill jag ge en övergripande bakgrund av forskningsproblemet för att 

sedan presentera studiens övergripande syfte. Vidare kommer jag även att ge en 

kort presentation om hur uppsatsen är disponerad.  

 
Internet ger individer möjlighet att kommunicera personligt med enskilda personer 

men också med en stor publik. De sociala medierna på internet är ett exempel på 

detta (Findahl, 2012). En del internetanvändare har även blivit stora profiler på 

internet baserat på det innehåll som dem delar med sig av. De personerna kallas för 

”influencers” och är dagliga internetanvändare som delar information om sitt 

privatliv genom texter och visuellt berättande till ett stort antal följare. Populariteten 

är grundad i det engagemang influencers har gentemot sina följare och begreppet 

kan ses som ett samlingsnamn för bloggare, YouTubers och Instagrammare (Abidin, 

2015).  

Influencers kan även genom sitt höga följarantal konstruera ett eget personligt 

varumärke men också marknadsföra andra genom sina kanaler (Garcia, 2017). 

Personligt varumärke kan definieras som de värden omgivningen associerar till ett 

visst namn och som är välkänt hos en viss målgrupp. Begreppet har stora likheter 

med retorikens ethos då man under en längre tid implementerar ett starkt ethos i 

olika situationer (Runebjörk, 2006). Ethos syftar till den uppfattning omgivningen 

har av en viss person gällande intelligens och välvilja (West & Turner, 2014), vilket 

bidrar till att omgivningen förknippar de värden man visar till det personliga 

varumärket (Runebjörk, 2006).  

Den svenska befolkningen tittar allt mer på TV och video på nätet. TV-kanalernas 

playtjänster och Netflix lockar allt fler användare. Plattformen YouTube är dock 

störst, i synnerhet hos de yngre åldersgrupperna (Internetstiftelsen, 2018). YouTube 

grundades 2005 och är en plattform på internet som erbjuder ett enkelt sätt att dela 

videofilmer online (Jenkins, Ford & Green, 2014).  
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Grundidén var att erbjuda en plats där privatpersoner ges möjligheten att kunna 

ladda upp egenproducerade videofilmer. Idag återfinns även professionellt innehåll i 

form av musikvideor och klipp från TV-program som främst laddas upp av fans 

(Nationalencyklopedin, u.å). En YouTuber är en person som producerar, laddar upp 

och framträder i videor på YouTube (Oxford Dictionaries, u.å).  

Under de senaste åren har marknadsföring av varumärken blivit allt vanligare på 

YouTube. Schwimmer och Ziewiecki (2018) menar att YouTube-användare är i 

genomsnitt exponerade för mer än två hänvisningslänkar när de ser över 

beskrivningen av YouTube-videor. I deras studie fann man även två särskilda 

kategorier som särskilt intressanta angående produktreklam i videor. Det var videor 

där YouTubers köper olika produkter och diskuterar dem i sina videor, så kallade 

”hauls”. Produkter som syntes mest frekvent i sådana videor var kläder. I sådana 

videor var även termen ”description box” mest frekvent, då YouTubern hänvisar till 

länkar till produkterna i sin beskrivning av videon. En annan kategori som också 

utmärktes var produkter relaterade till att förändra det fysiska utseendet, så som hår- 

och sminkprodukter. Man fann även att det var en uppåtgående trend gällande 

produktreklam på YouTube, både gällande användning av hänvisningslänkar i 

beskrivningen men också uttalanden i videor (Schwemmer & Ziewiecki, 2018). 

Författarna Schwimmer och Ziewiecki spekulerar om att populära influencers 

trovärdighet kan komma att ifrågasättas. Från att ha producerat innehåll på sin 

YouTube-kanal som inte innehåller reklam till att det frekvent förekommer kan göra 

det svårt för tittarna att känna igen influencers egna åsikter när de förekommer i ett 

reklamsammanhang. Författarna nämner även att produktreklam genom 

hänvisningslänkar och muntlig reklam oftast förekommer inom en genre som främst 

når unga kvinnor som använder sociala medier dagligen (Schwemmer & Ziewiecki, 

2018). 

En YouTuber kan påverka sina tittare genom att låta varumärken synas i sina videor. 

Varumärken inom bland annat detaljhandel befinner sig i en starkt 

konkurrenskraftig miljö där liknande produkter och tjänster med samma goda 

kvalité försöker nå konsumenter (Kim & Sullivan, 2019).  
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Kim och Sullivan (2019) menar att det därför är nödvändigt för varumärken inom 

mode att använda sig av emotionella varumärkesstrategier. Detta för att nå sin 

specifika målgrupp med ett budskap som kan gå direkt till konsumenters hjärtan. 

Om en konsument associerar sitt eget liv med en varumärkesberättelse, kan ett starkt 

emotionellt band mellan konsument och varumärke utvecklas. Detta kan i sin tur 

leda till en lojalitet mot varumärket då konsumenten agerar som en 

varumärkesambassadör. Strategier som storytelling har därför visat sig vara 

framgångsrikt för att nå konsumenter (Kim & Sullivan, 2019). Att låta YouTubers 

berätta och exponera varumärken i sina videor har visat sig vara gynnsamt. Lee och 

Watkins (2016) studerade hur lyxiga varumärken gynnas genom att exponeras i en 

YouTubers video. De menar att tittarens fysiska och sociala attraktion till 

YouTubern har en positiv påverkan på den parasociala interaktionen. Detta 

indikerar att relationen mellan en tittare och en YouTuber kan leda till ett positivt 

utfall för lyxiga varumärken när YouTubers agerar som varumärkesambassadörer. 

Resultaten stödjer även ”social comparison theory” då konsumenter jämför sin 

konsumtion av lyxiga varumärken med YouTubern som de beundrar. Konsumenter 

försöker därmed uppnå samma status som YouTubern genom att köpa lyxiga 

varumärkesprodukter. Lee och Watkins föreslår därför att marknadsförare bör välja 

YouTubers vars målgrupp delar samma åsikter som YouTubern och ser hen som 

socialt attraktiv (Lee & Watkins, 2016).  

YouTuberns kanal på plattformen ger inte bara upphov till en plats för externa 

varumärken att göra reklam på. YouTubern bedriver även sitt egna personliga 

varumärke genom sina videor. Detta ger upphov till ett retoriskt problem då 

YouTubern både behöver upprätthålla sitt egna personliga varumärke men samtidigt 

marknadsföra ett annat i videon. Det vore därför intressant att undersöka hur 

YouTubers arbetar i en sådan kontext då reklamsamarbeten i YouTubers videor 

blivit allt vanligare idag. Studiens övergripande syfte är därmed att undersöka detta 

retoriska problem vidare. 
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Uppsatsen kommer inledningsvis att redovisa tidigare forskning som bedrivits inom 

forskningsområdet för att sedan presentera syfte och frågeställningar. Vidare 

kommer en redogörelse utav de teoretiska ramverken för uppsatsen att redovisas, 

följt av ett material- och metodavsnitt.  

I materialavsnittet redovisar jag vilket material jag utgått från och i metodavsnittet 

klargör jag hur uppsatsens procedur har sett ut. Avslutningsvis presenteras resultatet 

och en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen diskuterar jag resultatet och hur det 

kan tolkas, samt vad framtida studier kan ta vidare från min uppsats.  
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2 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning om YouTubers har främst fokuserat på hur de kan påverka 

köpbeteenden genom att låta andra varumärken synas i deras videor samt hur 

varumärken kan gynnas genom att associeras till en YouTuber. Det är få studier 

som endast fokuserat på hur YouTubers konstruerar sitt egna personliga varumärke 

på plattformen och inga alls angående hur YouTubers förhåller sitt personliga 

varumärke till externa varumärken vid betalda samarbeten. I detta avsnitt tar jag 

upp de få studier som bedrivits inom mitt problemområde. Studierna berör 

personligt varumärke på YouTube och hur YouTubers genom olika strategier skapat 

och upprätthåller sitt varumärke.  

 

YouTubers sätt att kommunicera och uppträda i sina videor har varit föremål för 

relativt få studier kring personligt varumärke på plattformen. Aditi Bhatia (2017) 

fokuserade dock i sin studie på hur amatörexperter på YouTube framställer sig 

själva som sakkunniga när de konstruerar sin identitet online. Författaren fokuserar 

främst på hur YouTubers framställer sig själva i instruktionsvideos gällande 

skönhet, även kallad ”beauty how-to-tutorials” (Bhatia, 2017). 

 

I studien undersöktes enbart videor från den populära YouTubern Jaclyn Hill för att 

kunna utföra en mer djupingående studie. Den amerikanska YouTubern har nära 

fyra miljoner prenumeranter och totalt analyserade 20 av hennes videor. Varje video 

sågs minst två gånger, först för att få ett helhetsintryck av videon och sedan för att 

kunna transkribera innehållet. Endast det muntliga innehållet transkriberades även 

om författaren medgav att de ickeverbala aspekterna också är minst lika intressant 

att studera. Det muntliga innehållet var främst intressant då man ville studera 

YouTuberns användande av språket för att konstruera sitt meningsskapande (Bhatia, 

2017). 
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Inom den stora genren skönhetsvloggar valdes subkategorierna ”Makeup Tutorials” 

och ”Get Ready With Me”. Den första kategorin avser sminkinstruktionsvideor och 

den andra kategorin avser videor där YouTubern visar upp sin rutin för att få till sitt 

dagliga utseende. Längden på de videor som studerades var cirka fem till tjugo 

minuter långa och YouTubern brukade ladda upp två till tre videor i veckan. 

Studien tog till viss del även hänsyn till kommentarerna som prenumeranterna skrev 

under videon för att kunna ge en bild av de reaktioner som uppstod vid YouTuberns 

framträdande (Bhatia, 2017). 

 

YouTubern Jaclyn Hill beskriver sig själv som en professionell sminkös i sin 

YouTubebeskrivning, samt att hon är ung, ambitiös och full av liv. Författaren 

menar att en sådan presentation av sig själv visar att hon har erfarenhet samt att hon 

förmedlar en självsäker bild av sig själv.  

Jaclyn Hill börjar oftast sina videor med att entusiastiskt säga en hälsningsfras till 

sina tittare, berätta en kort introduktion kring motivet bakom videon och vad tittarna 

kan förvänta att lära sig. Hill avslutar sedan med att uppmana tittarna att 

prenumerera på kanalen. Instruktionsvideorna är informella och liknar en sorts 

dialog mellan tittarna och YouTubern (Bhatia, 2017). 

Författaren menar att Youtubern Jaclyn Hill demonstrerar och visar upp sin expertis 

inom området genom att använda en särskild jargong, samt förklara och ge specifika 

instruktioner angående hur man applicerar produkterna på rätt sätt. YouTubern 

berättar även om sina erfarenheter från en sminkösutbildning, samt andra relevanta 

yrkeserfarenheter (Bhatia, 2017). 

 

I en annan studie gjord av Chen (2013) fann man att amatörer på YouTube försöker 

konstruera sitt personliga varumärke på plattformen genom att framhäva sina egna 

unika egenskaper. Studien gjordes genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

och deltagarna var i åldern 16 till 35 år. Totalt deltog 11 kvinnor och 34 män i 

studien och alla deltagare var bosatta i Taiwan. Alla deltagare i undersökningen 

klassificerades även som amatörer på YouTube (Chen, 2013).  
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Studiens intervjuer berörde personligt varumärke på YouTube. Alla deltagare fick 

svara på förutbestämda frågor angående hur de väljer ut de berättelser och material 

som förekommer i videorna. Under intervjun visade man även upp 

intervjudeltagarnas YouTube-videor. Forskaren gav en preliminär tolkning av 

videon inför deltagaren. Deltagaren uppmuntrades sedan att rätta forskaren 

angående tolkningen av videorna. Efter intervjun uppdaterades tolkningarna av 

videorna och skickades sedan ut till intervjudeltagarna via e-post. I de flesta fall 

resulterade detta i en dialog mellan forskare och intervjudeltagarna angående 

tolkningarna som gjorts, vilket bidrog till viktig information i studien. Man gjorde 

sedan en uppföljningsintervju för att klargöra eventuella frågetecken från de tidigare 

intervjuerna (Chen, 2013).  

 

Resultaten från intervjuerna visade att deltagarna i undersökningen hade som mål att 

attrahera tittare från hela världen. De hävdar att den strategi som är viktigast för att 

uppnå detta är att framhäva sin unika talang. En intervjuperson ville skapa en 

mystisk identitet genom att inte visa sig i kameran. Personen hävdade att han inte 

såg sig själv som särskilt attraktiv och att en visuell presentation av honom inte 

skulle locka fler tittare när han visar upp sina trolleritricks. Han menar också att det 

skiftar fokus från hans utseende till att endast fokusera på hans talang (Chen, 2013).  

 

En del intervjupersoner använder också sina tekniska färdigheter för att korrigera 

sina framträdanden och för att kunna kontrollera sitt personliga varumärke, samt 

skapa en specifik personlighet på plattformen. Intervjupersonerna menar att genom 

att presentera en särprägel av sig själva så skiljer man sig från övriga konkurrenter. 

Deltagarna i undersökningen medgav att YouTube gör det möjligt att skapa en 

önskad digital självbild. De menar även att det är en plattform som möjliggör för 

amatörer att bli internationella webbstjärnor utan att ta hjälp av agenturer. De kan 

därmed ta kontroll över de frågor som intresserar dem (Chen, 2013).  
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En YouTuber som har gjort sig känd på plattformen genom sin unika karaktär är 

PewDiePie. PewDiePies användande av YouTube har gjort det möjligt för honom 

att kommunicera och engagera en stor publik, samt etablera ett personligt 

varumärke. I en studie gjord av Kristy Beers Fägersten (2016) undersöktes hur 

PewDiePies höga frekvens av svärord i sina videor skapat den karaktär han är på 

YouTube. Tre specifika videor valdes ut för en kvalitativ diskursanalys. En video 

var från 2010 och de två andra från 2014. Under de tre videorna spelar PewDiePie 

ett videospel innehållande skräck. PewDiePie fokuserar främst på att spela in videor 

inom genren ”Lets Play” vilket går ut på att man spelar in sig själv när man spelar 

ett videospel samtidigt som man kommenterar spelet i realtid. Genom att spela in 

dessa videor och reagera emotionellt, skämtsamt och att svära, låter YouTubern 

”PewDiePie” få komma ut (Beers Fägersten, 2016).  

 

Ytterligare 12 videor från 2012 ingick i studien och analyserades med en kvantitativ 

undersökningsmetod. År 2012 valdes på grund av att PewDiePie hade sitt 

genomslag då och att undersöka hans beteende gällande frekvensen av svärord kan 

vara en representativ utgångspunkt gällande hans beteende generellt. Urvalsmetoden 

bestod av att välja den första videon som publicerades under 2012 och sedan var 

15:e uppladdad video. Varje video som undersöktes var en video där han spelade ett 

skräckvideospel inom genren ”Lets Play” (Beers Fägersten, 2016). 

 

Resultatet från den kvantitativa undersökningen visade att PewDiePie svär i 

genomsnitt 3.24 svärord per minut i de utvalda videorna under perioden januari till 

december 2012. Studien fokuserade endast på de ord som ingår i det engelska 

språket så som ”ass”, ”bastard”, ”bitch”, ”cunt”, ”damn”, ”hell”, ”fuck”, ”shit”, 

”pussy” och ”tits”. I en video på 8 minuter svär han som mest 48 gånger vilket var 6 

svärord per minut (Beers Fägersten, 2016).  
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Författaren till artikeln menar att PewDiePies språkbruk gällande svärord skapar en 

sorts intimitet i form av en parasocial relation med sina tittare. Hans användande av 

svärord är bekymmerslös och utan hämningar vilket leder till en ännu mer intimare 

relation med sina tittare. Författaren menar också att PewDiePies popularitet är 

baserad på hans svärande och att det i sin tur har bidragit till en snöbollseffekt då 

fler tittare vill bevittna och se hans särskiljande personlighet (Beers Fägersten, 

2016). 
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3 Syfte  
 

Baserat på studierna som togs upp i tidigare forskning kan man sammanfattningsvis 

konstatera att YouTubers konstruerar sitt personliga varumärke genom ordval, en 

viss jargong, berättandet av historier och att framhäva sina unika egenskaper i deras 

videor. När YouTubers gör reklam för externa varumärken i deras videor innebär 

det dock en helt ny situation. YouTubers ställs inför ett retoriskt problem då de 

måste kommunicera ut två varumärken samtidigt. Utifrån detta vill jag därför 

studera hur YouTubers upprätthåller det personliga varumärket när de gör ett 

reklamsamarbete med ett externt varumärke. Denna studie kommer att analysera ett 

case gjort av influencernätverket United Screens för rakhyvelsvarumärket Bic Soleil 

Bellas räkning. Totalt kommer tre svenska kvinnliga YouTubers att ingå i studien. 

Syftet är att undersöka YouTubernas upprätthållande av det personliga varumärket 

utifrån retoriska tekniker, när de utför reklamsamarbetet med Bic Soleil Bella. Detta 

för att få fram eventuella skillnader och likheter mellan hur de tre YouTuberna utför 

detta reklamsamarbete.   
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4 Forskningsfrågor 
 

1. Hur presenterar de tre YouTuberna sitt personliga varumärke i videor som 

inte innehåller ett reklamsamarbete?   

 

För att kunna studera hur YouTuberna upprätthåller sitt personliga 

varumärke i reklamkontexten behöver jag således först analysera hur de 

uppträder vanligtvis för att kunna göra en sådan analys. 

 

2. Vilka argument förekommer i YouTubernas videor när de gör 

reklamsamarbetet med varumärket Bic Soleil Bella?  

 

Denna fråga syftar till att hitta och studera de argument och stödargument 

som YouTuberna använder. Argumenten är således viktiga i detta 

sammanhang då YouTuberna förklarar varför varumärket Bic Soleil Bella är 

relevant för dem, vilket är högst aktuellt i förhållande till det personliga 

varumärket.  

 

3. Hur används argumenten för att upprätthålla det personliga varumärket i 

videon som de gör i reklamsamarbetet med Bic Soleil Bella?  

 

Utifrån denna fråga analyserar jag hur argumenten kan vara ett verktyg för 

att upprätthålla YouTubernas personliga varumärke genom att jämföra hur 

de uppträder i videor utan reklamsamarbeten. 
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5 Teoretiskt ramverk 
 

I det här avsnittet presenterar jag de valda teorierna och begrepp som studien utgår 

ifrån. Vidare presenteras även hur jag valt att applicera teorierna och begreppen 

på studiens syfte. 

 

5.1 Den retoriska situationen 
 
Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationen har använts vid studier av 

retoriska objekt och dess förhållande till kontexten (Mral, Gelang & Bröms, 2016). 

Enligt honom består en retorisk situation av tre aspekter: ett påträngande problem, 

en retorisk publik samt retoriska villkor. Bitzer menar att varenda retorisk handling 

är en respons på ett påträngande problem i en situation och att talaren därmed är 

styrd av situationen och de tillhörande kraven (Mral, Gelang & Bröms, 2016). 

 

Det påträngande problemet kan bestå av ett tillfälle eller en situation som begär ett 

retoriskt budskap (Mral, Gelang & Bröms, 2016). Det första steget är därför att hitta 

det påträngande problemet för att kunna tydliggöra den retoriska situationen. Frågor 

kan därför beröra anledningar till varför talaren pratar och vilket problem som talet 

eller texten ägnar sig åt. Ett exempel kan vara ett företag som lanserar en ny produkt 

och vill uppmärksamma omvärlden kring detta (Mral, Gelang & Bröms, 2016). 

 

För att kunna ta hand om det påträngande problemet behöver man i stora drag rikta 

budskapet till den rätta målgruppen, något som Bitzer benämner som den retoriska 

publiken (Mral, Gelang & Bröms, 2016). Publiken utgör därför ett 

undersökningsobjekt för att veta vilka det är som tar emot budskapet. Det är av 

intresse då det i sin tur påverkar hur talaren formulerar och uttrycker sig. Frågor 

som kan vara användbara är därför om budskapet tilltalar alla och vilken publik som 

talaren avser att nå ut till. Anpassar inte talaren budskapet till den faktiska publiken 

finns det en risk att man når ut till en annan publik eller inte till någon alls (Mral, 

Gelang & Bröms, 2016). 
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Varje situation för med sig specifika sakförhållanden och omständigheter som 

påverkar effekten av talarens budskap (Mral, Gelang & Bröms, 2016). Det kan 

innebära fysiska förutsättningar som exempelvis ljudanläggningar eller lokalens 

utformning. Det kan också innebära attityder i form av regler, lagar, värderingar, 

tidigare händelser eller traditioner. Dessa aspekter är något som talaren måste ta 

hänsyn till vid utformning av talet. Bitzers formulering av de retoriska villkoren 

innebär således de möjligheter och omständigheter som talaren möter i den retoriska 

situationen. Varenda retorisk situation är styrd av någon regel och antalet regler 

beror på om situationen karaktäriseras som formell, informell, privat, offentlig, 

rituell eller en kombination av flera. Analysering av villkoren bidrar därför till 

frågor som rör de skrivna eller oskrivna reglerna som påverkar den specifika 

situationen och talarens chans att nå ut med sitt budskap (Mral, Gelang & Bröms, 

2016). 

Teorin om den retoriska situationen har ifrågasatts av ett flertal forskare, bland 

annat Richard E. Vatz. Han menar istället att talaren också är med och bidrar till 

situationens villkor och förutsättningar. I dagsläget visar forskning att den retoriska 

situationen har ett inflytande från både talaren och situationen vilket således innebär 

en växelverkan från de två sidorna (Mral, Gelang & Bröms, 2016). 

 

5.2 Logos, ethos och pathos 
 

Aristoteles hävdar att det finns tre faktorer som är grunden till övertalning och som 

skapar ett intryck hos lyssnarna. Det är logos, ehos och pathos. (Hellspong, 2011). 

Logos står för de sagda orden och framstår som bevis för hur talaren tänker. Det 

innebär även att talaren vinner auktoritet ifall den visar sig insatt inom ett visst 

ämne. Ett logosargument kännetecknas av sak- och resonemangsskäl då talaren 

utvecklar en tankegång (Hellspong, 2011). 

 

Ethos syftar till talarens karaktär och personlighet. Det är den bild talaren vill 

upprätthålla inför lyssnarna genom att själv forma den enligt retoriska medel. Det 

kan vara genom sin röst, ord och gester (Hellspong, 2011). 
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För att uppnå en retorisk effekt gäller det att kunna visa sig trovärdig snarare än att 

visa äkthet. Ethosargument syftar till argument som hänvisar till talarens auktoritet 

och sakkunnighet i en specifik fråga. Talaren försöker höja sin egen status för att 

anses som mer trovärdig. Argumenten kan även innebära att man talar lugnt och 

kunnigt för att visa sin kompetens eller att man hänvisar till andra personer eller 

sammanhang för att intyga att man har rätt. Ett annat retoriskt argument är att man 

stödjer sina resonemang på att den allmänna opinionen också tycker likadant i den 

specifika frågan. Ett ethosargument kan också vara att hänvisa till lyssnaren och 

påpeka att de är vittnen till tesens sanning. Sådant argument är möjligen starkare än 

de andra då talaren får direkt bekräftelse (Hellspong, 2011). 

Till skillnad från logosargument som försöker upprätthålla en diskussion, syftar 

ethosargument till att avsluta diskussionen. Talaren försöker förmedla att det inte 

finns något att diskutera för att man har rätt i den specifika frågan (Hellspong, 

2011). 

 

Pathos står för de känslor som talaren ger upphov till hos lyssnarna. Om talaren 

visar starka känslor för en specifik sakfråga, kan publiken rycka med i de upplevda 

känslorna vilket ger upphov till en retorisk effekt och övertalning. Man försöker 

därmed påverka lyssnarna genom en emotionell grund och få människor att 

engagera sig för en viss tes. Detta medlet går även under begreppet pathosargument. 

Pathosargument fyller en viktig funktion när åhörarna har emotionella hinder för en 

viss ståndpunkt. Medlet kan behövas för att lyssnarna ska förstå en tes verkliga 

innebörd (Hellspong, 2011). 

 

5.3 Retorisk stil 
 

Den retoriska stilen kan även vara ett sätt att konstruera en viss uppfattning om 

talaren eller en text. Genom att använda en särskild stilnivå eller stilfigurer kan 

talaren uppnå särskilda retoriska effekter som kan ha en påverkan på åhörarna eller 

läsarna.  
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5.3.1 Stilnivå 
 

Ord i en text eller ett tal måste sammanställas på ett visst sätt för att tanken bakom 

ska kunna synliggöras. Det är även så den estetiska verkan som benämns som stil 

konstrueras. Stilnivån har som funktion att ge en förklaring på hur skribenten eller 

talaren vill bli uppfattad (Renberg, 2019). 

Anledningen till att kartlägga stilnivån i en text är för att olika formuleringssätt ger 

mottagaren ett tecken på vad för typ av framställning som görs. Stilnivån fungerar 

därför på ett liknande sätt som en genrebestämning (Renberg, 2019).  

 
Den klassiska retoriken delar upp språkstilen i tre nivåer. Det är högstil, mellanstil 

och lågstil. Högstilen syftar på en korrekt språkstil som ofta har sitt sammanhang i 

en högtidlig kontext. Texten förekommer främst i lagtext och traditionell predikan 

(Renberg, 2019). Mellanstilen utmärks av ett simpelt men vårdat och korrekt språk 

som man ofta finner i nyhetsförmedling och i sakprosa. Lågstilen klassificeras av ett 

ledigt språkbruk där både slangspråk, jargong och dialekter har en framträdande 

roll. Uttrycken är nära besläktade med talspråket och i formella kontexter upplevs 

språkstilen som ovårdad (Renberg, 2019).  

 

5.3.2 Stilfigurer – troper 
 
Ett uttryckssätt eller ett ord som används i en annan betydelse än det som är 

vedertaget kallas för en trop (Lindqvist, 2016). Tropernas funktion är att uppnå en 

viss retorisk effekt. Det kan vara att man vill undvika tristess, förklara eller skapa 

komiska effekter. Det kan också innebära att man vill uppnå en viss känsla hos 

åhörarna eller läsarna. En trop kan till exempel vara användandet av liknelser, 

metaforer eller ironi. Att kartlägga en trops effekt är omöjligt i den bemärkelse att 

tropernas betydelse har en stark koppling till sitt sammanhang. En trop tolkas sällan 

entydigt vilket gör det omöjligt att fastställa allmänna påståenden (Lindqvist, 2016). 
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5.4 Personligt varumärke 
 
Ett personligt varumärke kan definieras som de värden som förknippas med ett visst 

namn. Begreppet har stora likheter med retorikens ethos då man implementerar ett 

starkt ethos vid ett antal olika tillfällen under en längre tid för att bygga det 

personliga varumärket (Runebjörk, 2007). Varje situation kräver därför ett 

konsekvent uttryck av ethos, samt att man bör förmedla samma kärnvärden för att 

det ska kunna förknippas med det specifika namnet. När en person blir känd genom 

att associeras med dessa värden har man utvecklat ett personligt varumärke 

(Runebjörk, 2007). 

 

I takt med TV- och informationssamhällets utveckling har etableringen av ett 

personligt varumärke blivit allt vanligare. Flera grupper av människor utvecklar en 

medveten karaktär och ett varumärke för att marknadsföra sig själva (Robild, 2007). 

Personligt varumärke handlar därför om att skapa en unik personlig identitet och att 

upprätthålla föreställningen om den identiteten för en viss grupp människor. Detta 

för att andra ska kunna associera de särskilda värderingarna och känslorna till just 

den identiteten (Montoya, 2002). 

 

Inom sociala medier bör man först hitta sin värdegrund innan man utvecklar sina 

sociala kanaler online (Boisen, 2015). Boisen (2015) menar att detta är en 

förutsättning för att kunna öka sin popularitet på sociala medier. För att nå fram till 

ett hjärta måste man tala från sitt eget. Man bör därför identifiera sina 

nyckelvärderingar och kärnord för att kontinuerligt kommunicera ut dessa för att 

följarna ska kunna lära känna den karaktär man vill utveckla på sociala medier. 

Byter en person åsikter frekvent kan följarna få svårt att lita på den persona man 

bedriver på sociala medier (Boisen, 2015).  

 

Boisen (2015) betonar även att man bör uppdatera sina sociala kanaler frekvent och 

regelbundet för att bygga en kontinuitet gentemot sina följare. Boisen understryker 

även att innehåll som särskiljer sig från annat på webbplatsen delas ofta vidare. 

Detta kan i sin tur bidra till en tillväxt av de sociala kanalerna.  
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Boisen menar även att sociala kanaler ständigt bör vara bevakade för att kunna 

överblicka vad som sägs om varumärket och för att kunna agera snabbt ifall en kris 

skulle inträffa (Boisen, 2015). 

 

Ett personligt varumärke innebär även en möjlighet att kunna influera andra 

människor, så som köpbeslut och attitydpåverkan (Montoya, 2002). Människor har 

alltid ett behov av att känna att man fattat rätt beslut gällande inköp av en produkt. 

Det kan handla om att man känner sig övertygad av en säljare innan man fattar ett 

beslut om att köpa en vara. Ett personligt varumärke fungerar på ett liknande sätt då 

personen kan tillföra tillit och trygghet gällande köp av en viss produkt (Montoya, 

2002). 

 

5.5 Association Theory  
 
Reklamens funktion är att skapa värderingar och behov knutna till en specifik 

produkt (Littlejohn & Foss, 2009). Konsumenter köper inte endast en produkt utan 

också alla de betydelser som är associerade till just den produkten. Den växande 

globaliseringen av varumärken innebär också att reklamen måste anpassas utefter de 

olika marknadernas förutsättningar. Europa, Asien och andra delar av världen 

besitter unika kulturella karaktärsdrag som influerar deras behov och önskan. Att 

inte ha detta i åtanke kan därmed leda till miss i kommunikationen (Littlejohn & 

Foss, 2009). 

Syftet med reklam är därför att associera produkterna till symboler som utgör 

varumärkets värderingar och identitet samt passar in på den valda marknaden 

(Littlejohn & Foss, 2009). Det kan innebära att man associerar varumärket till en 

omtyckt och trovärdig person, ett känslomässigt tillstånd eller en åtråvärd livsstil. 

Dessa kommunikativa associationer måste dock upprätthållas under en längre tid för 

att produkten inte ska förlora sin identitet (Littlejohn & Foss, 2009). 
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5.6 Produktplacering  
 
Begreppet produktplacering avser aktiviteten att placera ett identifierbart varumärke 

i en kontext som vanligtvis inte innehåller reklam (Balasubramanian, 1994; Lowery 

et al., 2005; Nabi & Oliver, 2009). Det finns många faktorer som avgör hur effektiv 

en produktplacering kan konstrueras i media. Dessa aspekter är relaterade till vart 

produkten är placerad och om den kommuniceras ut visuellt, retoriskt eller en 

kombination av de båda tillvägagångssätten. Det kan också mätas i hur produkten är 

integrerad i berättelsen och tittarnas tidigare förhållningssätt till reklam eller 

produkten (Balasubramanian et al., 2006; Nabi & Oliver, 2009). Det kan dock 

finnas en risk att produkten stör det övriga innehållet vilket kan medföra att tittarna 

upplever att medieinnehållet blir avbrutet (Csikszentmihalyi, 1990; Nabi & Oliver, 

2009). Tidigare forskning har visat att konsumenter som lagt märke till ett 

reklambudskap, tar in innehållet på ett annat sätt än om de inte var medvetna om det 

(Friestad & Wright, 1994; Nabi & Oliver, 2009). Det kan i sin tur göra att tittarna 

granskar produktplaceringen och den valda kontexten för att sedan neka 

reklambudskapet (McCarty, 2004; Nabi & Oliver, 2009). I sådana fall kan ett 

reklambudskap som får större plats i en mediekontext leda till ett mer negativt utfall 

hos tittarna gällande attityden mot varumärket. Dock kan det resultera i att publiken 

kommer ihåg varumärket i större utsträckning (Nabi & Oliver, 2009). I de fall då 

placeringen av en produkt är integrerat i det övriga medieinnehållet på ett mycket 

relevant sätt, finns det en större chans att tittarna uppskattar innehållet. I studier 

framkommer det däremot att minnet utav varumärket inte är lika förekommande i 

det senare fallet (d’Astous & Charties, 2000; Russell, 2002; Nabi & Oliver, 2009).  

 

5.7 Tillämpning av teorier och begrepp  
 

Vid analys av YouTubers personliga varumärke anser jag att Lloyd F. Bitzers teori 

om den retoriska situationen är en bra utgångspunkt. Det påträngande problemet om 

att YouTubern ska kommunicera ut två varumärken kan förklaras och analyseras på 

ett tydligt sätt utifrån Bitzers teoretiska ram.  
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Vid tillämpandet av den retoriska situationen i min analys kommer jag främst utgå 

från hur YouTuberna i studien tar sin an det påträngande problemet med att 

kommunicera ut två varumärken samtidigt. Detta genom att främst analysera deras 

argument. Association Theory blir även relevant i detta sammanhang då min analys 

omfattar hur de associerar produkten Bic Soleil Bella till sitt personliga varumärke. 

Vidare är även begreppet produktplacering av betydelse för att se hur de interagerar 

med produkten i videon och gör den väsentlig utifrån tidigare videoinnehåll.  

 

Aristoteles teori om ethos, logos och pathos är också högst relevant. I min analys 

kommer jag att analysera sak- och resonemangsskäl i YouTubernas video, vilket 

kan kopplas till YouTubernas logos. Jag kommer även att leta efter konsekventa 

uttryck för att studera om uttrycken i videorna kan ha en koppling till YouTubernas 

ethos. Detta eftersom teorin om etableringen av det personliga varumärket går ut på 

att konsekvent uttrycka samma slags kärnvärden under en längre tid. Teorin om det 

personliga varumärket ger mig därför en bra förståelse om hur ett personligt 

varumärke konstrueras och vilka aspekter som blir intressanta att studera.  

 

Den retoriska stilen är även en intressant aspekt att analysera och tillämpa på 

studien. YouTubernas stilnivå kan berätta något om hur de vill uppfattas, vilket i sin 

tur har kopplingar till deras egna personliga varumärke. Samtidigt är användandet 

av troper till för att skapa en retorisk effekt. Att man till exempel vill skapa en 

komisk effekt genom att använda ironi. På detta sätt kan YouTuberna skapa känslor 

hos tittarna vilket har kopplingar till YouTuberns pathos. Vad YouTuberna skapar 

för känslor hos tittarna kan i sin tur bidra till uppfattningen om YouTubernas 

personliga varumärke. I studien kommer jag därför analysera tropernas funktion i 

sammanhanget och hur det kan kopplas till YouTubernas ethos och det personliga 

varumärket.  
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6 Material 
 

I den här studien utgår jag från en kampanj som United Screens utvecklat 

tillsammans med varumärket Bic och deras rakhyvel Soleil Bella. Det digitala 

mediebolaget United Screens grundades 2013 och är en del av RTL Group. Bolaget 

kopplar samman influencers och kreatörer med varumärken för att skapa 

marknadsföringskampanjer på influencernas kanaler på diverse plattformar för 

online video (United Screens, u.å). Hundratals av de största influencerna och 

kreatörerna i Norden ingår i United Screens nätverk. Bolaget hjälper influencerna att 

växa genom att utveckla både innehållsstrategier, marknadsföringskampanjer och att 

få annonsintäkter från YouTube. Totalt har de skapat över 1000 kampanjer genom 

att koppla samman influencers och varumärken (United Screens, u.å).   

 

Varumärket Bic ville nå ut till kvinnor i Norden mellan åldrarna 18 till 34 år. Målet 

var att öka varumärkeskännedomen, samt kunskapen om deras arbete kring 

hållbarhet genom att kommunicera ut att rakhyvlarna inte är en engångsprodukt. 

Strategin för att uppnå detta var att sprida kampanjens budskap genom tio nordiska 

influencers som har en publik som ligger i linje med Bics målgrupp (United 

Screens, u.å). I min studie avgränsar jag dock mitt urval av de tio nordiska 

influencerna till att koncentrera mig på hur de tre svenska influencerna 

kommunicerar ut kampanjen med Bic Soleil Bella i deras YouTubevideor. Baserat 

på en video som United Screens Production (2018) skapat för att utvärdera 

marknadsföringskampanjen valdes de svenska influencerna som syntes i videon. Det 

var influencerna Alexandra Nilsson, Margaux Dietz och Helene Torsgården. En 

svensk influencer som kallar sig för Laki togs dock inte med i studien. Detta för att 

hon gjorde reklamsamarbetet tillsammans med en vän. Laki och hennes vän 

avslutade varandras meningar i videon vilket bidrog till svårigheter vid 

analyseringen av Lakis argument kopplat till hennes personliga varumärke. De 

andra influencerna gjorde reklamsamarbetet på egen hand vilket gjorde att 

kontexten och argumenten var lättare att analysera och jämföra med varandra.  

Genom att söka på samtligas namn och produkten Bic Soleil Bella, fick jag upp 

deras video i sökverktyget på YouTube.  
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Att göra en analys av videor utifrån samma marknadsföringskampanj bidrar till att 

man kan jämföra resultatet med de övriga YouTuberna i studien. Det är således 

lättare att se hur respektive YouTuber tar sig an det retoriska problemet med att 

upprätthålla det personliga varumärket, då samtliga utgår från samma 

förutsättningar. Skulle en analys av olika marknadsföringskampanjer ingå i studien 

skulle man möjligtvis få fram resultat om flera olika retoriska problem men kanske 

desto svårare att se kopplingar på hur de löst den specifika retoriska situationen. 

Detta eftersom de antagligen fått olika riktlinjer från det specifika varumärket som 

dem gör ett betalt samarbete med.  
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7 Metod 
7.1 Metodöversikt  
 

I min studie utgår jag från en kvalitativ metodansats då studiens syfte fokuserar på 

att få en kontextuell förståelse kring hur YouTubers upprätthåller sitt personliga 

varumärke vid reklamsamarbetet med Bic Soleil Bella. Studien avser därför att 

analysera ett visst skeende snarare än att kunna generalisera resultatet till en större 

population. Studien avser även att endast undersöka tre personer vilket också är en 

avgörande faktor till varför en kvalitativ metod anses som mest lämplig och att en 

generalisering av resultatet inte är genomförbart.  

 

Vidare kommer jag att använda mig av en retorikanalys för att studera hur 

YouTuberna upprätthåller sitt personliga varumärke. Denna metod anser jag är 

lämpligast eftersom jag i denna studie fokuserar på hur YouTubernas retorik 

konstruerar deras personliga varumärke. Genom att använda denna metod utesluts 

dock andra aspekter som kan vara intressanta att studera. En sådan avgränsning 

måste dock göras då tidsaspekten för denna studie bör tas i akt. Konsekvenserna av 

detta kan innebära att en större kontextuell förståelse av forskningsproblemet inte är 

nåbart inom ramen för just denna studie. 

 

Frågeställningarna kommer att besvaras utifrån en argumentationsanalys, mer 

specifikt Næss Pro- och contra-metod. Vidare kommer även de retoriska begreppen 

ethos, logos, pathos, stilnivå och troper ha en framträdande roll vid analys av 

retoriken.  

 

7.2 Argumentationsanalys 
 

Argumentationsanalys är en metod som har utvecklats från retoriken. 

Argumentation är en nyckelterm inom argumentationsanalysen och syftar till en 

konstellation av påståenden som en talare för fram för att försvara en ståndpunkt. 

Begreppet argument syftar däremot endast till ett enda påstående (Boréus & 

Bergström, 2018).  
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Argumentationer i en text kan byggas upp på många olika sätt. En del texter staplar 

flera olika argument på varandra för att ge så mycket tyngd åt en slutsats som 

möjligt. Andra texter innehåller endast ett fåtal, medan vissa texter bara har ett enda 

argument (Karlberg & Mral, 1998).  

Argumentationsanalys riktar in sig på retorikens logos snarare än ethos och pathos 

(Boréus & Bergström, 2018). I den här studien utgår jag från Næss 

argumentationsanalys ”pro- och contra-metoden” och tar främst stöd från bland 

annat Boréus och Bergströms (2018) beskrivning av metoden.  

 

7.3 Pro- och contra-metoden 
 

Texter som syftar till att övertyga mottagaren om något, innehåller en eller flera 

teser (Karlberg & Mral, 1998). Teser kan vara preskriptiva, normativa och 

deskriptiva. Preskriptiva teser uppmanar mottagaren till att handla på ett visst sätt 

och förekommer främst inom politiken. Normativa teser uttrycker värderingar och 

deskriptiva teser betraktas som fakta (Boréus & Bergström, 2018).  

 

Næss argumentationsanalys går ut på att man hittar den centrala tesen i en text för 

att sedan leta fram påståenden som argumenterar för och emot tesen. Næss kallar 

argument som stödjer ett påstående för ”proargument” medan motargument kallas 

för ”contraargument”.  

Påståenden kan ses som argumentationens byggstenar och är något man hävdar för 

att övertyga någon. Vid uppförande av en argumentationsanalys arrangerar man den 

centrala tesen och alla påståenden utifrån en hierarkisk modell (Boréus & 

Bergström, 2018).  

 

En av argumentationsanalysens syfte är att vara deskriptivt. Detta syftar till att 

forskaren måste återskapa enskilda texter för att kunna studera argumenten och 

relationen mellan dem. I praktiken innebär det att forskaren måste hitta 

argumentationsstrukturen på egen hand för att sedan kunna genomföra en analys 

(Boréus & Bergström, 2018). 
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Ett annat syfte som berör argumentationsanalys är att vara värderande. 

Bedömningen av argument kan göras ur olika perspektiv vilket bland annat kan 

innefatta hur starkt ett argument talar för eller emot en viss tes. Ett annat exempel 

kan vara om ett uttryck bör tolkas bokstavligt eller metaforiskt. Ord och satser som 

låter på ett liknande sätt kan ge upphov till olika påståenden beroende på 

sammanhanget (Boréus & Bergström, 2018). En argumenterande text kan därmed 

tolkas olika baserat på vart man lägger sitt fokus i analysen (Karlberg & Mral, 

1998). 

 

Användningen av Pro- och contra-metoden består främst för att kunna kartlägga 

tesen och vilka argument och påståenden som respektive YouTuber använder. Detta 

för att sedan kunna göra andra analyser om hur dessa argument påverkar 

YouTubernas personliga varumärke. Jag kommer därför inte använda Næss 

argumentationsnanalys på ett djupare plan, utan snarare redovisa argumenten och 

tesen på ett lättförståeligt sätt utifrån den hierarkiska modellen. Boréus och 

Bergström (2018) menar att en argumentationsanalys kan vara ett komplement till 

andra sorters textanalyser och vara ett övergripande steg. När man sedan analyserat 

och hittat de argument som återfinns i en text kan man genom andra analyser 

studera textens innehåll vidare (Boréus & Bergström, 2018).  

Detta är något jag kommer göra då jag anser att det finns flera viktiga aspekter att 

studera i de valda videorna från YouTuberna. Jag har därför konstruerat ett antal 

metodfrågor utifrån teoriavsnittet som jag använt mig av vid analysering av 

materialet. 
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7.4 Metodfrågor  
 

Metodfrågorna har tagits fram för att besvara studiens tre frågeställningar och 

återfinns under respektive rubrik tillägnad vardera frågeställning. Vidare ger jag en 

kort förklaring av metodfrågorna och vad jag syftar att få fram genom att tillämpa 

dessa på studien.  

 

Frågeställning 1 

• Finns det uttryck som är konsekventa i respektive video?  

• Hur framställs YouTubernas ethos baserat på de konsekventa uttrycken i 

videorna?  

• Använder YouTuberna troper och vilken tänkbar effekt kan användandet av 

dessa troper ge?  

• Vad använder YouTuberna för stilnivå i sina videor? 

 

Frågeställning 2 

• Vad är tesen? 

• Vilka argument och stödargument finns? 

• Är det faktuella eller normativa påståenden?  

 

Frågeställning 3 

• Hur löser YouTuberna det påträngande problemet i den retoriska 

situationen?  

 

Som tidigare nämnt menar Runebjörk (2007) att ett personligt varumärke byggs upp 

när man implementerar ett starkt ethos på ett konsekvent sätt vid olika tillfällen 

under en längre tid. Metodfrågorna som avser att besvara den första frågeställningen 

syftar där med till att hitta dessa uttryck där man kan lyckas fånga och kartlägga 

YouTubernas ethos. Vidare menar Lindqvist (2016) att användandet av troper kan 

skapa en retorisk effekt.  
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Utifrån dessa tänkbara effekter hos mottagaren anser jag även att man kan kartlägga 

hur YouTuberna vill uppfattas, vilket i sin tur har kopplingar till deras ethos. 

Stilnivån påverkar också hur talaren kan uppfattas vilket gör att denna aspekt i 

retorikanalysen också är av intresse.  

 

Metodfrågorna som avser att besvara den andra frågeställningen syftar till att 

kartlägga både tesen och argumenten för att få fram motiven bakom YouTubernas 

sätt att upprätthålla det personliga varumärket i reklamkontexten med Bic Soleil 

Bella. Att ta reda på om påståendena är faktuella eller normativa bidrar till en analys 

angående deras valda uttryckssätt. Ett faktuellt påstående kännetecknas av ett 

sakförhållande som föreligger eller har förelagts, medan ett normativt påstående 

uttrycker något som är önskvärt angående ett visst sakförhållande. Normativa 

påståenden uttrycks ofta tillsammans med ord som ”bör”, ”bra”, ”god”, ”önskvärt” 

och ”dåligt” (Björnsson, Kihlbom & Ullholm, 2009). Vid kartläggande av faktuella 

påståenden letar jag främst efter argument som rör produktens egenskaper medan 

normativa påståenden är argument som personligen kommer ifrån YouTuberna 

själva. 

 

Den sista metodfrågan som avser att besvara den tredje frågeställningen syftar till att 

besvara hur YouTuberna löser det påträngande problemet med att kommunicera ut 

två varumärken. Både deras egna personliga varumärke men också Bic Soleil Bella 

som de ingick ett betalt samarbete med. Detta för att kartlägga hur de upprätthåller 

sitt personliga varumärke i en sådan kontext.  

 

7.5 Procedur 
 

För att besvara den första frågeställningen analyserades de tre senaste uppladdade 

videorna från respektive YouTuber. Dessa videor återfinns i studiens bilaga. För att 

videorna inte skulle innehålla något betalt samarbete, såg jag över respektive 

videobeskrivning för att säkerställa detta. Detta för att reklamsamarbeten redovisas 

där för att tydliggöra för tittarna att det är ett betalt samarbete.  
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Videorna valdes den 19 maj 2019 och anledningen till varför tre videor valdes, var 

för att få en djupare förståelse för YouTubernas personliga varumärke och hur de 

uttrycker sig i vardera video.  

Fler videor i analysen hade dock gett mig en djupare kontextuell förståelse för deras 

personliga varumärke, men tidsaspekten gjorde inte detta möjligt. Ingen hänsyn togs 

till videogenre då jag ansåg att det personliga varumärket ändå kommer vara 

konsekvent oberoende av vilken slags video YouTubern gör.  

När de tre YouTubevideorna valts ut, sågs videorna minst två gånger. Först vid 

transkriberingen av videorna och sedan en andra gång för att säkerställa att jag 

skrivit ned rätt utlåtanden.  

 

Endast de sagda orden och skratt i videorna togs med. Låtar och annat ljud som 

kunde dyka upp i videorna transkriberades inte då fokus i denna analys låg på det 

språk som YouTuberna använder. Att dock ta med andra ljud skulle ha kunnat ge 

studien djupare och mer detaljrik information om YouTubernas personliga 

varumärke. Andra personer som dyker upp i videorna och gör utlåtanden togs dock 

med. 

 

Efter transkriberingen överblickade jag innehållet för att hitta konsekventa uttryck 

som återfanns i alla de tre videorna. Jag tog sedan ut delar av texten som var av 

intresse för att analysera innehållet utifrån de valda metodfrågorna som syftar till att 

besvara den första frågeställningen.  

 

Videon som innehöll reklamsamarbetet med Bic Soleil Bella sågs totalt tre gånger. 

Första gången för att få en överblick över vad som inträffar i videorna. En andra 

gång för att transkribera de sagda orden i videorna, samt en tredje gång för att se 

över att transkriberingen utförts på rätt sätt. Endast det tillfälle där YouTuberna gör 

reklamsamarbetet togs med. Övrigt innehåll som handlade om andra saker 

transkriberades inte. Detta gällde särskilt Alexandra Nilsson och Helene Torsgården 

då annat innehåll som inte berörde reklamsamarbetet uppfattades som irrelevant att 

ta med vid transkriberingen. I Margaux Dietz video var reklamsamarbetet 

närvarande i hela videon, därför gjordes en transkribering av allt innehåll.  
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Efter transkriberingen överblickade jag texten utifrån pro- och contra-metoden för 

att hitta den centrala tesen. Jag plockade sedan ut alla de påståenden och argument 

som berörde tesen i fråga.  

Därefter sorterade jag argumenten enligt pro- och contra-metoden och analyserade 

utifrån de valda metodfrågorna som syftar till att besvara den andra frågeställningen. 

Vidare applicerades sedan den sista metodfrågan som avsåg att besvara den tredje 

frågeställningen i studien. 

 

7.6 Metodproblem 
 

De problem som dök upp i min studie gällde främst transkriberingen av videorna. 

Vissa ord och meningar var svåra att tyda vilket kan ha medfört fel vid 

transkriberingen. Dock försökte jag väga upp detta med att se över videon igen och 

läsa igenom så att transkriberingen stämde överens med de sagda orden.  

 

Andra problem gällde främst vid retorikanalysen då mångtydiga begrepp och 

uttryck kunde göra det svårt att tolka hur personen skulle kunna uppfattas utifrån det 

personliga varumärket. Jag försökte därför leta efter liknande uttryck för att se om 

personen konsekvent uttrycker sig på detta sätt i videorna vilket då skulle kunna 

kopplas till deras ethos. Detta för att säkerställa att de valda uttrycken i analysen 

speglar deras personliga varumärke. 

 

7.7 Reliabilitet och validitet  
 

Bryman (2016) beskriver reliabilitet som den tillförlitlighet man kan ha till studiens 

resultat samt hur resultatet skulle se ut ifall man gjorde undersökningen på nytt. 

Genom att undersöka studiens reliabilitet vill man få fram om studien kan ha 

påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. Begreppet berör därför 

studiens mått och ifall dem är konsistenta eller följdriktiga (Bryman, 2016).  
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Det är dock svårt att uppfylla detta krav i en kvalitativ forskning, särskilt eftersom 

denna studiens analyser är baserad på mina egna personliga slutsatser. Dock hoppas 

jag att beskrivningen av mina tillvägagångssätt kan väga upp detta även om studien 

inte kan replikeras fullständigt. Jag hoppas istället att studien kan vara en grund till 

annan forskning inom området och att mina tillvägagångssätt och analyser kan ses 

som en utgångspunkt för vidare studier. Den interna reliabiliteten kan dock vara till 

min fördel i denna studie då analyserna enbart är grundande på mina egna 

tillvägagångssätt och slutsatser. 

 

Validitet handlar om hur studien mäter eller observerar det som studiens syfte avser 

att mäta. I en kvalitativ metodansats kan detta beröra huruvida man observerar i 

enlighet med studiens syfte eller inte. Den externa validiteten fokuserar om man kan 

generalisera resultaten till andra sammanhang och situationer. Detta utgör dock en 

svårighet eftersom kvalitativa studier främst studerar fall och använder sig av 

begränsade urval i sina undersökningar (Bryman, 2016). Något som även är aktuellt 

i min studie då jag endast valt att studera tre olika YouTubers. Andra 

reklamsamarbeten med YouTubers kan ta sig i uttryck på annat sätt vilket kan bidra 

till att mina resultat inte är representativt för liknande typfall. 

Den interna validiteten kan dock vara till en fördel i kvalitativa studier eftersom en 

långvarig observation av ett visst sammanhang kan garantera en högre grad av 

överensstämmelse mellan observationer och begrepp (Bryman, 2016). 

 

7.8 Kritik mot kvalitativ forskning  
 

Bryman (2016) menar att den kritik som berör kvalitativ forskning brukar vara den 

osystematiska process som studierna innefattar. Det är forskarens uppfattningar som 

är det centrala i forskningen vilket gör studierna subjektiva och impressionistiska. 

Forskaren är det viktigaste redskapet gällande datainsamlingen eftersom studierna i 

stora omfattningar är beroende och styrd av forskarens intressen. Studierna bidrar 

därför till svårigheter gällande att replikera en kvalitativ undersökning eftersom 

resultatet är baserat på forskarens egna tolkningar (Bryman, 2016). 
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Att dock låta strukturen ta mindre plats i forskningen bidrar till möjligheter att fånga 

in perspektiv om de studerande personerna. Man kan få tillgång till aspekter som 

omfattar människors sociala verklighet, men som forskare tidigare inte tänkt på 

eftersom de inte känner till deras verklighet (Bryman, 2016). 

Det är därför kvalitativa studier tenderar att ha så få begränsningar som möjligt för 

att inte utesluta viktiga aspekter som kan dyka upp och vara intressanta att ha med i 

studien (Bryman, 2016). 

 

Kvalitativa studier är också svåra att generalisera till en större population då 

kvalitativa forskare fokuserar på att undersöka mindre och färre enheter jämfört med 

kvantitativa forskare (Bryman, 2016). Studierna innebär dock att man kan få mer 

detaljerad information inom ett specifikt fall i syfte att få en kontextuell förståelse 

av ett visst beteende, vilket jag anser är positivt för just denna studien.  

 

7.9 Forskningsetik  
 

Enligt Codex (2019) behöver forskaren vara medveten om de etiska principerna för 

att forskningen ska hålla en hög kvalité och vara moraliskt acceptabel. Jag har 

därför undersökt vilka etiska principer som är relevanta för just denna studien.  

 

Bryman (2016) hänvisar till Pace och Livingstons ståndpunkter om den elektroniska 

kommunikationens användbarhet i forskning. De ståndpunkterna innebär att man 

endast får använda elektronisk kommunikation om den finns lättillgänglig och är 

offentlig på internet. Pace och Livingston menar även att det inte bör krävas något 

lösenord för att få åtkomst till informationen samt att materialet inte bör uppfattas 

som känsligt innehåll. Vidare menar de även att hemsidans policy bör vara 

formulerad på det sätt att det inte förbjuder användning av materialet (Pace & 

Livingston 2005; Bryman 2016).  

 

Kopplat till min användning av videor från YouTube anser jag att de uppfyller alla 

ståndpunkter. Det material jag använt mig av från YouTube finns tillgängligt för 

allmänheten och jag anser att innehållet inte är av känslig karaktär då YouTuberna 
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själva står som avsändare av innehållet och därmed godkänt publiceringen. 

Videorna ingår dock under upphovsrätten eftersom det är ett audiovisuellt verk 

skapat av dem själva (Google, 2019a).  

Enligt YouTubes egna policy finns det dock aspekter som gör att användandet av 

innehållet på plattformen kan vara godtagbart (Google, 2019b). Dock är riktlinjerna 

i policyn en definitionsfråga. Det finns inga konkreta direktiv från YouTubes sida 

utan varje fall bedöms utifrån särskilda aspekter vilket omfattar användningens syfte 

och karaktär, värdet på innehållet samt hur mycket av materialet man faktiskt 

använder (Google, 2019c).  

 

I mitt fall har jag endast transkriberat det muntliga innehållet i videorna samt 

redovisat korta citat i uppsatsen. Jag anser därför att min användning av 

originalinnehållet är minimal. Mitt syfte med användningen är även av icke-

kommersiell karaktär. Dessa aspekter upplevs därför vara till min fördel i 

förhållande till YouTubes policy.  
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8 Resultat  
8.1 Analysens disposition  
 

Resultatdelen kommer att presenteras utifrån respektive YouTuber samt de tre 

frågeställningarna. Den första frågeställningen kommer att gå under rubriken 

”Personligt varumärke”, den andra frågeställningen ”Argument” och den tredje 

frågeställningen ”Upprätthållandet av det personliga varumärket”. Under varje 

avsnitt kommer respektive retorikanalys att presenteras utifrån metodfrågorna. Detta 

för att på ett enkelt och lätt navigerande sätt tydliggöra resultatet. Det innebär 

följaktligen att det första avsnittet kommer att besvara metodfrågorna som angick 

den första frågeställningen om det personliga varumärket utanför en reklamkontext. 

Den andra analysen kommer att besvara metodfrågorna som gällde den andra 

frågeställningen om argument som förekommer i reklamsamarbetet. I detta avsnitt 

presenteras argumenten utifrån ”Pro- och contra-metoden”. Den tredje analysen 

kommer således att besvara metodfrågan som avser den tredje frågeställningen, om 

hur de upprätthåller sitt personliga varumärke i reklamkontexten. I detta avsnitt 

återkopplar jag respektive YouTubers ethos och den retoriska stilen med de sagda 

argumenten under reklamsamarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33(56) 
 

8.2 Margaux Dietz  
 

I det här avsnittet analyserar jag Margaux Dietz personliga varumärke enligt 

metodfrågorna som redovisades i metodavsnittet.  

8.2.1 Personligt varumärke 

Margaux Dietz visar upp sitt mammaliv i sina videor genom att dra paralleller med 

sitt tidigare liv utan barn. I en video när hon haft en hektisk morgon med sin son 

Arnold berättar hon ett par liknelser.  

 
Det händer så mycket när man har barn så här tidigt på morgonen. Annars är det 

liksom att man lunkar fram tills man kommer till jobbet. Men numera är det liksom 

fullt ös. Det är som att vara på en AW. Äh. Gympalektion? Äh. Jag vet inte vad jag 

ska säga. Fullt ös. (Dietz, 2019a, 2:46-3:01) 

 

I ett annat sammanhang efter att hon höll i ett barnkalas för sin son säger hon ”Det 

är väl så här livet kommer att se ut från och med nu. Babblarnakonsert och 

barnkalas. Nu är i alla fall alla barnen här så vi tänkte ta ut tårtan och se om det blir 

en succé eller en fail” (Dietz, 2019c, 8:01-8:06).  

 
Lek med ord, även kallad paronomasi, är också något som också förekommer i 

Dietzs videor. Hon ser ofta komiskt på saker som inträffar i henne liv. När hennes 

son Arnold har gråtit mot dörren efter att de köpt hem mat från McDonalds pratar 

hon om händelsen. 

 
Ni missade utbrottet, men det höll på att, jag har aldrig varit med om något sjukare i 

hela mitt liv. Han stod och skrek och hoppade mot ytterdörren i tjugo minuter. Höll 

på att bli en sad meal, istället för en happy meal. (Dietz, 2019a, 10:33-10:46) 

 
Margaux Dietz är även personlig i sina videor då hon delar med sig av stora 

händelser som betyder mycket i hennes liv. I en video tillägnad till hennes tvååriga 

son Arnold, pratar hon om sin graviditet och hur mycket hennes son betyder för 

henne. Vid ett tillfälle i videon spelas ett klipp upp från en tidigare video när hon 

pratar om sin förlossning.  
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Sekunderna innan du kom var det som att hela världen stannade till. Och första 
gången jag fick upp dig i famnen så tror jag att jag aldrig varit så lycklig i hela 
mitt liv. Jag tror att din pappa var ganska chockad de sista minuterna innan 
förlossningen. Och jag kommer aldrig glömma första gången som du låg i hans 
famn. Och han gungade fram och tillbaka i den här lilla stolen bredvid mig. 
(Dietz, 2019b, 3:23-3:47)  

 
Samtidigt som hon är personlig, besitter hon även en del självdistans. I samma video 

som var tillägnad till hennes son, pratar hon om sin gravidmage.  

Så här ser magen ut. Ser ni? Den växer ju lika snabbt som att veckorna går. Ser 
ni att den håller på att explodera nu. Alltså den är så stor. Det är så roligt för 
den kan se så annorlunda ut. Gud, alltså det ser nästan äckligt ut. (Dietz, 
2019b, 2:00-2:15) 

 
Margaux Dietz uppfattas även som positiv och i en video när hon precis kommit 

fram till hennes kontor berättar hon ”Det tar ju typ så här, tjugo till trettio minuter 

för mig att gå till kontoret. Och jag älskar det. Alltså jag älskar att jag inte har så 

nära. Så att jag verkligen kan få lite så här vardagsmotion” (Dietz, 2019a, 5:18-

5:28).  

 

Utifrån citaten och de tre videorna anser jag att Margaux Dietz personliga 

varumärke består av tre kärnvärden. Det är positivitet, självdistans och att vara 

personlig. Det är något som är konsekvent i sättet hon uttrycker sig i videorna och 

som jag anser kan förknippas med hennes ethos. Dietz stilnivå kännetecknas av ett 

ledigare språkbruk och uttryckssätt vilket också kan ha kopplingar till hennes ethos. 

Hennes sätt att uttrycka sig kännetecknar hennes personliga varumärke eftersom det 

återfinns i respektive video.  
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Margaux Dietz använder sig av troper. I de tre videorna fann jag användandet av 

liknelser och paronomasi. Lindqvist (2016) menar att liknelser har en retorisk 

funktion som syftar till att förenkla eller förklara ett visst skeende. Det kan tolkas 

som att Dietz försöker illustrera vad livet som mamma faktiskt innebär för sina 

tittare, genom att använda relevanta liknelser som tittarna skulle kunna relatera till. 

Vidare menar Lindqvist (2016) att paronomasi kan vara ett sätt att skapa komiska 

inslag. Detta är något som jag även uppfattade utifrån Dietz ordlek kring 

McDonalds, då jag ansåg att det kunde uppfattas som ett komiskt uttalande.  

 

8.2.2 Argument  

 

Tes: Hur och varför Margaux Dietz rakar benen med Bic Soleil Bellas rakhyvlar. 

 

P1: Jag är en person som har väldigt mycket hår på benen, vilket är, jag tror att alla 

tjejer och killar i min släkt har det. Så att jag har sådana ben så att när jag liksom 

inte har rakat benen på typ fyra timmar, fem timmar, om jag har gjort det dåligt 

alltså, då är det redan som sylvassa så här knivar på benen. Alltså fattar ni, 

jättejättejättevasst.  

P1P1: Så det viktigaste är i alla fall bra skum och en bra rakhyvel.  

P2: Dem här är verkligen sjukt bra och skonsamma.  

P3: Jag tycker ofta när man rakar sig så kan man också få röda prickar.  

P1P3: Det får man inte av dem här och då använder jag ändå dem varje dag. Så att, 

man får inte det.  

P4: Okej, nu är jag då alltså färdig med första rakningen. För att det ska bli så bra 

som möjligt så ska man alltså gå upp ur badet och få gåshud, för då kommer liksom 

dem sista rötterna fram. Så jag hoppar upp ur badkaret nu och sen ska man raka en 

gång till.  

P5: Nej men på riktigt då, under armarna så får man ju sjukt mycket röda prickar 

och där är det ju jättebra att använda den här.  

P6: Jag måste också säga en annan sak som faktiskt är väldigt, väldigt bra, som jag 

glömde att säga. Är att dem här säljs ju i tre-pack.  
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P7: Och dem går ju typ att använda femton gånger var.  

P1P6: Eh, men, alltså, eftersom jag är så slarvig så är det perfekt typ såhär att lägga 

dem på olika ställen.  

P2P6: Så jag har en hemma, en typ i träningsväskan och en i handväskan.  

P3P6: För att man vet ju aldrig typ, han kräks lite på mig och sen hoppsan sätter jag 

på mig ett linne. Och sen men gud, jag har ju inte rakat mig under armarna. Perfekt, 

jag har en rakhyvel i handväskan. För mig är det kanon.  

P8: Sen efter jag har rakat benen då, två gånger. Nu är dem här så lena som smör. 

Ah, och därför lägger jag på lite olja. Och olja gör att dem blir lite mjuka och sköna.  

 

Tesen i Margaux Dietzs video är hur och varför hon rakar benen med Bic Soleil 

Bellas rakhyvlar. Margaux Dietz faktuella påståenden är relativt få. Hon nämner att 

de säljs i tre-pack och att man kan använda produkten femton gånger var. De 

resterande påståendena består av normativa påståenden om att rakhyveln är bra och 

skonsam, att man inte får röda prickar av rakhyveln, att man kan lägga rakhyveln på 

olika ställen och på detta sätt alltid ha möjligheten att kunna använda den när man 

behöver det. Alla påståendena stödjer tesen ifråga och klassificeras därmed som pro-

argument. 

 

8.2.3 Upprätthållandet av det personliga varumärket 
 

Margaux Dietz inleder reklamsamarbetet med Bic Soleil Bella genom att nämna att 

hon är en person som har väldigt mycket hår på benen och att det är väldigt vanligt i 

hennes släkt. Vidare berättar Dietz att hon redan efter några timmar kan få hårstrån 

som är som sylvassa knivar. Genom att använda sig av en sådan liknelse anser jag 

att hon vill illustrera och förklara sin situation för tittarna på ett sätt som de kan 

relatera till. Jag anser därför att inledningen är ett sätt att porträttera för sina tittare 

varför hon har ett behov av att raka benen och varför ett samarbete med 

rakhyvelsvarumärket Bic Soleil Bella är relevant i förhållande till hennes egna 

personliga varumärke. Dietz uttrycker ett behov av att raka benen och därför 

upplever jag att hon gör varumärket relevant i förhållande till sitt egna varumärke.  
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Vidare berättar Dietz att hon brukar få problem med röda prickar efter att hon rakat 

sig men att hon inte får det utav att använda rakhyveln Bic Soleil Bella. Hon menar 

att hon använt rakhyveln varje dag och att hon utifrån det kan konstatera att hon inte 

upplevt röda prickar efteråt. Detta anser jag skulle kunna koppla till hennes 

personliga varumärke återigen då hon tidigare delat med sig av personlig 

information om sig själv. Att därför ta upp ett problem som det här gör att hon på ett 

naturligt sätt fortsätter upprätthålla sitt personliga varumärke då avslöjande av 

personlig information är något som hon har gjort i sina tidigare videor bortom en 

reklamkontext.  

 

Dietz berättar även att rakhyvlarna säljs i tre-pack och att hon genom detta kan ha 

dem på tre olika ställen. En hemma, en i gymväskan och en i handväskan. På detta 

sätt anser jag att hon gör produkten relevant i förhållande till sin egna livsstil. 

Vidare berättar Dietz att det är bra att ha rakhyvlar utspridda på flera olika ställen 

ifall oförutsedda händelser inträffar. Till exempel om hennes son Arnold skulle spy 

på henne och hon är tvungen att ta av sig tröjan men inser att hon inte rakat armarna. 

På detta sätt får hon både med aspekter av sitt liv som mamma vilket har varit en 

framträdande aspekt i videor som inte innehåller ett reklamsamarbete. Jag anser 

även att hon upprätthåller sin positivitet då situationen om att bli spydd på tolkas 

mer som positiv än negativ. Dietz självdistans är även närvarande under hela 

videon. Uttryck angående hennes hårväxt och att bli spydd på är ett exempel på 

detta.  

 

Littlejohn och Foss (2009) menar att reklamens funktion är att skapa värderingar 

och behov knutna till en produkt. I det här fallet upplever jag att Dietz försöker 

integrera produkten Bic Soleil Bella i hennes personliga anekdoter. Det gör att Dietz 

knyter an sina egna värderingar till produkten och skapar associationer på ett 

relevant sätt i förhållande till hennes personliga varumärke.  
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Att ha fler normativa påståenden än faktuella anser jag kan bidra till en mer 

personlig kontext av reklamsamarbetet. Rakningstipsen som Dietz delar med sig 

utav är ett sätt att få informationen att komma från henne snarare än ett 

reklambudskap från varumärket Bic Soleil Bella. Det kan kopplas till Lloyd F. 

Bitzers teori om den retoriska situationen då det påträngande problemet om att 

kommunicera ut två varumärken görs genom att låta tipsen komma från Dietz egna 

personliga erfarenheter av rakning. Det bidrar till att Dietz fortfarande 

kommunicerar ut sitt personliga varumärke, men också Bic Soleil Bella på ett 

relevant sätt. 

 

8.3 Alexandra Nilsson  
 

I det här avsnittet analyserar jag Alexandra Nilssons personliga varumärke enligt 

metodfrågorna som redovisades i metodavsnittet.  

 

8.3.1 Personligt varumärke  
 

Alexandra Nilsson visar upp sitt vardagliga liv och pratar ofta i presens om vad hon 

gör för tillfället och vad hon ska göra om en stund. Nilsson ger sällan djupa 

reflektioner till tidigare händelser utan pratar främst om vad som händer för 

stunden. Ett exempel är när hon förbereder sig för att gå på ett event.  

 
Eh, hörni. Nu är jag hemma igen efter att ha varit ute på promenad. Och vi ska strax 

iväg på ett event med Nelly. Så jag håller på att sminka mig lite fort nu för dem har 

ett AW event som börjar typ snart. Så då får jag bara wrap it up lite så ska vi åka in 

till stan igen. Eller igen, alltså ska vi åka till stan. Det blir kul. Jag ska vara med 

Michelle och Viktor ikväll. Så ska vi dricka lite vin och sådär. (Nilsson, 2019b, 4:19-

4:42) 

 

Ett annat exempel är när hon kommit fram till Bollnäs tillsammans med sin pojkvän 

Andreas.  
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Så. Då är vi framme i Bollnäs. Klockan är snart nio på kvällen och Andreas mamma 

har gjort i ordning lite vegetarisk tacos till oss. Så himla gulligt. Så vi ska sätta oss 

ner och äta nu. Jag är fortfarande as trött så jag kommer nog gå och lägga mig 

ganska tidigt idag och ja. Imorgon, by the way, ska vi göra något kul. För vi ska testa 

på ett hotell som ligger mitt ute i skogen som ska ha en helt fantastisk utsikt. Så det 

ska bli jättespännande. För vi har ju ändå varit nu i Bollnäs ganska många gånger 

och vi hade ingen aning om att det här hotellet finns. Jag tror det heter Bergaliv eller 

någonting sånt. Nu luktar det tacos så nu ska jag gå och käka. (Nilsson, 2019b, 

11:44-12:22) 

 
Nilsson är stundtals ärlig i sina videor och blottar sina brister. Dock kan utlåtandena 

uppfattas på ett både humoristiskt men självnedlåtande sätt. Det kan också vara ett 

sätt att skapa en retorisk överdrift.  
 
Vet ni vad som slog mig nu. Jag har typ glömt att borsta tänderna. Fy fan vad 

ofräscht. Jag luktar nog inte så illa tror jag. Vill ni veta ett tips, man ska slicka sig så 

här, låta det torka några sekunder, sen ska man lukta där. Just, då vet man vad man 

luktar i munnen. Alltså, liksom från andras näsor. För det är svårt att avgöra det 

själv. Jag luktar typ fisk. (Nilsson, 2019b, 2:23-2:50) 

 

Vid ett annat tillfälle när hon ska ta ett nytt foto till sitt körkort kommenterar hon sitt 

utseende.  

 
Okej hörni. Nu har jag tagit mig från stan till Solna centrum. För jag måste fota ett 

nytt foto till mitt körkort för när jag var i Paris blev ju min plånbok snodd. Så nu är 

jag inne i sånt här vidrigt bås och ska ta en bild. Man blir ju alltid så jäkla ful på dem 

här. Men aja. Vi kör så får vi se hur det blir. Ja, då är det klart med körkortsbilderna. 

Jag har dragit ut på det här som attan. Men jag tycker att man blir så himla ful på 

sina foton. Jag tycker inte alls det här ser ut som jag. Men aja. Det är var det är. Nu 

är det i alla fall gjort. (Nilsson, 2019a, 6:38-7:19) 

 
Ironi är också något som förekommer i Alexandra Nilssons videor. När hon i en 

video läser igenom meddelanden hon fått på Instagram säger hon ”Vad sägs om lite 

härliga sexuella trakasserier? Det har vi inte fått nog av va.” (Nilsson, 2019c, 5:59-

6:01).  
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Nilsson använder sig även av liknelser i sitt dagliga uttryck. När hon pratar om 

gårdagen säger hon ”Jag är ganska trött efter igår. Eh, det vart inte jättesent. Vi var 

ute till kanske klockan ett på natten. Men det är, det är mycket för en tant som jag. 

Jag pallar inte trycket. Men vi hade svin kul.” (Nilsson, 2019b, 7:49-8:00).  

Vid ett annat tillfälle när hon berättar att hon är hungrig säger hon ”Alltså jag är så 

hungrig, jag åt en liten sån här mellanmåls-keso hemma. Men det håller jag mig inte 

på länge. Jag måste ha riktig mat annars blir jag fan i mig grinkärring.” (Nilsson, 

2019a, 10:02-10:12).  

 

Alexandra Nilsson berättar även återkommande personliga tips i sina videor. I en 

video nämner hon att hon fått finnar av en hudvårdsprodukt.  

 
Jag har precis duschat, smörja in mig med lite brun utan sol och försökt täcka lite 

finnar som jag fått i ansiktet. Jag, jag har ju testat den här nya brun utan solen som 

jag envisas om att ha idag igen fast den ger mig jättemycket finnar. Nu är det här 

visserligen inte jättemycket men den här kom direkt efter att jag testade den här brun 

utan solen, så det känns ju inte jättekul liksom. Nu känns det som att det är min plikt 

att visa er vilken brun utan sol det här är så att inte är någon utav er går och köper 

den här ifall ni har mycket problem med finnar då vill jag avråda er från den här. 

Okej, nu ska vi se. Det är, oj, den här, från Kicks som ger i alla fall mig, jättemycket 

finnar och det känns lite si sådär. Så är det så att ni har problem med finnar, undvik 

ah, den här. (Nilsson, 2019b, 0:21-1:10) 

 

Vid ett annat tillfälle nämner hon i förbifarten en produkt hon fått från ett event och 

säger ”Igår när jag var på eventet med Linda Marie så fick jag även en sån här i en 

liten godiebag. Det är en sån glowmist som man ska spraya i ansiktet. Alltså den 

luktar så himla gott.” (Nilsson, 2019b, 3:16-13:29).  

 

Utifrån de tre videorna som ingick i analysen av det personliga varumärket kan jag 

dra en slutsats om att Nilssons karaktär kännetecknas av en humoristisk, ärlig och 

personlig stil. Det är även dessa värden som jag förknippar med hennes ethos då hon 

konsekvent uttrycker detta genom sina uttalanden. Nilsson använder sig av flera 

troper, så som ironi, hyperbol och liknelse. Lindqvist (2016) nämner att ironi kan 

vara ett sätt att skapa en komisk effekt och hindra åhörarna från att bli uttråkade.  
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Vidare menar Lindqvist att hyperbol som syftar till att skapa en överdrift kan vara 

ett sätt att väcka känslor (Lindqvist, 2016). Detta är även något som jag upplever att 

Alexandra Nilsson vill skapa genom sina ibland dramatiska men också komiska 

utlåtanden.  

 

Alexandra Nilssons stilnivå kännetecknas av ett ledigt och vardagligt språkbruk. 

Hon nämner ibland engelska fraser och kan även uttrycka svärord. Detta är något 

som återfinns i respektive video som ingick analysen vilket bidrar till en slutsats om 

att detta är ett konsekvent uttryckssätt. Det leder i sin tur till uppfattningen om att 

det kännetecknar Nilssons personliga varumärke. 

 

8.3.2 Argument  
 

Tes: Varför man ska använda sig av Bic Soleil Bellas rakhyvlar.  

 

P1: Life hack nummer dos, och det är ju självklart Bics rakhyvlar.  

P1P1: Jag tycker ju dem är så himla bra.  

P2: och det som jag älskar med just Bics rakhyvlar, det är att dem garanterar upp till 

femton rakningar som ni kan se här. 

P1P2: Hur bra som helst för annars så tycker jag att rakhyvlar blir slöa efter typ bara 

två gånger. 

P2P2: Men det blir inte dem här utan ni kan använda dem här rakhyvlarna upp till 

femton gånger. 

P3: Dessutom så har Bic väldigt stort utbud och alla deras produkter är i väldigt bra 

kvalité. 

P1P3: Så är ni ute efter en ny rakhyvel så rekommenderar jag verkligen att testa på 

deras nya rakhyvlar, dem här funkar så himla bra. 

P4: Det som är så himla bra med just den här rakhyveln är att den har fyra rörliga 

rakblad samt ett rörligt huvud som gör att den följer formen på benet och andra 

former på kroppen för den delen. 
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P5: Dessutom så är den här rakhyveln väldigt bra för känslig hy vilket jag har för 

jag får väldigt lätt mycket, inte inåtväxande hårstrån, men min hud blir väldigt 

irriterad efter. 

P1P5: Och den här ska vara väldigt skonsam mot huden och lämna mindre irritation 

vilket jag personligen tycker är väldigt bra. 

P2P5: För det finns ju inget mer störigt än dem här små röda prickarna och den här 

röda irriterande huden. 

P3P5: Man vill ju ha jämna fina sommarben. 

P6: Sen vill jag bara lyfta upp en grej till som jag tycker är så himla bra med just 

den här rakhyveln. Det är just handtaget som man håller i, alltså den känns väldigt 

enkel att hålla i den och det känns väldigt enkelt att placera rakhyveln - förstår ni 

vad jag menar? 

P1P6: Man vill liksom inte att rakhyveln ska flyga ut ur handen så att man liksom 

skär sig och förblöder till döds. 

P2P6: Man vill ju ha liksom, den ska sitta stabilt i handen, vilket den här gör. 

 

Alexandra Nilsson varvar faktuella och normativa påståenden efter varandra. 

Genom de faktuella påståendena nämner hon produktens egenskaper så som att 

rakhyveln garanterar upp till femton rakningar, att produkten är i bra kvalité, att den 

har fyra rörliga rakblad, ett rörligt huvud och ett bra handtag. Hon väger sedan upp 

dessa uttalanden genom normativa påståenden som att hon personligen tycker att 

produkten är bra eftersom den är skonsam mot huden och lämnar mindre irritation. 

 

8.3.3 Upprätthållandet av det personliga varumärket  
 

Alexandra Nilsson varvar personliga åsikter om tidigare rakhyvlar med information 

om produkten Bic Soleil Bella. Nilsson nämner att hon använt rakhyvlar som 

tidigare blivit slöa efter bara två gånger men att Bic Soleil Bella går att använda upp 

till femton gånger. Nilsson hävdar även att produkten är bra för känslig hud och 

nämner att hennes hud lätt kan bli irriterad efter rakning och att det är störigt att få 

röd hud och röda prickar. På detta sätt tar Nilsson upp sina sämre erfarenheter av 

rakhyvlar för att sedan tala om varför hon använder sig av Bic Soleil Bella.  
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Nilsson försöker därmed lösa det påträngande problemet om att kommunicera ut två 

varumärken, genom att skapa en situation som gör reklamsamarbetet relevant i 

förhållande till hennes egna varumärke.  

I detta fall hennes sämre erfarenheter av tidigare rakhyvlar och känslig hud. Man 

kan därför knyta an Nilssons berättande till Littlejohn och Foss (2009) Association 

Theory eftersom Nilsson försöker associera produkten till hennes personliga 

varumärke genom att berätta om hennes mindre bra erfarenheter av rakhyvlar.  

Nilsson nämner även att hon har en önskan om att ha jämna fina sommarben. Det 

skulle också kunna tolkas som ett personligt stödargument till varför hon använder 

Bic Soleil Bella. Att ha fina sommarben är en kommentar om hennes utseende vilket 

också har förekommit i tidigare videor bortom en reklamkontext.  

 

Det hyperbola uttrycket om att hon inte vill att rakhyveln ska flyga ut ur handen så 

att hon skär sig och förblöder till döds, gör att hennes personliga varumärke träder 

fram på ett naturligt sätt. Nilssons överdrift återfinns även i de tidigare videorna som 

inte har en reklamkontext vilket gör att hon på detta sätt upprätthåller sitt personliga 

varumärke. Uttrycket har även en viss komisk effekt anser jag, vilket i sin tur ligger 

i linje med Nilssons ethos.  

 

Att tipsa om produkter är även något Alexandra Nilsson gjort i tidigare videor där 

reklamsamarbeten inte är framträdande. Att tipsa om en produkt som hon ingått ett 

betalt samarbete med, ligger därför i linje med hennes tidigare uttryck och 

videoinnehåll. Det bekräftar även Boisens (2015) teori om att kontinuerligt uttrycka 

samma typ av uttryck och värderingar för att lyckas upprätthålla det personliga 

varumärket på sociala medier.  

 

Alexandra Nilssons stilnivå kännetecknas av ett vardagligt språkbruk. I just 

reklamkontexten använder hon uttrycket ”bra” mycket frekvent vilket signalerar till 

hennes icke formella språkbruk. Vidare använder Nilsson även många faktuella 

påståenden vilket gör att hennes personliga uttalanden inte är lika framträdande. Jag 

anser därför att det kan bidra till att det personliga varumärket tar ett kliv tillbaka 

medan varumärket Bic Soleil Bella får en mer central roll i kontexten.  
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8.4 Helene Torsgården 
 

I det här avsnittet analyserar jag Helene Torsgårdens personliga varumärke enligt 

metodfrågorna som redovisades i metodavsnittet.  

8.4.1 Personligt varumärke  
 

Helene Torsgården porträtterar sitt liv hemma på en gård i sina videor. Torsgården 

delar med sig av sitt mödraskap och sina två döttrars utveckling. I en video berättar 

hon om barnens sovrutiner.  

 
Jag får väldigt mycket frågor om hur det går med Selmas sömn eftersom jag har 

delat med mig mycket utav det. Att jag har haft lite problem med det och så där. Att 

hon inte sover på nätterna. Att hon vaknar väldigt lätt och, alltså det har blivit väldigt 

mycket bättre. Eller det är faktiskt väldigt, väldigt bra nu. Ehm. Hon vaknar i princip 

alltid en gång varje natt. Hon sover ju i sin säng nu, så hon sover inte i spjälsäng. Så 

hon kommer faktiskt in till oss varje natt och då får hon sova i vår säng. Men det har 

hänt flera, flera, flera gånger att hon sover hela nätterna. Natten till i natt så sov hon 

från åtta till halv sju i sin egna säng utan att vakna en enda gång. Så att det går ju 

framåt. Och det går. Alltså vi är jätteglada över det. (Torsgården, 2019c, 2:24-3:04)  

 

Andra aspekter av mödrarskapet och livet generellt dyker också upp i hennes videor.  

 
Vi kom precis fram till Sunne, vi har alltså inte alls långt tills vi verkligen var 
framme och Selma har spytt. Jag förstår inte. Tjugo minuter. Selma, stackare. Vi kan 
liksom inte åka hem nu heller. Det är lika långt hem och då kommer hon bara spy ner 
sig ännu mer. Varför spyr du så lätt då? (Torsgården, 2019c, 16:22-16:44) 

 
I Torsgårdens videor är hennes liv på gården en central del. Hon visar upp sina djur 

och pågående projekt runt tomten.  

 
Det här har ju varit getternas favoritplats i hagen och det är helt förstört nu. Alltså, ni 

ser ju. Här, den här grenen måste vi ta av. Den är helt död. Dem har ju käkat på den. 

Här var det massa växtligheter och grejer. Allt är borta. Det är ju det som är det 

negativa med getter då. Och här hade vi ett träd som var ganska fint när vi flyttade 

in. Det är typ dött. Så den måste vi ta bort, den måste vi ta bort. Huset har dem gnagt 

på, ni ser ju. Jag skulle vilja plantera, det finns en klätterros, som det blir jättemycket 
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vita rosor på och växer jättemycket uppåt liksom efter såhär. Ehm, jag tänkte att det 

kanske skulle vara fint att sätta några, någon framme där, någon där och runt 

fönsterna och så här. Så att det täcker typ hela stugan till slut någon gång. Det kanske 

skulle bli fint. (Torsgården, 2019a, 2:48-3:37) 

 
När Torsgården visar upp projekt runt gården förklarar hon även sina projekt på ett 

djupingående och sakkunnigt sätt.  

 
Nu ska vi stoppa dem här stockarna ner i den där vattenkällaren. Vi ska alltså ympa 

svamp. Jag tror att man säger ympa svamp. Vi har köpt små träplugg som injicerade 

med svamp och sen så borrar man hål i stocken. Och stoppar in dem här pluggarna 

och så ska det börja växa Shiitake svamp på stockarna. Det låter jätteskumt men det 

är sant. Och då ska man tydligen lägga stockarna i vatten ett dygn innan, innan man 

gör det här. (Torsgården, 2019c, 9:22-9:53) 

 

När Torsgården pluggar inför en biodlingskurs tillsammans med sin fästman Oskar, 

delar hon gärna med sig av kunskaper hon lärt sig.  

 
Vi är trötta och sega hemma idag. Oskar somnade mitt i läxläsningen, så jag tänkte 
att jag kunde ge er lite fun fact about bin. Något som jag tycker är väldigt häftigt är 
att honung eller drottningen. Det finns ju en drottning i ett samhälle. Sen finns det 
drönare bin och arbetsbin. Arbetsbinen är sterila honor och drönarna är pojkar och så 
finns det drottningen. Och drottningen blir parad en gång under sin livstid och that's 
it liksom och efter det så lägger dem ungefär två till tre tusen bin om dagen och det 
gör dem hela sin livslängd. Och när drottningen börjar bli gammal och dålig. Då tar 
dem död på den drottningen och skaffar en ny drottning. (Torsgården, 2019a, 9:55-
10:41) 

 
 
Andra tips kan även inkludera matlagning. 
 

Så nu ska jag göra egen picklad rödlök. Så vi ska ha en deciliter ättikssprit, tre 

deciliter vatten. Så man kokar upp det här, häller på det, låta det svalna lite grann och 

sen ska man låta det här stå i typ minst femton minuter innan man äter, äter det. Men 

jag tycker att det är godare att göra det några timmar innan i iallafall. För jag tycker 

att desto längre den ligger desto godare. (Torsgården, 2019b, 12:45-13:25) 
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Utifrån de tre videorna som ingick i analysen, sammanfattar jag Helene Torsgårdens 

personliga varumärke med tre värden som jag anser ligger i linje med hennes ethos. 

Det är sakkunnig, jordnära och personlig. Utifrån videorna anser jag att dessa 

värden är konsekventa i varje retorisk situation Torsgården uttrycker sig. Stilnivå är 

även vardaglig och ledig. Torsgården uttrycker stundtals både engelska fraser och 

svärord.  

 

I Torsgårdens tre videor fann jag ytterst få troper. Lindqvist (2016) menar att 

användandet av troper är till för att uppfylla en viss funktion eller skapa en viss 

effekt. Det kan till exempel vara till för att undvika tristess, väcka känslor eller 

skapa komiska effekter (Lindqvist, 2016). Avsaknaden av troper kan dock 

möjligtvis vara förklaringen till varför jag uppfattar Torsgården som sakkunnig och 

jordnära. 

 

8.4.2 Argument  
 

Tes: Hur man ska rakar sig och varför man ska använda sig av Bic Soleil Bellas 

rakhyvlar. 

 

P1: Det första viktiga tipset är bra rakhyvlar.  

P1P1: Dessa är från Bic som heter Soleil Bella, är bra rakhyvlar till riktigt låga 

priser. 

P2: Annat som underlättar rakningen som dessa också har, är ett bra grepp så att 

man inte slinter i duschen. 

P3: De har också ett rörligt huvud med fyra blad som också då hjälper till att följa 

kroppens alla former.  

P4: Dem här har också två stycken mjukgörande remsor med kokosmjölk för att 

minimera irritation, vilket också gör att även de med känslig hy kan använda dem.  

P5: Det är också jätteviktigt att man inte använder sin rakhyvel för länge. 

P1P5: Dessa Bic Soleil Bella garanterar femton bra rakningar per rakhyvel.  

P6: Det är också jättebra att raka sig i en varm dusch eller i ett varmt bad och vänta 

alltid innan du börjar raka dig tills du inte fryser längre. 
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P7: Hack nummer tre är att använda balsam när du rakar till exempel benen. 

P1P7: Det är något man ofta har hemma och ofta är billigare än till exempel sånna 

här raklödder och rakgelé och allt vad det nu kan vara. Och det enda du gör är att du 

smörjer in området som du ska raka och raka dig som vanligt med lätta drag. 

P8: Det är jätteviktigt att du inte trycker rakhyveln hårt mot kroppen utan låt den 

bara glida lätt över kroppen. 

 
Tesen i Torsgårdens video är att ge tips på hur man rakar sig på bästa sätt genom att 

använda Bic Soleil Rakhyvel. Genom att studera argumenten i 

argumentationsanalysen kan man dra en slutsats om att de argument som 

förekommer är faktuella och normativa påståenden. Alla påståendena klassificeras 

även som pro-argument då de stödjer tesen i fråga. Helene Torsgårdens faktuella 

påståenden beskriver produkternas egenskaper genom att exempelvis nämna 

rakhyvelns rörliga huvud, att den har fyra rakblad, att den garanterar upp till femton 

rakningar, att den har mjukgörande remsor och ett bra grepp.  

Torsgårdens normativa påståenden syftar till hur man bör raka sig på ett visst sätt 

och att man bör använd balsam istället för andra produkter vid rakning. Hon nämner 

också att det är viktigt att man inte använder en rakhyvel för länge och att man ska 

raka sig i en varm dusch eller i ett varmt bad. Ur de normativa påståendena är det 

främst hennes personliga åsikter som kommer till tals anser jag. 

 

8.4.3 Upprätthållandet av det personliga varumärket 
 

Utifrån min första analys kring Helene Torsgårdens personliga varumärke, 

uppfattade jag henne som sakkunnig. Torsgården har tidigare uttryckt tips i sina 

videor och förklarat skeenden på ett pedagogiskt sätt. Att i en video visa upp hur 

man rakar sig är därför något jag anser ligga i linje med hennes sakkunniga 

personlighet. Hellspong (2011) menar att man kan vinna auktoritet genom att visa 

sig insatt inom ett visst område. Detta kan särskilt vara till en fördel för Torsgårdens 

personliga varumärke och reklamsamarbetet med Bic Soleil Bella eftersom 

budskapet kan uppfattas som mer övertygande för tittarna genom hennes sakkunniga 

logosargument.  
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Det kan även bekräfta Montoya (2002) teori om hur ett personligt varumärke kan 

influera människors köpbeslut och attitydpåverkan då tittarna kan känna sig mer 

övertygad om Torsgården uppfattas som sakkunnig.  

 

De normativa påståenden i videorna gör att hennes personliga sida kommer fram då 

utlåtandena anses vara hennes personliga åsikter. Detta bidrar till att hon varvar 

produktinformation om Bic Soleil Bella med personliga tips.  

På detta sätt anser jag att Torsgården upprätthåller sitt personliga varumärke och 

inte tappar bort sig själv bland alla faktuella påståenden om produktens egenskaper. 

Att dock nämna många faktuella påståenden är dock inget som påverkar 

Torsgårdens personliga varumärke negativt anser jag. I tidigare videor berättar hon 

skeenden på ett informativt sätt vilket gör att hon upprätthåller sitt personliga 

varumärke även i denna kontexten.  

Avsaknaden av troper är även tydligt i reklamsamarbetet med Bic Soleil Bella. På 

detta sätt bibehåller hon samma retoriska stil även i detta sammanhang, vilket 

bekräftar Boisens (2015) teori om att kontinuerligt kommunicera ut samma typ av 

image för att lyckas med det personliga varumärket online.  
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9 Resultatdiskussion 
 

Utifrån studiens syfte visar resultatet att YouTuberna upprätthåller sitt personliga 

varumärke i reklamkontexten genom att använda sig av samma retoriska tekniker 

som förekommer i videor utan ett reklamsamarbete. Helene Torsgården har 

exempelvis i tidigare videor talat på ett sakkunnigt och djupingående sätt, vilket hon 

även gjorde under reklamsamarbetet. Genom att använda en liknande jargong 

upprätthåller hon sitt personliga varumärke. Liknande resultat återfinns även i 

Bathia (2017) studie. Författaren menar att YouTubers som vill förmedla en viss 

expertis inom ett område använder sig av en särskild jargong kontinuerligt. På detta 

sätt upprätthåller dem den ansedda sakkunnigheten för tittarna. Liknande tendenser 

hittades även i Margaux Dietz och Alexandra Nilssons videor.  

Resultatet kan även kopplas till Boisens (2015) teori om att man kontinuerligt måste 

kommunicera ut samma typer av värderingar för att etablera ett starkt varumärke på 

sociala medier. Genom att YouTuberna använder samma retoriska tekniker, kan det 

innebära att följarna känner igen den karaktär dem byggt upp på YouTube i 

reklamkontexten. Om Bic Soleil Bella konstruerade reklambudskapet och de valda 

uttryckssätten, skulle antagligen följarna lägga märke till det direkt. Schwimmer och 

Ziewiecki (2018) argumenterade i sin studie om att trovärdigheten mot YouTubers 

kan förändras när de gör reklamsamarbeten eftersom tittarna inte vet om 

reklambudskapet är YouTuberns egna åsikter. Jag tror därför att retoriken kan ha en 

stor betydelse för hur övertygande reklambudskapet uppfattas och hur väl produkten 

associeras och integreras med det personliga varumärket. Om påståenden är 

konstruerade av det externa varumärket skulle förmodligen logosargumenten skilja 

sig från respektive video, vilket gör att följarna tappar trovärdighet för YouTubern.  

 

Att upprätthålla det personliga varumärket genom att kontinuerligt kommunicera ut 

samma typ av jargong, kan bidra till att reklambudskapet stämmer överens med 

YouTuberns övriga videoinnehåll. Reklamsamarbetet är en central del i alla de tre 

videorna. Produktplaceringen kommuniceras ut både visuellt och retoriskt hos de tre 

YouTuberna, vilket bidrar till att reklambudskapet får en framträdande roll.  
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Nabi och Oliver (2009) menar att detta kan ge upphov till att tittarna ser på videon 

på ett annorlunda sätt och att graden av acceptans för reklambudskapet är baserat på 

hur väl YouTuberna integrerar produkten med det egna personliga varumärket och 

det övriga innehållet i videon. Alexandra Nilsson och Margaux Dietz försökte 

integrera produkten genom att skapa en relevant situation där varumärket Bic Soleil 

Bella återspeglas på ett naturligt sätt i förhållande till deras egna personliga 

varumärke. Margaux Dietz har i tidigare videor porträtterat sitt liv som mamma. 

Under reklamsamarbete använder hon logosargument som stämmer överens med 

hennes tidigare skildrande av livet som mamma, samtidigt som hon tar upp 

information om produktens egenskaper. Dietz berättar även komiska segment, 

personliga anekdoter och uttrycker positivitet i förhållande till reklambudskapet. Det 

gör att hon kommunicerar ut de kärnvärden som associeras med hennes ethos. På 

detta sätt upprätthåller hon sitt personliga varumärke och marknadsför produkten 

Bic Soleil Bella på ett relevant sätt anser jag. 

 

Från studiens resultat kunde man även se att Alexandra Nilssons och Helene 

Torsgården använder fler faktuella påståenden i reklamsamarbetet jämfört med 

Margaux Dietz. Jag upplever att det kan påverka det personliga varumärket negativt 

då deras karaktär får en mindre framträdande roll än när man uttrycker fler 

normativa påståenden. Reklambudskapet blir på så sätt inte lika övertygande om det 

inte överensstämmer med deras personliga varumärke och tidigare uttryckta sak- 

och resonemangsskäl som linjerar med YouTubernas logos och ethos. Det upplevs 

mer som påståenden som kommer utifrån ett manuskript. Detta skulle kunna ha en 

påverkan på hur väl reklamsamarbetet tas emot av tittarna vilket kan vara ytterligare 

en aspekt att ta vidare för framtida studier.  

 

I resultatdelen framkom det att Alexandra Nilsson återkommande använder samma 

typ av ord för att förklara produktens egenskaper. Detta kan bekräfta Beers 

Fägerstens (2016) studie om att återupprepning av specifika ord, skapar en viss 

karaktär på YouTube.  
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Genom att Nilsson kontinuerligt använder samma typ av ord och uttryckssätt i sina 

videor, upprätthåller hon sitt personliga varumärke även i reklamkontexten. 

Nilssons låga stilnivå blir därför framträdande även i reklamsamarbetet med Bic 

Soleil Bella.  

 

Alexandra Nilsson och Helene Torsgården tillägnade endast ett visst segment i deras 

video åt reklamsamarbetet med Bic Soleil Bella. Nabi och Oliver (2009) menar att 

detta eventuellt kan uppfattas som störande för tittarna om inte reklambudskapet är 

integrerat på ett relevant sätt i förhållande till det övriga videoinnehållet. 

Reklamsegmentet kan ses som ett avbrott i förhållande till de tidigare segmenten i 

videon. Margaux Dietz hade däremot en hel video tillägnad åt Bic Soleil Bella vilket 

gör att reklambudskapet är framträdande genom hela videon. På detta sätt anser jag 

att det kan bidra till ett mer accepterat förhållningssätt hos tittarna eftersom 

innehållet ses som enhetligt. Studier kring detta hade dock varit intressant att 

studera för att kartlägga vilket tillvägagångssätt som är mest effektivt gällande 

tittarnas mottagande av reklambudskapet.  

 

Denna studie fokuserade enbart på de retoriska aspekterna av att upprätthålla det 

personliga varumärket i reklamkontexten. Ett förslag för vidare forskning vore 

därför att studera andra aspekter av problemområdet för att få en djupare förståelse. 

Sådana aspekter skulle kunna inkludera semiotik, för att få kunskap om kontextens 

betydelse i sammanhanget där retoriken utspelar sig. Det vore även intressant att 

studera om upprätthållande av det personliga varumärket skiljer sig åt mellan de 

olika sociala medieplattformarna och om de finns vissa avseenden som avviker sig 

ifrån varandra. I denna studie ingick endast kvinnor vilket kan ha speglat resultatet 

på ett visst sätt. Att därför inkludera män i framtida studier vore en spännande 

aspekt för att se om upprätthållandet av det personliga varumärket skiljer sig åt 

mellan könen. Då detta är reklam som förekommer i svenska YouTubers videor 

omfattas de av regler som går under den svenska lagstiftningen. Reklamsamarbeten 

som sker på YouTube i övriga länder kan därför skilja sig åt från de svenska.  
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Det kan innebära att lagar och riktlinjer i andra länder har striktare krav än i Sverige, 

eller tvärtom. På detta sätt kanske YouTubers i andra länder gör reklamsamarbeten 

på ett annat sätt och där med även upprätthåller sitt personliga varumärke på ett 

annorlunda vis. Det vore därför intressant att följa upp med studier kring detta. 

 

Tidigare forskning inom detta problemområde var relativt begränsad. Jag hoppas 

därför att min studie ska kunna vara en startpunkt för vidare forskning inom just 

detta fält. Resultatet från denna studien är dock baserat på mina egna tolkningar och 

slutsatser, vilket gör det svårt att kunna generalisera utfallet. Jag hoppas därför att 

mina metoder och tillvägagångsätt kan vara ett hjälpmedel för vidare studier. Jag 

hoppas även kunna bidra med en förståelse för vad en retorikanalys om YouTubers 

personliga varumärket kan resultera i.  
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