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Abstract 
 
This thesis is about YouTube, focusing on the phenomenon on the platform called vlogging. 
The study aims to examine how the dedicated user explains his/hers feelings towards the 
people of which vlogging content they have been consuming for a long period of time. Is 
there perhaps a noticeable pattern regarding how and why they established this 
relationship in the first place, and how it has developed over time. What is it that makes this 
type of video consumption valuable to the consumer, and what is the driving force that 
makes them stay so committed. The aim and purpose of this study is to find out what kind 
of participatory culture that is involved around vlogging as a media production and how it 
is described with the dedicated users own words. Is the driving force behind the 
engagement being a part of a community on the platform, or is the relationship straight 
between the producer and the consumer. If so, how and what is it that makes this one-way-
relationship between the viewer and the vlogger valuable. To gather information about the 
dedicated users view of their consumption, and to answer the questions above, I have 
carried out 10 qualitative interviews with respondents who have been watching vlogs for 
five years or more within the media of YouTube. Through data collection and previous 
research within the subject, this thesis is able to confirm five different themes. Through 
analysis these themes together map out a pattern that concludes different factors for 
participating. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Förord 
 

Jag vill inleda med att tacka min handledare Charlotte Wiberg som ständigt utmanat och 
motiverat mig. Tack för att du under hela processen har litat på min kapacitet och min 

kompetens, för att du från start trott på mitt ämnesval och för att du funnits där som ett ljus i 
tunneln under ögonblick av förvirring. 

 
Jag vill också tacka mina respondenter. Utan er tid, ert engagemang och era historier hade 
denna studie inte varit genomförbar. Tack för att ni öppnat upp er och på så sätt gjort det 

möjligt för mig att producera någonting jag är väldigt stolt över. 
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1. Inledning 
Människor kommunicerar med varandra på många olika sätt, och nya teknologiska 
innovationer som växer fram bidrar till att kommunikationen är i ständig förändring. Det är 
viktigt att reflektera kring och försöka förstå varför vi kommunicerar som vi gör, samt hur 
dessa olika sätt påverkar oss och ändrar vårt sätt att interagera (Burgess och Green 2009, 
vii). Det hjälper oss att lättare kunna ringa in varför vi gör vissa val och vilka drivkrafter som 
ligger bakom dem.  

Mediesystem är större än själva tekniken som den stödjer sig på. Teknologins framfart ger 
form åt vår kultur och allt eftersom att mediesamhället utvecklas och förändras och nya 
plattformar etableras, formas även nya mönster kring deltagarkultur (Jenkins, Ford och 
Green 2014, 15-16). Deltagarkultur är ett begrepp som syftar till att förklara hur olika medier 
är länkade till konsumenter, och hur dessa två interagerar med varandra. 

Förut bestod mediesamhället av en så kallad envägskommunikation där avsändaren 
ansågs har makten, och mottagaren tog emot budskapet. Denna syn på en passiv publik 
fungerar inte i dagens mediesamhälle (Falkheimer och Heide 2014, 86). Publiken idag är mer 
individualiserad, tycker till och är aktiv (Falkheimer och Heide 2014, 54).  

För att förstå förhållandet mellan nya medier, kreativa industrier och dagens kultur är 
fenomenet YouTube och interaktionen som sker på plattformen ett betydelsefullt ämne att 
studera (Burgess och Green 2009, vii). YouTube är en inflytelserik plattform och har en 
publik som bara växer, både i omfång och engagemang. Vlogging är ett fenomen på YouTube 
som också blir större och större, och som i dagsläget är ett relativt outforskat område. Det är 
viktigt att belysa drivkrafterna kring denna typ av konsumtion, av anledning att fenomenets 
användarmönster är så pass okända, vilket därför utgör studiens problemformulering. Det är 
viktigt att förklara målgruppens drivkrafter, för att kunna ringa in varför vlogging fått så stor 
genomslagskraft och vad dessa vloggare fyller för syfte i den engagerade användarens liv och 
vardag. Detta med hjälp av forskning och teorier kring hur deltagande sker, samt hur olika 
typer av användare definieras.  

Studiens frågeställning bygger på att undersöka varför och vilka faktorer som bidrar till att 
den engagerade användaren konsumerar vlogging på YouTube, samt hur denna typ av 
deltagarkultur fungerar. För att besvara detta har arbetet som syfte att kartlägga fenomenet 
vlogging på plattformen YouTube och den engagerade användarens deltagande, sett från 
dennes perspektiv. Målet är att ta reda på hur den engagerade användaren knyter an till 
personen på andra sidan skärmen, varför de tittar och anledningen till att de började titta 
från första början. Detta för att förstå vilken typ av upplevelse vlogging genererar samt vilka 
känslor som uppstår, ta fasta på varför de tog till sig fenomenet så tidigt och vad det är som 
skapar värde för dem att stanna kvar. Via den informationen genereras även kunskap kring 
huruvida deltagandet är en kollektiv process, eller om konsumtionen är något som skapar 
värde på en individuell nivå. 

Ett resultat av detta blir också att studien kan fungera som en slags ögonöppnare för 
YouTube och vloggings betydelse i dagens medieklimat, dess utveckling och spridning i 
dagens mediesamhälle samt vilka nya användarmönster detta kan tänkas generera. 
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2. YouTube och vlogging från start till idag 

2.1 Historien om YouTube 
YouTube grundades av Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim. Plattformen lanserades i 
juni 2005 och YouTube var då på många sätt en teknologisk innovation. Webbplatsen ansågs 
av många som någonting oerhört banbrytande, men konceptet var faktiskt inte helt unikt. 
Det fanns redan då flera plattformar som försökte förenkla gränssnitt för uppladdning, 
publicering och streaming (Jean Burgess och Joshua Green 2009, 1). Inledningsvis var det 
även svårt att definiera vad konceptet YouTube egentligen innebar. Var det en plats för 
teknikintresserade som den “vanliga människan” inte skulle begripa sig på? Eller var hela 
tanken att det skulle vara en distributionskanal som kunde liknas vid en ny typ av TV? (Jean 
Burgess och Joshua Green 2009, 2). 

YouTube är idag en i allra högsta grad interaktiv plattform som utgörs av en salig 
blandning av bland annat professionella kreatörer, de som kan mer om teknik än 
genomsnittet, amatörer och de som är oerhört delaktiga men aldrig skapar innehåll (Jean 
Burgess och Joshua Green 2009, 55). YouTube är en plats för kreativt uttryck som samlar 
användare i alla åldrar, är gratis att använda och klippen är av varierande längd (Chau, 2010, 
65). Plattformen har som huvudsyfte att dela material och materialet måste nödvändigtvis 
inte vara innehåll av hög kvalitet, utan är en plats som är lika öppen för nybörjare.  

Plattformens explosionsartade popularitet vittnar om hur stor del den idag utgör av 
många människors vardagliga liv. YouTube ger användare möjlighet att uttrycka sig och 
tillåter vem som helst med internetuppkoppling att ladda upp innehåll samt vara involverad i 
diverse kommentarsfält, förutsatt att de är registrerade via sin e-mailadress. Platsen styrs på 
många sätt av algoritmer, det vill säga att beroende på klick dyker vissa klipp upp mer eller 
mindre frekvent i användarnas flöde vilket innebär att visst innehåll syns mer än annat 
(Mueller 2014, 10). Men via möjligheten att prenumerera på kanaler och på så sätt skapa 
egna flöden, är det också möjligt att personifiera plattformen. 

YouTube har en plats som en del av mediesamhällets oklara framtid och förändringsfaser, 
och det politiska samt kulturella deltagandet som bidrar till framväxten av kunskap (Jean 
Burgess och Joshua Green 2009, 14). Eftersom alla på Youtube på många sätt är både 
deltagare och medskapare, blir konsekvensen av detta att ingen egentligen har kontroll kring 
hur material som publiceras tas emot eller delas efter det släppts. Detta är ett problem som 
plattformen står inför idag (Jean Burgess och Joshua Green 2009, 5).  

2.2 Fenomenet vlogging 
Termen vlogg kommer ursprungligen från ordet blogg. En blogg är en slags personlig dagbok 
som användaren skriver online, i textformat, stället för med penna och papper. Innehållet i 
en blogg kan vara i princip vad som helst och huruvida innehållet publiceras så att andra kan 
ta del av det, är helt upp till skribenten. En vlogg fungerar precis som en blogg, men består av 
rörlig bild i form av videoklipp stället för stycken med text. De som producerar vloggar kallas 
för “vloggers” eller “videobloggers”.  

Fenomenet vlogging kom på tal redan i oktober 2006, i och med att YouTube köptes upp 
av Google och Youtube har sedan dess varit en mycket populär hemsida där vloggare 



 3 

publicerar sitt innehåll (Burgess och Green 2009, 72). På grund av detta är vlogging och vad 
begreppet egentligen innefattar på många sätt viktigt att belysa för att förstå hur YouTube 
blivit så egenartat.  

Vlogging är en slags videodagbok som påminner oss om “face-to-face” interaktioner, och 
det är just det som utgör skillnaden mellan vlogging och exempelvis vanlig TV. Eftersom att 
YouTube är så interaktivt öppnar denna typ av innehåll upp för debatt och diskussion. 
Istället för traditionell TV som känns väldigt långt bort, blir vloggarnas innehåll någonting 
som upplevs mycket närmre (Burgess och Green 2009, 54). Vloggarnas karakteristiska sätt 
att filma sitt innehåll får dem att framstå som mer oredigerade och “äkta”. Detta bidrar till att 
användaren upplever att människan på andra sidan kameran tycks komma till liv, och när 
vlogging var nytt var det just detta som väckte ett intresse bland människor i YouTube 
samhället (Burgess och Green 2009, 28).  

Populära vloggar genererar idag miljoner “klick”, har tusentals prenumeranter och de som 
vloggar kan tjäna väldigt mycket pengar (Sanchez-Cortes et al. 2015, 9:2). En vlogg kan 
handla om vad som helst, men karakteriseras genom att vloggaren talar till en kamera och 
ger tittaren en insikt i dennes vardagliga liv. Detta kan upplevas som allt ifrån inspirerande, 
underhållande eller till och med informativt. Vissa vloggare delar sina åsikter, känslor och 
händelser kring ämnen som många anser vara väldigt privata.  

Många vloggare anpassar sitt innehåll efter den återkoppling de får från sina tittare. Detta 
gör att de på många sätt är beroende av det emotionella bandet till sin publik för att kunna 
skapa någonting minnesvärt och betydelsefullt (Burgess och Green 2009, 51). En video kan 
visa mycket mer än text och ger en vloggare på så sätt stor möjlighet att uttrycka sig starkt 
(Gao et al 2010, 15:2-15:4). YouTube är en plattform med så oändligt många möjligheter där 
det alltid finns nytt innehåll att hämta lärdomar från. Det är en plats där tio minuter utan 
problem förvandlas till flera timmar och vlogging attraherar idag miljontals av vanliga 
människor som sitter och tittar på när andra vanliga människor exempelvis berättar om vad 
de ätit till lunch. 

3. Att förstå användandet av YouTube och vlogging 
med hjälp av teoretiska begrepp 
YouTube är en interaktiv plats som öppnar upp för olika typer av gemenskaper (Jenkins 
2012, 272). Plattformen har på många sätt banat väg för nya former av deltagarkultur, detta 
mycket på grund av att det är en mötesplats för både amatörer och professionella. Det är 
troligtvis denna konvergens, alltså när två olika användare möts, som har gjort att YouTube 
fått så stor spridning. Troligen är det även just det som bidragit till att plattformen blivit så 
enormt framgångsrik. Eftersom webbplatsen kombinerar producent och konsument, samt 
öppnar upp för socialt nätverkande, skapar den en miljö där deltagarkulturen har möjlighet 
att blomstra (Chau 2010, 64). Det går att påstå att YouTube på många sätt utmanar det 
klassiska mediet eftersom att det fungerar som ett stöd för både individuellt och kollektivt 
uttryck (Burgess och Green 2009, 286).  

YouTube är på många sätt en arketyp för deltagarkultur gällande användarnas 
interaktioner och plattformens uppbyggnad (Mueller 2014, 10). Interaktion är ett begrepp 
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som frekvent används inom digital media och syftar till de komplexa processerna kring hur 
människor samspelar med olika medieproduktioner. Interaktivitet bygger på perceptioner 
och kognitioner och erbjuder verktyg som gör att producent och konsument kan utveckla en 
relation (Dewdney och Ride 2014, 263-264). YouTube är en oerhört interaktiv plattform och 
är därför ett relevant exempel att undersöka när det gäller användarmönster som rör denna 
typ av kultur.  

Med hjälp av tidigare forskning och dess olika ramverk är det möjligt att bringa klarhet i, 
samt kategorisera, olika typer av publiker och deltagande. För att sätta vlogging på 
plattformen YouTube i en kontext, där syftet är att försöka ringa in den engagerade 
användarens deltagande är det nödvändigt att först definiera olika nivåer av dessa. För att 
kunna se allt ifrån ett större perspektiv, är det vitalt att börja från början. 

3.1 Användarnas engagemang 
Ett hjälpmedel för att förstå hur snabbt en publik tar till sig olika medieproduktioner utgörs 
av en välkänd modell som myntades redan år 1962, men som är ett ramverk som används 
och i allra högsta grad är relevant än idag. Deltagandets kundsegment kan enligt detta 
ramverk delas in i fem olika kategorier: innovatörer, tidiga brukare, tidig majoritet, sen 
majoritet och eftersläntrare. Dessa kategorier hjälper oss att förstå att det finns en tanke 
kring att definiera olika typer av användare, för att kunna se skillnader mellan dem och deras 
olika nivåer av engagemang (Rogers 1962, 247-251). 

Syftet med att applicera Rogers teori är att visa på hur lång tid tillbaka teoretiker har 
försökt ringa in vad det är som får en användare att från start ta till sig en produkt och 
acceptera den som en del av sitt vardagliga liv. Dessa användare som analyseras i denna 
studie är alla under kategorin innovatörer eftersom de var väldigt tidiga med att ta till sig 
fenomenet vlogging. I denna studie, på grund av tiden de spenderat med att konsumera 
vlogging, definieras dessa innovatörer idag som engagerade användare.  

Engagerade användare är mer benägna att diskutera, utforska och sprida material 
(Jenkins, Ford och Green 2014, 142-143). YouTube som plattform öppnar upp för en 
varierande grad av engagemang och var först med att sammanföra deltagande på tre olika 
nivåer: produktion, urval och spridande (Jenkins 2012, 273). Idag är publiken inte längre 
passiv och som ett resultat av detta är det till och med möjligt att skapa affärsmodeller 
utifrån engagemang. Mediesamhällets utveckling från traditionell media till idag, har lett till 
att publiken får större och större inflytande där engagemang står som utgångspunkt och är 
en central fråga för alla plattformar (Mueller 2014, 5). Vi lever idag i ett samhälle med 
flervägskommunikation där publiken är medskapande, individualiserad och aktiv (Jenkins, 
Ford och Green 2014, 143-144). 

3.2 Begreppet deltagarkultur 
År 1992 myntade professorn Henry Jenkins uttrycket deltagarkultur. Benämningen står för 
utbytet mellan hur användare interagerar med kulturproduktioner och gemenskaperna dessa 
interaktioner medför (Jenkins, Ford och Green 2014, 20).  

Deltagarkulturen i dagens mediesamhälle växer hela tiden och det är en term som ofta 
används som en förklaring av sambandet mellan media och konsument och hur dessa två är 



 5 

länkade med varandra. Deltagarkulturen gör att användare bjuds in att aktivt delta i 
skapandet och spridandet av nytt material. YouTube öppnar upp för både utförandet, det 
ekonomiska och kulturella som deltagarkulturen står för (Burgess och Green 2009, 10-11). 
Olika former av deltagarkultur hjälper oss att tolka förändringarna i medias strukturer, dess 
industrier och som i denna studie: Youtube och vlogging. 

Deltagarkulturen vill att användaren tar en aktiv roll i medieproduktioner (Mueller 2014, 
5). Begreppet syftar till att budskap får starkare och mer utbredd verkan när den delas mellan 
människor. Både individer till individer, och gemenskaper till gemenskaper (Jenkins, Ford 
och Green 2014, 41). YouTube bygger på många sätt på samskapande och utgörs av 
användare som tillsammans får plattformen att växa (Mueller 2014, 8). Därför är vlogging ett 
perfekt exempel att undersöka och Jenkins teorier kring deltagande en relevant 
utgångspunkt, eftersom hans teorier är så etablerade inom mediestudier.  

Kritiker till begreppet menar att istället för att vara frigörande, bidrar deltagarkulturen 
endast till att stärka det gamla och etablerade systemet genom att implementera det i 
människors vardagliga liv. Kritikerna ifrågasätter huruvida detta bidrar till att användare 
inte kan komma ifrån kommersialiseringen och vilken problematik detta medför (Mueller 
2014, 9). 

Vidare relaterad forskning inom ämnet deltagarkultur menar att gemenskaper som sker 
online är intressanta på grund av att de är så oförutsägbara. Det är av denna anledning 
viktigt att förstå varför människor, på eget initiativ investerar tid och energi i aktiviteter som 
syftar till att bilda dessa gemenskaper (Butler et al. 2007, 28). En annan studie understryker 
att vi måste skilja på hur vi deltar, med anledning att olika typer av aktiviteter motiveras av 
olika faktorer. Allt eftersom nya plattformar öppnar upp för kommunikation och 
kollaboration, måste de komplexa strategierna detta medför utforskas ytterligare (Koh et al. 
2007, 73). 

4. Metod 
Denna studie är baserad på insamlad data i form av intervjuer som med stöd av tidigare 
forskning bearbetats, tolkats och analyserats. Nedan presenteras diverse tillvägagångssätt, 
val av målgrupp och motivering av intervjumetod. Slutligen uppvisas även en redogörelse för 
hur den kvalitativa innehållsanalysen har strukturerats med hjälp av kodning och nyckelord. 

4.1 Semi-strukturerad intervjumetod 
Intervjuer är ett effektivt sätt att fånga en persons historia, och kunna ta fasta på dennes 
tankar och perspektiv. Vi intervjuar människor för att kunna ta reda på saker som vi inte kan 
observera, exempelvis händelser från det förflutna som i realtid är omöjliga att bevittna med 
egna ögon. Syftet är helt enkelt att införskaffa information som är av värde, genom att prata 
med människor som besitter den informationen (Patton 2002, 340-341).  

Intervjuer bygger på en hög grad av aktivt engagemang (Preece, Rogers och Sharp 2016, 
342). Det krävs resurser i form av förarbete med att organisera allt från att identifiera vilka 
ämnen som måste täckas in, ordna med inspelningsutrustning, och boka in tid och plats för 
intervjun (Preece, Rogers och Sharp 2016, 301). Det finns olika typer av intervjumetoder och 
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dessa appliceras beroende på syfte (Benyon 2013, 142). Denna studie är baserad på en semi-
strukturerad intervjumetod. Det är en kvalitativ metod som öppnar upp för möjligheten att 
ha förberedda frågor, men vara mottaglig och fri för nya ämnen och vinklar om dessa dyker 
upp under intervjuns gång (Benyon 2013, 143). Metodens syfte är att fånga respondenternas 
värld genom att lära sig ta fasta på deras synvinklar och erfarenheter (Patton 2002, 348). 

Semi-strukturerad intervjumetod lägger större vikt vid, samt ställer krav på, att den som 
intervjuar på förhand ska ha god koll på vad som är viktigt att veta, men datan som genereras 
blir i regel bättre än en strukturerad intervjumetod. En strukturerad intervjumetod användes 
inte i denna studie av anledning att den är mer utstakad och planerad, medan den semi-
strukturerade metoden är spontan och kan fånga upp intervjuobjektens oväntade reaktioner 
på ett mer detaljerat sätt. Dessa oväntade reaktioner kan vara väldigt intressanta och 
värdefulla för slutresultatet, särskilt i denna typ av studie (Benyon 2013, 142). 

Intervjufrågor kan vara antingen öppna eller slutna. En semi-strukturerad intervju kan 
använda sig av båda (Preece, Rogers och Sharp 2016, 302). Öppna frågor resulterar normalt i 
data där det går att hitta svarsmönster (Preece, Rogers och Sharp 2016, 351). Den som 
intervjuar har här grundläggande uttänkta frågor, men uppmuntrar respondenten att säga 
mer vilket har applicerats i denna studie. Här är det värdefullt att ställa neutrala följdfrågor, 
utan att göra antaganden kring respondentens åsikter (Preece, Rogers och Sharp 2016, 296-
297). Den som intervjuar bör alltid ha som utgångspunkt att respondenternas perspektiv är 
av betydelse och kommer bidra med någonting meningsfullt till studien (Patton 2002, 340-
341). Den kvalitativa intervjumetodens fundamentala syfte är att skapa ett ramverk där 
människor kan uttrycka sina tankar, utifrån deras egna villkor (Patton 2002, 348). 

4.2 Studie och urval av målgrupp 
Denna studie bygger på kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, genomförda på fem 
kvinnor och fem män. Målgruppen är åldrarna 20-30 år och utgörs av så kallade engagerade 
användare. I denna studie definieras en engagerad användare av någon som konsumerat 
vlogging i minst fem år. Intervjupersonerna har alla haft en relation till en eller flera vloggare 
under så lång tid, och då indirekt även varit konsekvent involverade i YouTube som 
plattform. För att få ett så utspritt resultat som möjligt konsumerar alla tio intervjupersoner 
olika typer av vloggar. De som vloggar kommer även från olika nationaliteter (se tabell 1). 

Målgruppen motiveras som relevant eftersom studien ämnar undersöka den engagerade 
användaren, de så kallade “innovatörerna” inom genren vlogging. Publiken som tog sig till 
vlogging i ett tidigt stadie, och som har stannat kvar under en lång tid kan förhoppningsvis 
generera mönster och ge en bild av hur konsumtionen av fenomenet egentligen fungerar. 
Målgruppen är väldigt specifik och smal, vilket var nödvändigt för att kunna dra relevanta 
slutsatser. Det krävs helt enkelt att respondenterna skulle ha konsumerat vlogging under så 
lång tid för att deras historier skulle kunna beskriva kärnan till varför de fastnade, och varför 
de blivit kvar. I denna studie syftar begreppet vlogging till innehåll där människor på olika 
sätt dokumenterar sina liv och sin vardag, och oftast publicerar filmklipp med sådant 
innehåll på YouTube flera/några gånger i veckan. I denna undersökning definieras en vlogg 
som innehåll där någon person på något sätt pratar till en kamera och delar med sig av någon 
del av sitt liv.  
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Tabell 1: visar respondenternas kön, ålder, vilken typ av vloggar de tittar på samt 
vloggarens nationalitet. 
 

Kravet för undersökningen är som tidigare nämnt att att intervjupersonerna ska ha haft 
någon form av relation och varit delaktig i någon vloggares liv i fem år eller längre. Med det 
sagt har intervjupersonerna inte haft som krav att de ska ha tittat på vloggar varje dag i fem 
år, eftersom detta är omöjligt för dem att veta. Undersökningens mål har från start varit att 
respondenterna ska ha följt en eller flera vloggare under en längre tid, och kunna dela med 
sig av deras tankar kring hur den relationen byggts upp och upprätthållits. Vidare finns det 
heller inte någon avgränsning gällande att intervjupersonerna måste ha följt vloggare med 
officiella vlogging-kanaler eftersom att många producenter både vloggar och producerar 
annat innehåll på samma kanal.  
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Undersökningen bygger inte på användare som enbart följt/följer exempelvis spelkanaler 
eller påkostade produktioner, även om flera av intervjupersonerna i allra högsta grad 
konsumerar denna typ av innehåll också. Användare som enbart konsumerat exempelvis 
spelkanaler har inte blivit utvalda som intervjuobjekt för denna studie eftersom det då går att 
anta att konsumtionens syfte då troligtvis ligger i att titta på spelet vilket för denna studie 
inte är relevant. Det som är intressant är varför användare väljer att följa en annan person, i 
dennes dagliga liv. Alla tio respondenter som intervjuats för denna uppsats har just detta 
gemensamt. 

4.3 Genomförande 
Intervjuerna bestod av åtta frågor, och alla intervjuer tog ungefär 15 minuter att genomföra. 
Respondenterna kontaktades och genererades genom nyttjandet av olika sociala medier, 
bland annat Facebook och Instagram. Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö för att 
intervjupersonerna skulle känna sig bekväma att prata fritt (Preece, Rogers och Sharp 2016, 
307).  

Varje intervju hade alltid sin utgångspunkt och bas i forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet 1990). Det vill säga att innan intervjuerna hade inletts, säkerställdes att 
respondenterna förstått intervjuns syfte och processens genomförande för att allt skulle 
kännas så bekvämt som möjligt. Respondenterna försäkrades innan mötet att de är helt 
anonyma och att ljudinspelning kommer ske på plats samt att en transkribering av intervjun 
kommer att ske i efterhand. De försäkrades även om att det inte är några problem med att 
avbryta när som helst under intervjuprocessen, och att om eventuella följdfrågor som de inte 
vill svara på dyker upp kan de utan problem välja att inte svara på dem. Respondenterna fick 
även ett hum om vilka frågor som kommer ställas under intervjun, utan att avslöja för 
mycket. Detta eftersom en kvalitativ intervjumetod tenderar att vara mer inkräktande än 
många andra intervjumetoder (Patton 2002, 407). 

Det är utmanande att få en människa att vara bekväm i en intervjusituation, och att släppa 
in den som intervjuar in i deras värld. Den som intervjuar måste visa sig vara genuint 
intresserad (Patton 2002, 341). Det är fördelaktigt att inleda intervjun med en enklare fråga 
för att få respondenten varm i kläderna, när detta infunnit sig är det viktigt att lyssna mer än 
att prata och ta djupgående frågor mot slutet för att sedan avrunda med något enklare 
(Preece, Rogers och Sharp 2016, 305-306). Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade 
fanns hela tiden en medvetenhet och eftersträvan att varje intervjusituation skulle ske på ett 
så liknande sätt som möjligt, utan att under tiden på något sätt försöka vinkla någonting åt 
något håll. Alla intervjupersoner mottogs som enskilda individer, men med utgångspunkten 
att det är viktigt att hålla samma struktur för att kunna generera konsekventa resultat. Trots 
att intervjufrågorna också öppnade upp för en viss utsvävning, var det av stor vikt att även 
dessa höll en kontinuitet.  

För att lyckas ställa de rätta intervjufrågorna och för att undvika oklarheter, är det vitalt 
att prata samma språk (Patton 2002, 361-362). Den som intervjuar har även som uppgift att 
att hålla sig neutral i alla lägen och inte reagera på för starkt på det intervjupersonen säger. 
Respondenten ska aldrig behöva känna sig illa till mods och ångra någonting de sagt, de ska 
känna sig viktiga (Patton 2002, 365). Det gäller att leta och ta ut nyckelord som är viktiga för 
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studien för att kunna genomföra en så bra analys som möjligt (Benyon 2013, 145). Att 
använda följdfrågor är exempelvis ett sätt att följa upp dessa nyckelord och på så sätt gå 
djupare in på intervjupersonens svar (Patton 2002, 380). Det är även värdefullt att reflektera 
under tiden intervjun genomförs för att kunna be om förtydligande om någonting upplevs 
oklart (Benyon 2013, 145). Varje intervju bearbetades kort efter att den ägt rum, när allt 
fortfarande låg färskt i minnet. Ljudupptagning underlättade att i efterhand kunna lyssna fler 
gånger och ta fasta på exempelvis betoningar samt för att kunna transkribera de avsnitt som 
tolkades vara relevanta för undersökningen (Preece, Rogers och Sharp 2016, 350). 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys 
Denna studie bygger på en kvalitativ analysmetod och går att motivera som mest lämplig 
eftersom studiens intresse ligger i att få svar på frågor såsom hur, varför och av vilken 
anledning. En analys gör att material som genererats under exempelvis intervjuer bearbetas 
och tillsammans blir till mönster (Patton 2002, 436). En kvalitativ analys bygger på att 
begripa och sammanställa vad människor sagt och leta efter teman för att kunna tolka vad 
som sagts när och vem som sagt vad (Preece, Rogers och Sharp 2016, 349). Målet är att hela 
tiden sträva efter att uppleva och förstå alla respondenters olika synvinklar (Patton 2002, 
481). Detta metodval är relevant för denna studie för att kunna förstå, greppa och ringa den 
engagerade användarens känslor och drivkrafter. Det är en utmaning att sammanställa 
kvalitativ data och göra något begripligt av en stod mängd information, och dessutom se till 
att det knyter an till syftet och utgångspunkten för studien (Patton 2002, 432-433). 

Vilken analysmetod som är mest lämplig, beror helt på analysens syfte och mål. Det finns 
även någonting som kallas för en kvantitativ analysmetod. Det är genererad data som bygger 
på siffror, eller på sådant som lätt kan omvandlas till siffror vilket gör att den metoden väljs 
bort i denna studie. Den kvantitativa metoden är en bra metod på så sätt att den genererar 
konkreta resultat. Den kvalitativa datan redovisas med hjälp av beskrivningar och citat från 
intervjupersoner vilket innebär att den metoden handlar om tolkningar, vilket är data som är 
“svårare att ta på”. Det gör att det är viktigt att kunna argumentera för samt motivera varför 
just tolkningen som görs är viktig.  

För att den kvalitativa analysmetoden ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att 
först och främst skaffa en överblick kring vilken data som ska samlas in för att kunna förstå 
vilka typer av mönster som är viktiga att leta efter. Vissa mönster kan noteras under själva 
datainsamlingen men det är viktigt att hålla ett öppet sinne och vara mottaglig för att 
mönster kan förändras. Detta kan vara en utmaning och en nackdel, om det inte hanteras på 
rätt sätt (Preece, Rogers och Sharp 2016, 365-366).  

Analysen av denna empiri fungerade på så sätt att materialet bearbetades direkt efter att 
informationen inhämtats. Studien drar nytta av så kallad kodning av nyckelord och meningar 
som hjälper att forma mönster i den analytiska processen, vilket är fördelaktigt vid hantering 
av stora mängder data (Patton 2002, 489). 
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5. Analys 
Det finns mycket statistik att tillgå som redovisar hur många följare eller användare en 
medieprodukt har baserat på siffror och trafik, och dessa siffror förutsätts ofta representera 
medieproduktionens värde. Siffrorna säger dock ingenting om hur användarna interagerar 
med plattformen, hur de delar den med andra och hur de tagit den till sig och accepterat den 
som en del av sin vardag. För att ta reda på det krävs en analys kring faktorer som berör 
ämnen som exempelvis hur mycket tid en användare väljer att lägga på medieproduktionen, 
samt faktorer som vilket sätt användarnas interaktion förändrats med tiden (Jenkins, Ford 
och Green 2014, 152).  

Denna analys har stöd från ett analytiskt ramverk som bygger på reflexivitet. Ramverket 
utgörs av tre steg: självreflexivitet, reflexivitet av intervjuobjekten samt reflexivitet kring de 
som sedan ska ta del av studien. Reflexivitet är ett ramverk som bygger på ifrågasättande och 
utvärdering och är till för att hjälpa till att skapa struktur, strategier och perspektiv (Patton 
2002, 495). Beteenden och användarmönster bör ständigt ifrågasättas och reflekteras kring, 
för att det ska uppstå en förståelse för varför vi konsumenter agerar som vi gör och det är ett 
argument varför det analytiska ramverket är lämpligt för denna studie. Det är också ett 
argument som styrker att följande analys är viktig.  

Denna kvalitativa analys är baserad på tolkning, som i sin tur är baserad på tidigare teori. 
Tolkning, per definition, är någonting bortom faktisk data. Det handlar om att skapa mening 
av informationen som genereras (Patton 2002, 480). Tolkningen som genomförts i denna 
studie och målgruppen vars historier har sammanställts är av betydelse att ha som stöd för 
att förstå vlogging som fenomen, samt att belysa denna nya typ av konsumtion. Målgruppens 
tankar och historier som tillsammans bearbetats med utgångspunkt i tidigare forskning kring 
deltagarkultur är värdefull och bekräftar också studiens relevans. 

Följande fem teman har lyckats utses från intervjuerna och analyseras under kategorierna 
nedan. 

5.1 Konsumtionens början 
Majoriteten av respondenterna har inlett sin konsumtion av vloggar genom att de “snubblat 
in på YouTube” och börjat följa en kanal genom att de av olika anledningar tyckt om kanalens 
innehåll. Därefter har en relation till någon eller några på kanalen börjat byggas upp och 
utvecklats, vilket i sin tur har lett till att användaren även valt att börja följa 
personen/personernas vloggar. Vissa användare har blivit tipsade av kompisar eller 
människor i deras närhet och vissa har hittat vloggar via spelkanaler, där de som spelar har 
haft personligheter som väckt ett intresse hos användaren. De engagerade användarnas 
beskrivningar kring hur de på olika slumpmässiga sätt börjat konsumera vlogging är alltså 
förhållandevis lika, och framgår tydligt i följande två exempel: 
 
“Vissa kanaler började jag kolla på för att jag tyckte att dom var intressanta, sedan började 
jag då i sin tur titta på vloggs dem gjorde också.” (intervjuperson 8) 
 
“Det började med att en kompis sa: kolla in detta gäng för dom är roliga. Och så började 
jag kolla och insåg att dom var det. Jag kom för kompisens rekommendation men stannade 
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för att jag tyckte om det jag såg. Jag gillade personerna och det dom gjorde.” 
(intervjuperson 9) 
 
Citaten ovan vittnar om hur denna publikkategori, som faller under benämningen 
innovatörer eftersom de tog till sig fenomenet så snabbt (Rogers 1962, 247-251), alla visar på 
en gemensam nämnare när det gäller hur konsumtionen inletts. Det mönster som tydligt går 
att urskilja är att det inledningsvis inte verkat ha funnits någon medveten tanke att ta del av 
vlogging. De engagerade användarna beskriver att det medvetna valet var att ta del av 
kanaler på YouTube, men att deras grundsyfte inte varit att besöka plattformen för att hitta 
en vlogg att titta på. Vlogging måste med andra ord blivit ett fenomen, från att det fötts och 
sedan livnärt sig på att användare hittat innehåll på YouTube som de upplever vara 
relaterbart. Detta vittnar om att de engagerade användarna på olika sätt bygger upp 
känslomässiga band till personen som publicerar innehåll på en YouTube-kanal, annars 
skulle de inte finna något värde i att följa när de vloggar. Kanaler på YouTube öppnar alltså 
upp dörren för vlogging och är platsen där de engagerade användarna väljer vad de vill se 
mer av och inte. Vilka YouTube kanaler de snubblat in på från början, verkar ha skett 
slumpmässigt.  

Det är möjligt att datan som genererats kring denna kategori är ett resultat av att fem år är 
lång tid att minnas tillbaka. Det kan även vara ett resultat av att vlogging för fem år sedan var 
så nytt att fenomenet då inte reflekterades över särskilt mycket eftersom att konsumtionen 
knappt pratades om i media. 

5.2 Det känslomässiga utbytet 
Engagemang skapas på olika sätt, i olika nivåer. Vi kan föreställa oss engagemanget som de 
känslomässiga banden mellan konsumenten och innehållet, där vikten ligger i att bygga 
relationer (Jenkins, Ford och Green 2014, 168). Detta argument går att använda som en bra 
förklaring till varför människor fastnar för vlogging. Det finns flera exempel från studien som 
underbygger denna tolkning, varav följande är ett extra tydligt sådant: 
 
“Jag tror att man bygger en relation till vloggarna, men det är en väldigt märklig relation. 
Det blir på ett sätt att man lär känna dom, fastän dom inte har någon direkt interaktion 
med dig. Men det känns som att man får en relation fastän man inte har det egentligen. På 
så sätt utvecklas en sympati för dom och då blir det ett känslomässigt band” 
(intervjuperson 5) 
 
I relation till detta kan det tolkas som att majoriteten av respondenternas generella 
beskrivningar av det känslomässiga bandet som uppstår mellan dem och personen på andra 
sidan skärmen på många sätt går att jämföra med beskrivningar av relationer i verkliga livet. 
Det vill säga relationen mellan människor som har en “normal” tvåvägskommunikation. Av 
respondenternas kommentarer att tolka verkar det alltså möjligt att bli emotionellt 
investerad i någon annans liv över internet, på ett liknande sätt som vi är investerade i våra 
vänner och i vår familj. Konsumtionen verkar vara väldigt personlig och det är viktigt för de 
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engagerade användarna att de finner någon igenkänningsfaktor i vloggaren. Det påvisas 
tydligt i följande två exempel: 
 
“Man är ju intresserad av vad som händer i deras liv. Jag är ju intresserad vad som händer 
i min mammas liv, i min kompis liv. Det är dom små detaljerna som gör att man känner en 
person.” (intervjuperson 2) 
 
“Det finns en som hjälpt mig väldigt mycket personligt. Hon lägger ut allt och inget och 
ibland är det kaos och jag kan se mig själv så mycket i henne. Jag ska inte säga att hon är 
min bästa vän, men jag har följt henne i fem år och hon lägger ut videos varje dag. Vi är 
jättebra vänner, men hon har ingen aning om att jag existerar.” (intervjuperson 3)  
 
Den emotionella investeringen visar sig även tydligt när det uppstår känslor som oro. En 
respondent berättar: 
 
“Jag följer en kille som precis har fått cancer, man får följa med honom när han får sin 
cellbehandling och då blir det väldigt starka vloggar. Det slutade med att jag satt och grät 
medan jag käkade lunch i skolan. Det är så starkt och hemskt att titta på, men man gör det 
ändå för att man skapat ett band till personen.” (intervjuperson 1) 
 
Det känslomässiga bandets centrala del i konsumtionen går även att underbyggas av att 
vloggarna till och med kan frammana känslor som ilska och besvikelse hos flera av studiens 
respondenter. En tydligt exempel på detta framgår när en respondent berättar om hur en 
vloggare betett sig illa, och hur detta påverkat deras relation: 
 
“Jag följer ett spelkollektiv där alla är olika och har sina egna kanaler. Där slutade jag följa 
en av dom nyligen för att det visade sig att han är en jävla douchebag vilket har gjort att 
han på något sätt har förstört vår relation och jag har helt tappat respekten för honom.” 
(intervjuperson 7) 
 
Alla människor upplever känslor olika, vilket gör att alla också beskriver dem olika. Därför är 
det svårt att försöka ringa in exakt varför känslomässiga band uppstår. Men det är tydligt att 
respondenterna berättar om vloggarna som de följer med stor entusiasm och engagemang. 
Majoriteten vill berätta länge och detaljrikt om vilka personerna är, vad de gör och på vilka 
olika sätt de haft en inverkan på deras liv. Vissa uttrycker en lite större distans till relationen, 
men det finns onekligen känslor inblandade i alla respondenternas beskrivningar vilket utgör 
en gemensam drivkraft för deras deltagande.  

Deltagarkulturen expanderar snabbt och denna snabba expansion gör att det är svårare att 
behålla en slags intimitet eftersom publiken frestas från alla håll (Burgess och Green 2009, 
206). Det är någonting som inte verkar vara ett problem gällande denna typ av konsumtion 
vilket är intressant. Engagerade användare är oerhört lojala, trots att de inte känner 
vloggaren överhuvudtaget. 
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5.3 Tidsfördriv, inspiration eller verklighetsflykt 
Under intervjuerna talar respondenterna om fenomenet och konsumtionen av vlogging på ett 
väldigt normalt och avslappnat sätt. De alla framstår som kunniga och är väl bekanta hur 
saker och ting fungerar och det går därför att tolka att konsumtionen av vloggar och den 
typen av deltagande på YouTube är en naturlig del av deras liv och av deras vardag. En av 
respondenterna nämner att denne tittar på vloggar samtidigt som den gör andra saker, vilket 
är en intressant del av konsumtionen. Detta exempel visar också att vloggar konsumeras en 
mängd olika kontexter:  
 
“Jag gör andra saker medan jag tittar på vloggs och då känns det inte lika mycket som att 
jag kastar bort någon tid. Exempelvis om jag sminkar mig eller äter frukost eller har en 
kompis med. Ibland även på bussen eller på kvällen.” (intervjuperson 2) 
 
Henry Jenkins diskuterar i boken Konvergenskulturen - Där Nya Och Gamla Medier 
Kolliderar hur olika typer av användare konsumerar TV. Jenkins menar att konsumenten i 
dagens mediesamhälle kräver oavbruten tillfredsställelse, och om en användare inte är 100 % 
underhållna så byter den kanal (Jenkins 2012, 81). Jenkins teori är på många sätt oerhört 
intressant att ställa emot deltagarkulturen inom vlogging, när den appliceras på studiens 
engagerade användare eftersom det då går att ifrågasätta hans argumentera. Ger en vlogg om 
vad någon äter för frukost på en tisdag konsumenterna oavbruten tillfredsställelse? Det är 
svårt att tänka sig. Men vad är det då som får konsumenten att fastna? 

Är det eventuellt så att just på grund av att vlogging öppnar upp för möjligheten att 
samtidigt göra andra saker, som flera av respondenterna nämner, är det som bidrar till att 
användarna finner värde i att titta. Fastän vloggarnas innehåll inte alltid är genomgående 
underhållande. Kanske är det så att vloggaren uppfyller funktionen av en slags välbekant 
röst, en trygghet, som finns i bakgrunden som sällskap. Eftersom människor idag lever så 
oerhört stressade liv kanske det är just detta som skapar värde, faktumet att inte behöva 
hänga med varje minut och vara fokuserad utan att kunna ta del av någon annans liv för en 
stund medan man fortsätter leva sitt eget. Det argumenterar i sådana fall emot tanken kring 
den oavbrutna tillfredsställelsen som Jenkins menar är den viktigaste byggstenen för att vi 
inte ska bli less och hitta underhållning på annat håll. 

Som beskrivet ovan så kan konsumtionen av vlogging på många sätt tolkas som ett 
tidsfördriv och någonting som sker i kombination med andra saker, men vissa respondenter 
beskriver också en slags verklighetsflykt:  
 
“Jag älskar att kolla på vloggs med folk som har mycket pengar för då kan man drömma 
sig bort och det kan jag tycka är härligt ibland.” (intervjuperson 8) 
 
Utifrån datan som samlats in går det även att notera att majoriteten av respondenterna följer 
vloggare som de själva är lika personlighetsmässigt, men som ofta lever helt andra liv på helt 
andra platser vilket går att tolka som att vloggarna även kan ta roller som inspirationskällor. 
Det verkar som att majoriteten av respondenterna söker efter igenkänningsfaktorer för att på 
olika sätt kunna relatera till vloggaren de tittar på, exempelvis genom gemensamma 



 14 

intressen. Det kan vara allt från att vloggaren arbetar inom en bransch respondenterna själva 
drömmer om att arbeta i, eller att vloggaren går igenom problem i sitt liv som de själva går 
igenom eller har gått igenom förut. Detta går att utse i följande två exempel: 
 
“Det är en kille som lagar mat framför kameran vilket är väldigt kul att titta på eftersom 
att jag är utbildad kock. Det blir en slags inspiration.” (intervjuperson 6) 
 
“Olika kanaler fyller olika syften för mig. En som jag tittar på filmar varje dag och han har 
väldigt många problem, han lider av depression och då får man ta del av hur det är att 
vara honom och han jobbar ju inom branschen jag vill ta mig in i. Det är både kul att se hur 
han jobbar, och hur han mår.” (intervjuperson 7) 
 
Det är alltså väldigt tydligt att vloggare fyller olika syften i de engagerade användarnas liv 
vilket går att tolka som olika anledningar och bidragande faktorer till att respondenterna 
väljer att ta del av samt engagera sig i innehållet. 

5.4 Den redigerade verkligheten 
År 2006 publicerade en tjej som heter Bree en vlogg under namnet “Lonelygirl15”. Den 
skapade intresse hos tidskrifter som The Los Angeles Times och The San Francisco 
Chronicle. I videon berättar Bree om sina problem inom familjelivet och klippet nådde en 
halv miljon “klick” på bara 48 minuter.  

En bloggare på New York Times vid namn Bree Virginia Hefferman fick snabbt upp 
intresset för “Lonelygirl15” och började ifrågasätta huruvida hennes vloggar var “äkta” eller 
inte. “Lonelygirl15” pratade direkt till en kamera, men allt verkade vara lite väl redigerat. Det 
hela uppfattades mer som ett narrativ än en personlig dagbok. Det tog inte länge förrän 
användarna på YouTube också fick upp intresset och började ifrågasätta hennes “äkthet” via 
kommentarer och diskussioner på diverse forum på internet. “Lonelygirl15” visade sig till slut 
vara ett experiment, producerat av ett filmteam bestående av Mesh Flinders och Miles 
Beckett (Burgess och Green 2009, 27-30). 

Exemplet ovan är relevant att reflektera kring, eftersom att innehållet inte var vad det såg 
ut att vara. Att allt innehåll på YouTube är redigerat är ett faktum som är uppenbart för de 
allra flesta och vissa av respondenterna uttrycker att det inte gör något att det är en redigerad 
verklighet som visas. Andra vill dock inte tänka på det alls. Följande tre exempel styrker 
denna tolkning: 
 
“Jag tycker att denna fråga är så himla svår för jag vill ju verkligen tro och tänka mig att 
det du lägger upp är du. Och sen så är det ju klart att man kan inte visa allt.” 
(intervjuperson 3) 
 
“Det kan vara redigerat men jag följer mest dom som känns genuina. Och för mig känns det 
då verkligt” (intervjuperson 1) 
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“Jag ser deras personlighet på internet och det är ju den jag tycker om så att ja - jag 
glömmer att det är en redigerad verklighet men det behöver inte vara någonting dåligt så 
länge man är medveten om det och inte tar det som 100% sanning” (intervjuperson 5) 
 
Av detta kan vi tolka att det verkar vara så att det ibland glöms bort att det är en redigerad 
verklighet som porträtteras. En anledning till att vloggarna upplevs så “verkliga” för många 
av respondenterna är möjligtvis på grund av att de ser vloggarna som vänner. Som ett 
resultat av att vloggarna ger skenet av att visa deras vardag, reflekteras det troligtvis inte 
särskilt mycket kring faktumet att det som visas är redigerat. Respondenterna uttrycker alla 
att detta är ett komplext ämne som skapar frågetecken. 

Huruvida detta är bra eller problematiskt är svårt att svara på. Att vlogging dessutom 
fortfarande är så nytt skapar oklarheter kring vad konsumtionen eventuellt kommer få för 
konsekvenser i framtiden. Finns det möjligtvis en risk att människor byter ut interaktioner i 
verkliga livet mot “vänner” på en skärm. “Vänner” vars liv de tror att de får ta del av på 
internet, men i själva verket bara ser en liten del av. 

5.5 Kollektivt och individuellt deltagande 
Publikens engagemang stärks med hjälp av interaktion och deltagande (Burgess och Green 
2009, 196). Majoriteten av respondenterna uttrycker att de inte känner sig delaktiga på så 
sätt att de interagerar med andra användare på plattformen. Det går att påstå att bara läsa 
kommentarer på plattformen är ett sätt att delta även om det inte innebär någon direkt 
kontakt med någon annan användare eftersom det vittnar om att det där finns ett intresse 
gällande vad andra på plattformen säger. Följande två exempel är ett bevis på detta: 
 
“Jag upplever det ändå som en publikupplevelse för att jag känner mig investerad i 
kommentarerna även om jag kanske inte bidrar och deltar aktivt.” (intervjuperson 5) 
 
“Jag tycker att det är njutbart att läsa kommentarer och se vad folk har för reaktioner. Jag 
är oftast inte den som kommenterar, men jag spekulerar och iakttar. Jag tycker sådant är 
jättekul. Han valde att bli arg, och hon valde att bli glad.” (intervjuperson 10) 
 
En teori gällande användarens konsumtion menar att det är viktigt att att skilja på “fans” 
som är individuella personer som hittat betydelse i någon form av media, och “fan-kulturer” 
där dessa identifierar sig som en större gemenskap. Teorin menar att det är det senare 
exemplet som gör att användarna skapar värde, att kollektivt deltagande och delad 
gemenskapskänsla skapar lojalitet. Ett exempel på detta är dokusåpor som givetvis tillåter 
användare att titta i ensamhet, men teorin menar att individens värde ligger i att diskutera 
avsnitten med andra (Burgess och Green 2009, 197-198). 

Gällande relationen mellan den engagerade användaren och vloggaren, verkar det utan 
tvekan vara så att lojaliteten uppstår och når sitt värde på en individnivå, detta gäller även de 
tidigare nämnda respondenterna som ibland läser kommentarsfält. Alla respondenter 
beskriver på liknande sätt hur deras relation till vloggare är en relation som uppstår mellan 
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de och dem, trots att detta i allra högsta grad är en envägskommunikation. Detta kan påvisas 
extra tydligt i följande två exempel: 
 
“För mig handlar det om sambandet mellan mig och personen. Jag kommenterar ibland i 
livestreams, men det är inte där värdet ligger.” (intervjuperson 4) 
 
“Det är relationen mellan oss. Jag kommenterar aldrig. Jag kan göra det på andra sociala 
medier dem är på, men inte på YouTube.” (intervjuperson 3) 
 
Det flesta av respondenterna följer vloggarna på andra plattformar, såsom Instagram och 
Snapchat. Men även på andra plattformar verkar drivkraften ändå ligga i interaktionen 
mellan respondenten och vloggaren:  
 
“Ibland följer jag personen på andra plattformar. Men då blir det mellan mig och personen 
som vloggar.” (intervjuperson 1) 
 
Teorin kring att fankulturerna är en typ av kollektivitet som får sitt värde via gemenskap 
snarare än på individuell nivå (Burgess och Green 2009, 197) verkar alltså inte helt och hållet 
vara fallet här. De engagerade användarna verkar ha gemensamt att ingen av dem själva 
kommenterar regelbundet på exempelvis YouTubes kommentarsfält, utan att det verkar 
handla om “one-on-one” relationen mellan vloggaren och dem. Eftersom denna “one-on-one” 
relation är så viktig, går det att tänka sig att det skulle vara betydelsefullt för den engagerade 
användaren att nå ut till vloggaren direkt. Men ingen av respondenterna uttrycker något 
intresse av att försöka komma i kontakt och interagera med vloggaren. Vad detta beror på 
har ingen av dem något svar på. 

6. Resultat 
Av analysens fem olika kategorier som presenterats ovan går det att urskilja fem resultat som 
visar vilka faktorer som utgör grunden för de engagerade användarnas deltagande. Dessa 
sammanfattar också studiens viktigaste lärdomar. 
 

• Relationen inleddes av en slump: 
De engagerade användarnas konsumtion av vloggar inleddes med att de blivit tipsade via 
vänner, eller genom att de “snubblat in” på en YouTube kanal. Därefter har ett känslomässigt 
band utvecklats till någon eller några på den kanalen som ett resultat av att användarna tyckt 
om kanalens innehåll. Det har i sin tur lett användarna till producenternas olika vloggar. Det 
är vloggarna som har gjort det möjligt för de engagerade användarna att utveckla en djupare 
relation till producenten, vilket har gjort att de stannat kvar under så många år och att 
bandet idag är så pass starkt. 
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• Känslomässiga band uppstår: 
När de engagerade användarna berättar om vloggare som de följt under en lång tid, 
påminner de känslomässiga beskrivningarna på många sätt om hur människor pratar om 
relationen till nära vänner och familj. De engagerade användarna kan uppleva att det uppstår 
känslor som oro när någon vloggare är sjuk, det kan även uppstå irritation hos den 
engagerade användaren när någon vloggare gjort något dumt och/eller betett sig illa. Vissa 
engagerade användare blir mer emotionellt investerande än andra, men det går att tolka från 
majoriteten av respondenternas beskrivningar att emotionella band ligger som grund för 
deras deltagande. Detta sker självfallet i olika nivåer och i olika bredd, vilket troligtvis är ett 
resultat av att alla beskriver känslor och upplevelser olika. 
 

• Vloggarna fyller olika syften: 
Det går att tolka att vloggare fyller olika syften i de engagerade användarnas liv, samt att 
YouTube och vloggar är en väldigt bekväm och naturlig del av den engagerade användarens 
vardag. Vissa beskriver konsumtionen av vloggar som ett tidsfördriv eller någonting att ha 
som sällskap medan de gör andra saker. Andra beskriver konsumtionen som en 
verklighetsflykt. En tredje kategori är att respondenterna ser på vloggarna som 
inspirationskällor. Den engagerade användaren beskriver att det är viktigt att kunna relatera 
till vloggaren vilket uppnås med hjälp av olika igenkänningsfaktorer. Det kan vara allt från 
vloggarens personligheter, att de delar liknande livshistorier eller har gemensamma 
ambitioner. 
 

• Att det är en redigerad verklighet glöms bort: 
Ibland glöms det onekligen bort att det är en redigerad verklighet som porträtteras, men hur 
mycket detta påverkar relationen mellan den engagerade användaren och vloggaren är olika. 
Medvetenheten kring att innehållet som publiceras kan vara väldigt vinklat är större hos 
vissa engagerade användare än hos andra, en del vill tro att innehållet är genuint och känner 
att en del av värdet försvinner annars. Vetskapen att vloggar är redigerade finns utan tvekan 
där, men det verkar inte reflekteras kring det faktumet så mycket som det troligtvis bör. 
 

• Interaktionen med andra användare på plattformen är sekundär: 
Vissa engagerade användare läser och tar del av vloggares kommentatorsfält på YouTube, 
men relationen med andra användare på plattformen beskrivs inte som nödvändig och 
värdefull för någon av respondenterna i denna undersökning. Vissa av användarna 
interagerar med vloggarna på andra plattformar såsom Instagram och Snapchat, men 
drivkraften för konsumtionen förblir dock densamma. Det är “one-on-one” relationen med 
vloggaren som är det mest meningsfulla och är det som gör att de engagerade användarna 
konsumerar denna typ av innehåll, inte det kollektiva deltagandet och gemenskapen med 
andra. Med det sagt uttrycker de heller inget intresse av att försöka kontakta vloggaren 
direkt, vilket kan tyckas märkligt. 
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7. Diskussion och framtida forskning 
Denna studie berör ett forskningsfält som hela tiden växer och därför ligger i ständig 
förändring och det går att argumentera att konsumtionen av vlogging utan tvekan bidrar till 
den förändringen. Studien har lärt oss att deltagande sker i olika nivåer, och trots att 
upplevelser beskrivs olika är det möjligt att via analys och tolkning forma olika mönster och 
kategorier kring drivkrafter och värdeskapande. Det finns det i allra högsta grad en 
medvetenhet kring faktumet att känslor är svåra att ta på och att tolka eftersom vi alla 
människor är enskilda individer som beroende på en mängd faktorer, allt från kultur till 
uppväxt och socialt umgänge, ser saker olika. 

Givet denna studies resultat verkar det utan tvekan vara så att konsumtionen av vlogging 
fyller olika syften hos engagerade användare vars historier har tolkats och analyserats, men 
att alla utan tvekan på olika sätt är känslomässigt investerade i människor de aldrig mött. Det 
är fascinerande att reflektera kring hur det ens är möjligt att knyta an så starkt till en 
främling. Vloggarna talar till en så oerhört stor publik, men lyckas ge användarna en känsla 
av att relationen är väldigt privat. Konsumenten känner inte producenten, men känner sig av 
någon anledning ändå privilegierad och speciell att ha fått en inbjudan in i deras liv. Det 
verkar vara just detta som är storheten med vlogging. Det är också kommunikationen som 
uppstår ur det som är så oerhört svår att greppa och förstå. Till detta hör det även till att 
nämna att ingen av respondenterna uttryckte något värde i att försöka kontakta eller 
interagera med vloggaren direkt, vilket är ett faktum som ter sig underligt just eftersom 
relationen upplevs så intim. 

Det råder inga tvivel om att det i dagsläget finns alldeles för lite forskning kring den 
psykologiska anknytningen mellan den engagerade användaren och vloggaren som de följt en 
längre tid. Inför framtida forskning hade det kunnat vara en god idé att fundera ytterligare 
kring huruvida YouTube och vlogging är ett harmlöst fenomen som gör det enkelt för vem 
som helst att uttrycka sina åsikter och tankar, eller om detta kan missbrukas. YouTubes 
slogan är “broadcast yourself” och det går att fundera kring hur detta kommer se ut i 
framtiden. Kommer YouTube öppna upp och tillåta att vad som helst publiceras, att 
ingenting längre måste hållas privat eller under censur. Eller kommer det bli så att allt 
innehåll kommer att regleras ytterligare, vilket kommer ge producenterna mindre frihet. 
Dessa två helt olika vägar kommer troligtvis ha stor inverkan på plattformens utveckling. 

Det vloggarna utan tvekan lyckas med är att göra publiken delaktig. På grund av 
vloggarnas sken av att vara “äkta” upplever användarna att det finns en relation där. 
Kändisskap som tidigare känts så långt bort har nu via vlogging blivit någonting som verkar 
upplevas mycket närmre. Det är enklare att relatera till “vanliga människor” och det bidrar 
till att det tidigare mellanrummet mellan kändis och inte kändis suddas ut, i och med att 
linjen mellan producent och konsument blir allt mer otydlig. Detta gör att vloggarna kan 
influera många och bygga upp ett förtroende hos sin publik, och ett sådant ansvar och en 
sådan makt kommer självfallet med konsekvenser.  

Ett exempel på det är att det kan vara svårt att skilja på vad vloggarna får betalt för att 
säga och vad de genuint menar. Det vill säga, hur är det tänkt att en publik ska kunna veta 
när vloggaren prisar produkter eftersom att företag betalat dem och när de är genuina och 
tipsar om produkter de faktiskt tycker om. Den stora majoriteten av vloggarna försöker 
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troligtvis inte lura någon och publiken är heller inte en passiv massa som blint tror på allt 
som sägs. Men detta är en knepig form av kommunikation att ringa in, mycket på grund av 
att den är så ny och outforskad.  

Det går även att fundera kring huruvida det är det nyttigt att vara så involverad i andra 
människors liv via internet. Det är viktigt att komma ihåg att YouTube är en relativt 
ocensurerad plattform, men att vloggarna har full kontroll över sina produktioner och bara 
visar oss det som de vill att vi ska se. Många vloggare vill ge skenet av att de visar upp en 
oborstad verklighet, och ge konsumenten illusionen av att det de ser är på riktigt. Eftersom 
många vloggares liv är glamourösa, kan det även vara så att användare jämför sig för mycket 
och känner sig ledsna kring det faktum att deras liv inte är så spännande som vloggarens. 
Dagens mediesamhälle präglas av människors fasader som “perfekta”. Här hade det 
exempelvis varit intressant att utforska en yngre målgrupp användare och göra en jämförelse 
mot en äldre för att försöka se mönster kring hur olika generationer påverkas av detta. 

Det kan mycket väl vara så att dagens stressiga samhälle gör att människor vill vara en del 
av någon annans liv för en stund, ett liv de själv inte har för att helt enkelt få en paus. Det går 
också att fundera kring huruvida en bidragande faktor till varför fenomenet vlogging fått så 
stort genomslag kan vara att vi människor idag vill ha allt. Vi kanske inte nöjer oss inte med 
att bara leva våra egna liv, nu vill vi leva andras också. Teknikens framfart, via medier som 
exempelvis vlogging, gör att detta idag är möjligt. 

8. Slutsats 
Resultatet som genererats utmanar deltagarkulturens teorier kring hur användare idag 
kräver oavbruten stimulans och idén kring att konsumtionen är en kollektiv process, som 
genom gemenskap når sitt fulla värde hos en användare. Studiens engagerade användare vill 
inte sprida material eller interagera med andra i någon större utsträckning, det  är relationen 
mellan dem och vloggaren som får dem att fastna och komma tillbaka. Detta är personligt, 
ger dem ett syfte och skapar ett värde hos dem som de själva har svårt att förklara. 

Studien påvisar att grunden av allt, och värdeskapandets mest centrala del, alltså kan ligga 
i konsumentens relation med producenten. Alltså i detta fall den engagerade användarens 
förhållande med vloggaren. Beskrivningar av känslomässiga band är ständigt återkommande 
och utgör det som är mest genomgående för studien. Det breda spektrat av olika känslor 
vloggarna lyckas frammana, är både förbluffande och fascinerande. Vloggare fyller olika 
funktioner hos engagerade användare som representerats av studiens tio respondenter, 
precis som olika relationer fyller olika syften i verkliga livet. Detta emotionella utbyte mellan 
främlingar som sker på internet är egendomligt, särskilt eftersom det egentligen inte är något 
utbyte utan en envägskommunikation.  

Detta leder fram till slutsatsen att vlogging utan tvekan är en plats som hjälper till att 
förändra sättet på vilket vi konsumerar media, hur vi deltar och vilka engagemang detta 
medför. Faktorerna kring deltagande som denna studie redovisar, vittnar om tendenser som 
kan tyda på att en ny generation av användarmönster och deltagande står inför dörren. En 
konsumtion där känslor får ännu mer utrymme och betydelse än idag, och en insikt att 
deltagarkultur kan vara lika värdefullt individuellt som kollektivt. Förhoppningsvis skapar 
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alla studiens variabler tillsammans nya associationer kring ämnet YouTube och vlogging 
vilket i sin tur kommer leda till att denna form av konsumtion uppmärksammas ytterligare, 
och att vidare forskning inom ämnet bedrivs. 
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10. Bilagor 

10.1 Intervjufrågor 
• Hur länge har du tittat på vloggar? 
• Hur började du titta på vloggar från första början? Vad väckte intresset hos dig? 
• Vilka vloggar tittar du på? Varför just dessa? 
• Hur valde du vilka du tittar på, och vad tror du är anledningen till att du blivit så 

känslomässigt lojal och trogen till just dem? 
• Som med olika typer av vänner, känner du att du har olika känslomässiga band till de 

vloggare du tittar på? Berätta gärna hur! 
• Glömmer du ibland att det är en redigerad verklighet som visas? Är denna faktor 

viktig/inte viktig för dig. 
• Tittar du själv eller interagerar du med andra på plattformen (via kommentarsfält 

etc?). Brukar du försöka kontakta vloggaren? Utveckla dina tankar kring detta. 
• Om jag har följdfrågor, kan jag maila dig då? 

 

10.2 Utskick på sociala medier 
 
Intervjupersoner sökes (helst under denna vecka och nästa!) 
 
Hej, jag heter Mimmi Äijö och studerar sista terminen på programmet digital 
medieproduktion vid Umeå Universitet. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete 
och söker intervjupersoner. 
 
Syftet med mitt arbete är att kartlägga fenomenet vlogging på plattformen YouTube, sett från 
användarnas perspektiv. Jag vill ta reda på hur den engagerade användaren knyter an till 
personen på andra sidan skärmen, varför dem tittar och anledningen till att dem började titta 
från första början. Jag vill veta vilken typ av upplevelse vlogging genererar samt vilka känslor 
som uppstår. 
 
Jag söker dig som är 20-30 år gammal, kön är inte relevant. Det viktiga är att du tittat på 
YouTube och på något sätt följt flera (minst 2 stycken) vloggers under 5 års tid eller längre. 
 
Jag skulle verkligen uppskatta om du skulle ha tid för en kort intervju och jag anpassar 
självklart tid och plats utifrån dina preferenser. Jag kommer att behöva spela in intervjun för 
att i efterhand kunna bearbeta informationen på ett så bra sätt som möjligt, men du är 
självfallet helt anonym och har rätt att avbryta när som helst under processen.  
 
Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av dig! Detta är extremt spännande, 
eftersom det finns så lite forskning kring ämnet i dagsläget.  
 
Hoppas vi hörs! Tusen tack på förhand. 
 


