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Abstract 

Narrative has a big impact on movies, tv-shows, books and art. But does 

narrative always matter? This paper is about narratives and its importance on the 

webpage called YouTube. Thru our research we wanted to find an answer to the 

question: if narrative storytelling is a part of making a video on YouTube 

successful. We used ten videos from YouTube that was popular in June 2011. There 

were only four videos out of ten that we classed as being narrative using models. 

But during our interviews with the informants it turned out that their favorite 

videos out of the ten were the ones we classed as having no narrative. In fact the 

video that the informants liked the least were one of the videos we said was 

narrative. Because of the data we got during our survey and interviews and 

YouTube having millions of videos, we found it difficult to say how big impact 

narrative really has on YouTube videos.       
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1. Bakgrund 

När vi berättar för en annan person om vår dag eller en händelse som hänt under 

dagen använder vi oftast av narrativ för att den andra personen ska förstå oss. Ordet 

narrativ är ett vetenskapligt ord för ordet berättande. Narrativ gäller inte bara 

muntliga berättelser utan vi använder oss även av narrativ i böcker, dans, teater, film, 

tv, konst och spel (Bordwell och Thompson, 2010). Styrkan med narrativ är att en 

historia kan berättas i olika former och ändå följa samma struktur (Altman, 2008). 

Det finns filmer som är narrativa och det finns icke-narrativa, narrativa är de som 

visas på bio och tv-serier samt kortfilmer och icke-narrativa är exempelvis 

dokumentärfilmer, instruktionsfilmer och reklamfilmer. I en narrativ film händer 

något som ger en dominoeffekt vilket leder till att andra saker påverkas och nya 

situationer uppstår som inte skulle ha hänt om inte den första händelsen skedde. 

Narrativ ska göra att åskådarna förstår kopplingen mellan händelserna (Bordwell och 

Thompson, 2010) (Herman, 2009). Här är ett exempel: Du som åskådare ser ett glas 

blir förstört, på nästa bild ser vi en man som sitter på en bänk. Ytterligare en bild 

senare ser vi en restaurang. Om man som åskådaren bara får veta den informationen 

är det svårt att hitta en koppling. För att skapa en tydligare narrativitet måste 

åskådaren få mer information om händelserna. Berättelsen blir tydligare om man ser 

ett par bråkar på en restaurang. Nästa bild är en klocka på en arm som visar att det är 

senare på dagen. Bilden zoomas sedan ut till helbild där man ser samma man som 

bråkade på restaurangen. Mannen sitter ensam på en parkbänk. Vi ser sedan en 

svart/vit bild där vi ser samma par som ser lyckliga ut i samma restaurang. Det blir 

en tydligare narrativ. Då åskådaren får veta att bråket sker på samma dag men innan 

mannen sitter ensam kan man som åskådare lista ut att mannen har gått till parken 

efter bråket och scenen i restaurangen kan vara ett minne som mannen förmodligen 

kommer ihåg när han sitter ensam på bänken. Att åskådaren kan förstå liknande 

händelseförlopp utan se allt beror på erfarenhet, kultur och språkkunskaper 

(Herman, 2009). I Schiffrin, De Fina och Nylund (2010) beskrivs narrativ genom att 

det händer något oväntat för en karaktär. Därefter försöker karaktären hantera det 

som har hänt, till exempel ett mord har begåtts och karaktären är en polis som ska få 

tag i mördaren och i slutet får man se vad som verkligen hände och andra detaljer 

skaparen har hållit undan från åskådaren. Narrativ behövs för att vi ska få fram det 

budskap vi vill sända ut till våra tittare, läsare eller lyssnare. Vissa menar att narrativ 

är ett sätt att förstå världen vi lever i (Ricoeur, 1990). 

Eftersom narrativ är ett komplext begrepp kommer vi diskutera flera modeller av 

narrativ i de följande kapitlen för få en djupare förståelse för begreppet och vad det 

innehåller, samt visa hur man kan bedöma vilka berättelser som är narrativa och 

vilka som inte är det. Vi kommer sedan att välja ut de modeller som vi tycker passar 

för vårt syfte för att bedöma om narrativ har något att göra med att vissa klipp på 

YouTube får fler visningar än andra. 
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1.2 Problem  

Narrativ är en viktig del inom allt filmatiserande. Man satsar i många sammanhang 

mycket pengar på att skapa en framgångsrik filmberättelse. Tack vare dagens 

teknologi som har blivit billigare och mer tillgänglig kan de flesta människor göra en 

film eller ett klipp och lägga ut det på webben där alla kan se. YouTube är en av de 

större kanalerna på Internet, där människor kan lägga upp klipp av olika slag. En 

intressant iakttagelse är att klipp är olika populära. Därför kan man ställa sig 

frågan:   

— Har narrativ någon betydelse för att ett YouTube klipp blir populärt eller inte? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte i den här uppsatsen är att undersöka om narrativ bidrar till att vissa 

YouTube klipp är mer populära än andra. Vi tror att många inte lägger stor vikt på 

narrativ vilket brukar vara en viktig del i större filmproduktioner Därför är det 

intressant att undersöka narrativ i filmklipp på YouTube. Vi vill alltså undersöka hur 

viktigt det är på YouTube med narrativitet. En lyckad långfilm på bio behöver en bra 

berättelse för att fånga sin publik men hur är det med tittarna på YouTube, bryr de 

sig om det som berättas? Vi har även kommit fram till dessa frågeställningar; Hur ska 

användaren nå till sin målgrupp? Spelar det någon roll hur långa YouTube klipp är? 

Hur ska du hålla kvar dina tittare för att de ska fortsätta se på dina klipp? Vi kommer 

återknyta dessa frågor till slutsatsen.     
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2. Metod 

Vi valde kvalitativ metod till vår undersökning. Därför att vi ville gå mer djupgående 

på narrativitetens inverkan på YouTube klipp och eftersom narrativ är ett brett 

område var vi tvungna att fokusera på en del. Den kvalitativa metoden går på djupet 

och gör att vi kan få en förståelse för hur narrativitet påverkar YouTube klipp. En 

kvantitativ metod är bra om man vill ha ett bredare perspektiv på området men det 

skulle ge oss svar om vilka klipp folk tycker om men inte varför de gillar vissa klipp 

(Holme och Solvang, 1996). Kvantitativ metod är bra för att undersöka samband och 

vilken omfattning en viss företeelse har, vilket kunde hjälpa oss att få fram relevanta 

teorier medan den kvalitativ metod får vi oss en bättre förståelse för hur människor 

ser på saker, vilket vi behöver för att kunna se om narrativ påverkar klipp. Metoden 

är ett bra verktyg att få fram relevanta teorier till vår uppsats (Holme och Solvang, 

1996).    

Vi startade vår undersökning med en litteraturstudie om narrativitet. Vi visste 

båda vad narrativitet betydde och vad det innebär, med vi behövde fler infallsvinklar 

på området och mer kunskap för att kunna genomföra vår undersökning. Vi gjorde 

även studier på YouTube, eftersom vår empiriska undersökning är baserad på den 

hemsidan. Vår undersökning inleddes att vi valde de 10 populäraste klippen från 

YouTube från en vecka i juni månad 2011. Klipp nr 1 var två katter som myser med 

varandra, nr 2 var en cyklist som hoppade samt gjorde trix i luften, nr 3 var ett 

avsnitt med Equals three som handlade bland annat om bikini tjejer, nr 4 var ett till 

avsnitt med Equals three och handlade om en man som blev sparkad av en häst, nr 5 

var en bil som hoppade, nr 6 en musikvideo med The Lonely Island som heter “3-

way”, nr 7 var ett avsnitt med Epic Meal Time när de gjorde en stor macka, nr 8 var 

en filmtrailer av 30 minutes or less, nr 9 var en musikvideo som heter “Douchbag” 

och är en spinnoff på Lady Gagas “Judas”, nr 10 var en musikvideo med T-pain feat. 

Chris Brown med låten “Best Love Song”. Totalt tog det mellan 35 till 40 minuter att 

se alla klipp, beroende på annonsavbrotten.  

Vi valde sedan tio informanter, utifrån våra egna kontaktnät. Detta ledde till att 

det inte blev så stor spridning på åldrar eller tidigare erfarenheter som vi hade velat. 

Vi försökte se till att ha en bra spridning på ålder och en jämn könsfördelning. Det 

slutade med att vi fick fem män och fem kvinnor, den yngsta var 19 år och den äldsta 

var 49 år. Fyra av informanterna var 22 år, tre var 23 år och en var 28 år. 

Anledningen att de blev dessa informanter var att vi ville försöka ha lite 

åldersskillnader, dock hade vi problem att få tag på folk samt att några blev sjuka och 

var tvungna att ställa in vilket ledde till att vi valde istället personer som läser digital 

mediaproduktion eftersom vi kunde få tag i dem på kort varsel. Detta medförde att 

majoriteten av våra informanter är 22 år. Det var större åldersskillnad bland 

kvinnorna än männen, alla män var mellan 22 till 23 år gamla. Varför vi ville ha en 

jämn könsfördelning beror på att det har visat sig att det är en jämn fördelning 

mellan killar och tjejer som använder YouTube, enligt statistik från 2006 (YouTube 

makes the move on TV's "old rich people", 2007). Självklart kan siffrorna ha ändrats 

tills nu (2011) men vi har tyvärr inte hittad nyare statisk. 
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Varje test gjorde vi enskilt med informanten. Först delade vi ut en enkät till våra 

informanter (Bilaga 3). Enkäten valde vi att ha i början för att få 

bakgrundsinformation om hur ofta informanten är på YouTube och vad personen 

tittar på för att sedan kunna anpassa vår intervju till dennes svar. Efter enkäten hade 

vi en filmvisning på en stor platt skärm av de 10 valda klippen på YouTube. Vi valde 

också att inte visa från topp ett och neråt utan mixade ordningen, alla utom våra två 

första informanter hade olika ordningar på klippet (de två hade från 1 till 10). Detta 

gjorde vi för att inte riskera att ordningen på klippen skulle påverka informanternas 

upplevelse av klippen. Vi filmade när informanten såg på filmklippen för att få 

ytterligare data för att se reaktioner och ansiktsuttryck. De två första gångerna fick vi 

inte kameran att fungera och för informant nr 6 fick kameran slut på batteri halvvägs 

genom sekvensen för vår sista informant förstördes den första filen av någon 

anledning (de flesta informanter filmades i två separata filer eftersom kameran har 

20 minuters max längd som den kan filma i sträck). Efter filmvisningen genomförde 

vi en intervju med våra informanter (Bilaga 4) och spelade in detta på diktafon. Vi 

försökte få fram varför vissa klipp var bättre än andra och vad det var som tilltalade 

informanten. Enkäter är som sagt ett enkelt sätt att samla bakgrundsdata om 

informantens YouTube’s vanor men det blir svårare att ha mer avancerade frågor i en 

enkät. I en intervju får informanten större svängrum att förklara hur de tycker och 

tänker. Filmningen var kanske inte det viktigaste elementet för vår undersökning 

men vi ansåg att det skulle kunna ge ytterligare information som ett komplement till 

våra enkäter och intervjuer. Filmerna hjälpte oss att komma ihåg hur informanterna 

reagerade när de såg på klippen, exempelvis med skratt, förvåning, uttråkning, etc. 

En negativ aspekt med filmningen är att analysen efteråt tar längre tid men vi tyckte 

att det skulle vara lättare för informanterna att kunna slappna av bättre under 

visningen på klippen med en kamera i ansiktet än att vi studerade på hur de 

reagerade. Vi dokumenterade vår intervju med hjälp av en diktafon. Diktafonen var 

bra att ha under intervjuerna för att inte missade något viktigt. Det vi spelade in i 

diktafonen transkriberade vi efter intervjuerna.  Undersökningen med varje 

informant tog mellan 50-60 minuter. 

Litteraturen vi har är en blandning av gammalt och nytt. De äldre böckerna var 

lite svårare att förstå. Begreppet narrativ i de äldre böckerna använts framför allt i 

relation till litteratur och manus som gav inte mycket hjälp till vår studie som vi hade 

hoppats. Narrativ är ett stort område och det var svårt att välja rätt böcker för vår 

uppsats eftersom det finns ett stort antal böcker i ämnet. Men de äldre böckerna gav 

oss ett större perspektiv och möjligt att se hur narrativ har utvecklats under åren och 

hur det används nu som begrepp. I överlag var det många av författares originalkällor 

svåra att hitta.   

2.1 Metodkritik 

Våra empiriska data är inte optimala beroende på oförutsedda händelser som 

medförde att vi inte fick stor åldersspridning som vi hade velat, men dessa studenter 
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som studerar på Digital medieproduktion har fördelen att de har kunskaper inom 

postproduktion och filmteori, bland annat kunskapen vad en bra narrativitet är. 

Vilket kan tillföra mer från en annan person som inte är lika involverad i de ämnena. 

Vi tror att den labbmiljö i vilken vi genomförde vår studie kan ha påverkat 

resultatet. Labbmiljön är inte densamma som respondenterna har i sitt hem. 

Rummet är inte lika bekvämt och tryggt som hemmet. Informanten sitter i en sits 

som han/hon inte brukar göra, vilket kan få dem lite spända och inte reagera som de 

gör i vanliga fall. Att se topp tio i rad är inte heller något man brukar göra, vilket kan 

få en del informanter att bli snabbare uttråkade.    

Som vi har kommenterat i det tidigare stycket om hur svårt de var att finna en del 

av originaltexterna från våra böcker i vår litteraturstudie tycker vi att dessa böcker 

hjälpte oss mycket för vår undersökning och att hitta relevanta metoder som passade 

in i vår kontext. En del av den statistik vi använt är några år gammal. Statistiken är 

från 2007 och siffrorna har säkerligen förändrats under åren men vi kunde tyvärr 

inte finna någon aktuell statistik. Vi kunde heller inte finna siffror på hur många 

klipp som är uppladdade på YouTube, enbart hur många klipp det laddas upp per 

minut. Vi fann inte heller någon statistik baserad på kategorierna på YouTube till 

exempel hur många fordons klipp det finns på hemsidan. 
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3. Narrativ 

De fyra modellerna som vi presenterar i det 

här kapitlet hjälper oss att förstå vad 

narrativitet är. Vad de fyra modellerna har 

gemensamt är att de visar hur flödet bör gå 

i en berättelse och hur viktigt det är med 

interaktionen mellan aktör och tittare. 

Modellerna understryker också hur viktigt 

det är att ha en förståelse för hur 

målgruppen uppfattar det de ser och 

förstår det de ser. Modellerna hjälper oss 

att förstå den viktiga rollen som de olika 

delarna av narrativitetens struktur 

spelar in när man ska ta fram ett lyckat 

narrativ. Ett narrativ kan exempelvis 

förklaras med “thethreeactstructure”, treaktstrukturen. Modellen är populärast inom 

filmvärlden men återfinns även i andra områden som spel och litteratur. 

Treaktstrukturen kan vara ett bra verktyg att förstå grunden av narrativ och även 

sättet att se en struktur eller vad för grundregler en narrativ berättelse borde vara. I 

första akten av treaktsstrukturen introduceras komplikationen i berättelsen borde 

vara. I den andra akten byggs dramat upp samtidigt som stämningen höjs. I tredje 

akten klaras till slut komplikationen från den första akten upp. (Barros och  Musse 

2005). Exempel: I den första akten presenteras karaktärerna samtidigt som 

problemet som de kommer att jobba med blir känt för mottagaren, till exempel att ett 

mord har skett. I den andra akten börjar våra huvudrollsinnehavare undersöka saken 

och letar efter ledtrådar och intervjuar misstänkta. I den tredje akten löser 

huvudrollspersonen mordgåtan och mördaren åker in i finkan. 

I en fördjupning av dramaturgin kan även valfiskmodellen vara ett bra verktyg för 

att förstå grunden för en bra berättelse (UR, Dramaturgi. 2009). Dramaturgi sitter 

ihop med berättelsen. Dramaturgi betyder ―läran om att berätta dramatiskt” vilket 

används för att beskriva hur produktioner är uppbyggda. Valfiskmodellen (Figur 1) är 

en fördjupning av treaktstrukturen och visar hur en berättelse är uppbyggd. Valfisken 

är en bra form för att visa historiens intensitet. Om du har en bra dramaturgi får du 

en bra narrativitet och en röd tråd som din publik hänger med i och uppskattar. 

Valfisken går ut på att berättelsen börjar med ett anslag. Anslaget ska få våra tittare 

att bli nyfikna och intresserade av det de ser. Anslaget följs sedan av en presentation, 

där får vi reda på bakgrunden till historien. Vilken miljö? Vilka karaktärer finns det? 

Vad som händer? Konflikten uppstår även under presentationen. Stjärtfenan som är i 

första akten symboliserar rollernas karaktärer (anslaget, presentation, fördjupning). 

Konflikten trappas upp längs valens rygg, en avgörande vändpunkt. Vilket resulterar i 

Figur 1. Förklaring på dramaturgins 

struktur med hjälp av en val. 
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en konfliktförlösning, vilket vattnet symboliserar. Berättelsen avslutas med en 

avtoning, till exempel en cowboy som rider mot horisonten. 

För att beskriva vad som gör ett narrativ kan fem delar användas: en agent, 

en akt, ett mål, en scen och en mottagare (åskådare/lyssnare) (Schiffrin, De Fina och 

Nylund, 2010). Till exempel en hund jagar en katt i ett hotell. Här är hunden en agent 

eftersom den gör att scenen utspelar sig, alltså att något sker. Målet i meningen blir 

katten och mottagare är personen som ser eller lyssnar på denna berättelse (Herman, 

2009). Effect, time och space är en modell som används för att beskriva delarna som 

bygger upp ett narrativ, se Bordwell och Thompson (2010) och Bal (2009). Effect är 

hur händelserna i berättelsen påverkar varandra. Time är vilken tid berättelsen 

utspelar sig i, till exempel vilken dag eller vilken årstid. Space är vilken kontext 

(miljö) berättelsen sker i. Ett exempel på detta är i Lejonkungen som utspelas på den 

afrikanska savannen. Effect är när Simbas pappa dör och Simba omedelbart måste 

lämna sitt hem. Vilket leder att Simba träffar sina nya vänner Timon och Pumba. Ett 

bra exempel på time i filmen är när man ser Simba växa upp till ett lejon. Scenen 

utspelar sig på en stock där han går med Timon och Pumba och man ser 

förvandlingen från en liten unge till ett fullvuxet lejon i en och samma sekvens.  Man 

fattar ganska snabbt att kontexten utspelar sig någonstans i Afrika. Varför tittaren 

kan räkna ut det är för att det utspelar sig på en savann och att alla karaktärer är djur 

som kommer från Afrika. 

En annan metod som är mer utvecklad är Hermans (2009) fyra delar som 

används för att beskriva narrativ. Den första kallar han för situatedness, den består 

av två komponenter. Den första komponenten är att berättelsen påverkas och 

berättas olika beroende på vem som berättar, den sociala situationen (kultur, familj, 

språk) och varför man berättar just den historien i ett specifikt sammanhang. Ett 

exempel kan vara att man bland sina vänner berättar vissa historier men andra för 

sina kollegor samt ytterligare andra när man är med sin släkt. Komponent två av 

situatedness är hur miljön och karaktärerna beskrivs i olika medium (textform, oralt, 

bilder). Därefter hur händelser och situationer i berättelsen påverkas av miljön och 

karaktärerna. Del nummer två är event sequencing som handlar om ordningen på 

händelserna i berättelsen. Denna ordning påverkas av besluten som karaktärerna 

fattar vilket leder till specifika vägar i berättelsen. Detta gör att vissa händelser inte 

sker eftersom karaktären inte har tagit de vägarna. Ett exempel som inte stämmer in 

på detta koncept är recept på mat, där man ska följa receptet steg för steg. Det 

exemplet kallas för time-sequence istället för event sequence. Worldmaking/world 

disruption är den tredje delen i Hermans (2009) beskrivning av narrativ. Denna del 

handlar om hur miljön är och hur den fungerar och är oftast viktigare om världen är 

påhittad. Det kan vara viktigt att nämna vissa ovanliga omständigheter som att 

människor till exempel måste andas genom masker på grund av gifter i luften. Delen 

kan också förklara varför en karaktär fattar de beslut den gör i berättelsens värld, ett 

exempel kan vara den väljer färja som transportmedel eftersom tågen är bevakade. I 

worldmaking/world distruption beskrivs även att för att ett narrativ ska existera 

krävs det att någonting i berättelsens värld hamnar i obalans eller förstörs, en 
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obalans som oftast orsakas av en agent (människa eller människoliknande varelse). 

Den sista delen kallar Herman för ‖what it is like‖ och den handlar om hur man 

beskriver/visar hur det är för karaktären att uppleva händelserna. Detta kan 

exempelvis innebära att djur, robotar och växter kan verka mänskliga eftersom de 

visar känslor som vi människor gör. Exempel filmen Wall-e där det väcks empati, 

trots Wall-e inte kommunicerar med ord. 

Barros och Musse (2005) menar att narrativitet behöver uppnå ett mål och 

innehåller ett budskap för att få ut hela den historia man vill berätta. En berättelse 

ska vara förstående. När vi tittar brukar vi dra slutsatser och göra antaganden. Om du 

lyckas få tittaren att förstå din narrativ skapar du en mening med att titta på filmen. 

Vad får jag för utdelning av filmen? Med andra ord att skådespelaren är med i 

historien och inte agera för sig själv. Om du har en tydlig röd tråd i din narrativ 

kommer du enklare fram till det budskap som finns i din film. Mottagaren behöver 

skapa sin upplevelse i en bra ordningsföljd. För att få fram ett bra svar på hur vi ska 

uppnå detta är förståelse för vår målgrupp viktigt. Att skaparen kan se hur 

mottagaren ser saker utifrån sitt synsätt. Vilken är min målgrupp? Hur tänker 

han/hon? Hur tar han/hon in det de ser? Med en bra förståelse för din målgrupp 

förstår din målgrupp narrativiteten och du får fram budskapet i din film. Förståelse 

är hur målgruppen tar emot informationen och att de förstår det de ser. Målgruppen 

är våra tittare (mottagaren), som ska använda, se och uppleva vår produktion på 

bästa sätt. Integrationen är nyckeln till att nå vår målgrupp. Csikszenmihalyi (2008) 

skriver om flow (strömmen) och om hur viktigt det är att uppnå den optimala 

upplevelsen. Att fånga sin målgrupp på bästa sätt och hur viktigt det är att bygga upp 

spänningen på bästa sätt för att fånga sin publik. Han skriver att det är bra för 

tittaren att få en tankeställare i sin berättelse som skildrar din målgrupp, att man 

känner igen sig i situationen. Om du skapar de rätta känslorna som interagerar med 

din målgrupp får du en lyckad produktion. Till exempel i en komedifilm, 

huvudrollsinnehavaren låser in sina bilnycklar i sin bil, något vi alla kan känna igen 

oss i och kan skratta åt. Om du trycker på rätt känsla lämnar du avtryck och ger 

målgruppen den bästa upplevelsen. Om du får fram den bästa upplevelsen utvecklar 

vi de rätta känslorna i narrativ. På detta sätt får narrativ en större chans att 

budskapet går fram till målgruppen med bra samverkan.   
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4. YouTube 

YouTube lanserades i juni år 2005, men såldes vidare till Google år 2006 för hela 

1.65 biljoner dollar. Googles intäkter från YouTube kommer framför allt från reklam 

och annonser på YouTube. Google får in 16.6 biljoner dollar på dessa intäkter årligen 

kostar underhållningen uppskattad 710 miljoner dollar årligen. Målet för företaget är 

inte att monetärisera allt utan att förändra världen (Strangelove, 2010). Statistik från 

2009 visar att det finns över 200 miljoner besökare på sidan varje år och den 

populäraste genre på YouTube från det året var bilar och fordon (Strangelove, 

2010).       

För att ladda upp ett klipp måste du ha en användare eller G-mail konto på 

YouTube (Bilaga 2). På den svenska sajten klickar man på knappen “Ladda upp“ som 

finns längst upp i högra hörnet, bredvid “Bläddra” knappen. Om du klickar på den 

knappen kommer du till en sida med två olika val. Antingen kan du spela in dig själv 

direkt på YouTube om du klickar på “Spela in med webbkamera”. På den andra 

knappen “Överför videoklipp” kan du ladda upp ett filmklipp du har på din dator. 

När du klickar på “Överför videoklipp” kommer det upp ett fönster som visar de 

filmer du har på din på din dator, där väljer du vilket videoklipp som ska laddas upp. 

När du har valt ditt klipp förs det över till en ny sida. På sidan du kommer till kan du 

se hur snabbt det går att föra över ditt klipp på YouTube. Du kan även se en 

förhandsgranskning på klippet under överföringsloppet (miniatyrbilder). Om det tar 

tid kan man under tiden skriva in titelnamn på klippet, skriva in en beskrivning, 

taggar (sökord på klippet) samt välja vilken kategori klippet hör till (om man vill). 

Man kan också välja val av sekretess (offentligt, olistad, privat). Numera finns även 

ett tillval där man kan välja val av licens. Det finns två olika val; Standardlicens för 

YouTube, det vill säga att uppladdaren beviljar endast YouTube en licens för 

innehållet via användarvillkoren. Du som användare godkänner att filmen du laddat 

upp följer dessa villkor. Det andra valet är “Creative Commons – Tillskrivning (CC-

BY återanvändning tillåten). 

 

‖Creative Commons-licenser är ett standardiserat sätt för innehållsskapare att 

ge någon annan behörighet att använda deras verk. YouTube tillåter att användare 

markerar sina videoklipp med en Creative Commons CC BY-licens [tillskrivning – 

återanvändning tillåten]. YouTube-användare kan sedan använda dessa videoklipp 

i sina egna videoklipp med hjälp av YouTubes videoredigerare. Tillskrivning sker 

automatiskt enligt CC BY-licensen, vilket innebär att alla videoklipp som du skapar 

med Creative Commons-innehåll automatiskt kommer att visa titlarna på de 

ursprungliga videoklippen under videospelaren. Du behåller upphovsrätten och 

andra användare får återanvända ditt verk enligt licensens villkor‖.   

( Creative Commons, Vad är Creative Commons? 2011) 

 

http://www.youtube.com/editor
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I korthet innebär ”Creative Commons Licensen” att du som användare godkänner 

andra användare kan använda ditt verk. Om du inte kryssar i rutan och någon 

kopierar ditt verk bryter den personen mot reglerna som beger hur ditt klipp får 

användas.     

När klippet har laddats upp och du har redigerat klart ditt klipp trycker du på 

spara ändringar, nu är klippet upplagt på sidan! Men det tar några minuter innan 

man kan se klippet på den offentliga sidan.       

Det laddas upp i stort sett vad som helst på YouTube. Det finns musikvideos, 

kortfilmer (större delen av kortfilmerna är komedier), långfilmer, serieavsnitt, porr, 

vlogging (istället för att skriva som på en vanlig blogg pratar du framför en kamera), 

tutorials (handledning på hur man jobbar exempelvis med ett program), sportklipp 

från hela världen, vetenskap och teknik, resor, händelser, animeringar, spel, stilar, 

instruktioner, djurklipp, nyheter, reklam, fordon & racingbilar och dans. Det har 

också blivit populärt bland politiker och partier att skapa sin egen kanal och lägga 

upp klipp där de exempelvis håller tal eller informerar. Barack Obama har till 

exempel sin egen kanal där han och hans team (TheWhiteHouse, 2009) lägger upp 

klipp om vad de gör för förändringar i USA. 

Att skapa en kanal är väldigt enkelt. Det du behöver göra är att skapa ett konto 

(Bilaga 3). För att skapa ett konto finns det en länk till höger av första sidan på 

YouTube. Bredvid knappen ”Logga in” ska du klicka på ”Skapa konto”. På sidan du 

kommer till ska du skriva in din nuvarande e-postadress, välja ett lösenord etc. När 

du fixat ditt konto och loggar in kommer du se ditt användarnamn på samma plats 

där du loggade in. Bredvid ditt namn finns en drop-down knapp. När du trycker på 

knappen kommer det fram olika alternativ. Ett av alternativen är en länk som heter 

”Kanal”. Om du klickar på kanal kommer du till din sida, dvs. din kanal. Här kan du 

bland annat döpa din kanal och välja teman och färger på din personliga sida/kanal. 

Sidomenyn till höger visar dina favoriter och dina uppladdade filmer (Bilaga 4). Har 

du redan en G-mail konto slipper du skapa ett konto. Då loggar du bara in och kan 

skapa direkt din personliga kanal.   

Största målgruppen på YouTube är 34-64 år. Denna målgrupp utgör 55 % av 

tittarna. Den nästa största målgruppen är mellan 2-34 år och ligger på 41 %. Den 

tredje målgruppen är mellan 25-34 år och utgör 19 %. Den minsta andelen är 

målgruppen på 12-17 år som utgör 13 %. Förut var målgruppen 2-34 år den största 

tittargruppen på YouTube (YouTube makes the move on TV's "old rich people", 

2007). 

YouTube är finns i 22 länder och har 24 olika språk på sin sida och det är över 2 

biljoner tittare per dag (YouTube Facts & Figures (history & statistics), 2010).  

Det är svårt att ge en specifik siffra över hur många klipp som är uppladdade på 

YouTube eftersom det laddas upp 24 timmars film per minut. Men vad som är säker 

fakta är att de finns miljontals filmklipp på YouTube (YouTube Facts & Figures 

history & statistics, 2010). Vi har tyvärr inte funnit någon statistik på hur klippen 

fördelar sig på de olika kategorierna.   
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Det är en jämn fördelning mellan könen med bara en procent mer män som tittar, 

men det är mycket mer män som laddar upp klipp än kvinnor. Endast 30 % av 

klippen som laddas upp på YouTube är uppladdade av kvinnor (Strangelove 2010).     

De tre största kanalerna på YouTube är “NigaHiga” med över 2 miljoner tittare 

som följer kanalen. På andra plats har vi “Fred” med över 1,7 miljoner tittare som 

följer hans kanal. På tredje plats har vi “ShaneDawsonTV” med över 1,4 miljoner 

(YouTube Facts & Figures (history & statistics), 2010).  
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5. Resultat 

 
5.1 Val av topplista  

Dessa tre val gjorde vi för att få fram vår tio i topp lista: Mest Sedda Videoklipp, den 

här veckan och alla Kategorier. Detta gjorde vi den 6/6 2011 kl. 10:40 (Bilaga 4 & 5). 

 

1. Cat mom hugs baby kitten (1:01)     

1 vecka sedan; 23 836 363 visningar 

http://www.youtube.com/watch?v=Vw4KVoEVcr0 

Beskrivning: En katt mamma myser med sin lilla kattunge på en kudde. I videon 

sträcker sig kattmamman till sin unge och kramar om sin unge i en lång stund.   

2. World First BMX Triple Backflip – Jed Mildon May 28, 2011 

1 vecka sedan; 6 641 381 visningar (1:12)  

http://www.youtube.com/watch?v=4eTMDkbS0fc 

Beskrivning: Klippet börjar med att man ser någon klättra upp för en stege (du ser 

det från en kamera som han har på sin hjälm). Sedan ser man en stor ramp, längst 

upp står en kille med en BMX. Han åker ner från rampen och vid slutet av rampen 

gör han flera bakåtvolter och landar sedan säkert på marken. Kompisar springer 

sedan fram och kramar om honom.    

3. Eguals Three - BIKINI CHICKS (5:34) 

1 vecka sedan; 4 927 322 

visningar  http://www.youtube.com/watch?v=k4EfCmdqkS0 

Beskrivning: Handlar om en kille som visar upp populära klipp. Ray William 

Johnson, som han heter pratar om hur många som har sett klippet och annan 

information om klippet som kan vara intressant att veta och beskriver även vad som 

händer i klippen. Detta avsnitt presenterar han en katt som fiser, en bikini tävling, 

där en av deltagarna halkar vid poolen. Det sista klippet är från ett zoo, klippet visar 

en utter som följer en liten pojke som springer fram och tillbaka vid glasakvariet. Vid 

varje slut av hans klipp så presenterar han en fråga som han har valt ut från 

inskickade frågor som han har fått in från videosvar på sina klipp. Avsnittets fråga är, 

”Whats is your favorit thing about summer?”. Man svarar på frågan genom att 

kommentera på klippet, eller på Facebook och Twitter. Vid slutet tar han den förra 

frågan som han hade ställt från förra avsnittet och visar sedan upp de roligaste 

kommentarerna.  Kanalen heter Equals three.   

4. Equals Three - KICKED BY A HORSE (4:38)  

6 dagar sedan; 4 442 348 visningar  

http://www.youtube.com/watch?v=ZgS2mdBL3Rk 

Beskrivning: Detta är även ett avsnitt från Equal Three. I detta avsnitt får vi se en 

kameraman som blir sparkad i huvudet av en häst, klippet är på en travbana. Sedan 

följs de upp av en mobilkamera som filmar en naken galen man i tunnelbanan i New 

York. Den tredje filmen visar han kattklippet som ligger etta på denna lista.  Dagens 

fråga är ”What is your power level?”.    

http://www.youtube.com/watch?v=k4EfCmdqkS0
http://www.youtube.com/watch?v=ZgS2mdBL3Rk
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5. Team Hot Wheels – The Yellow Driver’s world record jump (1:21)  

1 vecka sedan; 4 297 036 visningar 

http://www.youtube.com/watch?v=7SjX7A_FR6g 

Beskrivning: Detta klipp visar en monstertruck som står längst upp på en jättelik 

ramp. Klippet utspelas i en arena. Bilen åker ner från rampen och flyger långt över 

marken och landar sedan på en annan ramp längre bort. Mannen i bilen får sen reda 

på av en slags domare som står vid rampen och berättar för föraren att han slagit 

världsrekordet i längsta hoppet. Klippet avslutas med att mannen kliver upp på taket 

och firar. Den fullsatta arena hurrar och applåderar för nya världsrekordhållaren.   

6 The Lonley Island - 3-way (The Golden Rule) (feat. Justin Timberlake 

& Lady Gaga) (3:08)  

1 vecka sedan; 3 368 953 visningar 

http://www.youtube.com/watch?v=Pi7gwX7rjOw 

Beskrivning: De hela handlar om den gyllene regeln, om att det är okej att ha trekant 

med två killar och en tjej. Musikvideon är en låt som framförs bland annat med Lady 

Gaga, Justin Timberlake och en annan kille från komedi gruppen ” The Lonley 

Island”. Klippet handlar om Timberlake och den andra killen som sjunger om att de 

båda har träffat en tjej och ska träffa henne senare den dagen. Killarna gör en deal 

om att träffas efteråt. Men när båda möts upp vid samma dörr de stämt möte med 

tjejen blir det en liten dispyt mellan killarna. Dörren öppnas och ut kommer Lady 

Gaga och sjunger om att hon vill ha båda två och vill ha trekant med dem, killarna går 

med på det. Detta utspelas under en dag i New York.  

7. Epic Meal Time - 84 Egg sandwich (3:33)  

6 dagar sedan; 3 168 556 visningar 

http://www.youtube.com/watch?v=ZYffV7qhvTc 

Beskrivning: Epic Meal Time är en mat kanal som handlar om några killar som göra 

kolossalt stora maträtter och sedan äter upp det de har lagat. Detta avsnitt handlar 

om att killen som är huvudkaraktären i kanalen beställer 84 ägg, hamburgare och en 

blåbärs muffins från en snabbmatsrestaurang. Sedan lagar de ihop en jättelik 

hamburgare. De brukar även skriva hur många kalorier det är i maten de lagar ihop. 

Sedan visar de upp sin hamburgare på ett bord. Mannen som leder denna kanal, 

beordrar till sin vän som sitter bredvid honom att äta upp hamburgaren och 

muffinsen. Killen hugger in i hamburgaren och äter även upp muffinsen. Deras 

slutcitat brukar för varje avsnitt vara ”Next time we mean business!”.     

8. 30 minutes or less trailer – In theaters 8/12 (2:00)  

1 vecka sedan; 2 956 152 

http://www.youtube.com/watch?v=WBVjwTsDhsk 

Beskrivning: En trailer till filmen 30 minutes or less. Jesse Eisenberg som spelar 

huvudrollen, spelar en kille som jobbar som pizzabudbärare. Hans första jobb för 

kvällen är att åka till en ödslig tipp och leverera pizzor. Han blir överfallen av två män 

med apmasker. Han får sen en bomb placerad runt sin mage. Deras krav är att han 

ska råna en bank, Jesse får hjälp av en vän med att försöka råna en bank.  
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9. Shane Dawson - ”Douchebag” Music Video (Lady Gaga ”Judas” 

spoof) (6:58)  

1 vecka sedan; 2 901 385 visningar 

http://www.youtube.com/watch?v=Esa-qaPo7GQ 

Beskrivning: Shane Dawson som sjunger och laddat upp denna video spelar en emo 

kille som är kär i en tjej, som har en väldigt otrevlig pojkvän. I början ringer tjejen till 

Shane och säger att hon inte kan gå med honom på skolbalen som ska vara om en 

vecka. Hon ska nu gå med sin pojkvän som hade varit otrogen mot henne innan. 

Shane Dawson sjunger om killar som behandlar sin flickvän illa. Han sjunger om 

exempel hur denna pojkvän är som person. Det hela slutar med att pojkvännen är 

otrogen mot henne igen på dansgolvet. Shane springer upp på scenen och sjunger ut 

sin kärlek till henne. När Shane går ner på scen så kysser de varandra. De hämnas på 

pojkvännen med att slänga en tårta i hans ansikte, killen blir ledsen och springer 

iväg. Sedan får man se scener om vad som händer på balen. Till exempel ett par 

scener med Shane och tjejen, Shane kör bil och tjejen sitter bredvid och håller hans 

hand.   

10. T- Pain feat. Chris Brown – Best Love Song (3:50)  

1 vecka sedan; 2 681 480 visningar 

http://www.youtube.com/watch?v=_wmD3M-BfVo 

Beskrivning: Detta är en musikvideo om T-pain och Chris Brown som tävlar i mot 

varandra på en scen. De tävlar om en tjej som de hade träffat utanför huset innan de 

gick upp på scen. Det hela slutar att de spelar elgitarrer mot varandra nere i 

folkvimlet med tjejen emellan som dansar till musiken. När gitarrsolona är slut går 

tjejen därifrån med en annan kille.       

5.2. Vad undersöker vi?  

Frågorna i vår enkät finns i bilaga 4 och frågorna vi ställde till våra informanter efter 

filmvisningen finns i bilaga 3. Andra frågor vi ställde till våra informanter var bland 

annat ”Hur länge brukar du vara på YouTube?” och ”Följer du några kanaler?”. Vad 

vi vill undersöka är att se vad informanterna tycker om att se på. Se hur viktigt det är 

för informanterna med narrativitet. Vad är ett bra klipp? Vi vill få fram en bättre 

förståelse vad målgruppen uppskattar att se på. På så sätt hoppas vi få fram en 

slutsats på hur viktig narrativitet är på YouTube.      

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_wmD3M-BfVo
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5.3 Enkäter 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Enkätsvar fråga 1.  

 

Figur 6. Enkät fråga 2.   
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Figur 8. Enkät fråga 4.  

Figur 7. Enkät fråga 3.  
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5.4 Intervjuer 

Vi redovisar intervjusvaren separat för varje informant. Redovisningen beskriver 

även de data vi fångade på film. Vi kommer börja med männen och gå från den första 

till den femte och efteråt kommer kvinnorna från ett till fem. 

 Den första personen kallar vi för M1 (man nummer 1) och han är 22 år gammal. 

Han spenderar mellan en kvart upp till en halvtimme per gång han går in på 

YouTube och av de klipp vi visade var det katterna och cykeln som var favoriterna. 

Cykeln valde M1 som bäst med motiveringen “för den är roligast att genomföra.”. 

Han kommenterade även cykelklippet under tiden den visas med “oh shit” och visade 

tecken på vara förvånad. Under intervjun sa M1 att den var bra för den hade en twist. 

Han visste att cykeln skulle åka ner för rampen och hoppa men inte att den skulle 

snurra flera gånger och att det är därför han fastnade för klippet. M1 jämförde 

cykelklippet med bilen som också hoppade men sa att den var för förutsägbar. 

Klippet som M1 gillade minst var T-Pain, under filmvisningen gäspade han och 

motiverade det med att den var sent på under vår visning och att det kan vara en 

bidragande orsak till varför han gillade T-Pain klippet minst. M1 gillade dessutom 

inte hur T-Pain klippet var gjort och störde sig på vissa effekter, samt nämnde att han 

inte har den musiksmaken men trodde att någon person som gillar T-Pains musikstil 

skulle gilla den mer än M1 själv. När vi sedan frågade M1 om ett favorit klipp på 

YouTube sa han att det hade varit lättare om han hade fått den frågan för två år 

sedan, eftersom M1 spenderade mer tid på YouTube då. Efter ett tag kom M1 på ett 

klipp som han tycker är bra vilket var en panda som nyser. 

 M2 är 22 år gammal och spenderar runt en kvart varje gång han går in på 

YouTube. Han gillade mest Equals Three klippen (det fanns två stycken), han hade 

inte sett dem tidigare eller hört talas om Ray William Johnson (han som gör Equals 

Figur 9. Enkät fråga 5 
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Three) innan undersökningen. M2 motiverade sitt val med att han gillade Ray 

William Johnsons personlighet och hans poänger i klippen, samt att Ray verkade 

professionell och att han hade en tanke med sina klipp. M2 tyckte det första klippet 

med hästen var favoriten eftersom det gav honom första intrycket av Equals Three. 

Detta märks i videon vi spelade in under visningen av klippen, under det första 

Equals Three klippet säger M2 “wow” samt ler och skrattar när klippet visas. Klippet 

som M2 gillade minst var bilen som hoppade och motiverade med att man har sett 

liknande saker flera gånger innan. Även om bilen i klippet slog världsrekord tyckte 

M2 att det inte var något speciellt medan klippet med cykeln som hoppade var 

“awesome” enligt honom själv. När vi frågade till M2 att om ett klipp som han tyckte 

var minnesvärt på YouTube nämnde M2 ett klipp som en av hans vänner hade 

skickat. Klippet visar en apa som begår övergrepp på en groda. Förutom detta sa M2 

också att han brukar se scener från filmer som han tycker är bra istället för se hela 

filmen, “... en del filmer är ju någon scen man gillar som är awesome så kan man gå 

in och se det istället för se hela filmen.”. 

 M3 är 23 år gammal och spenderar omkring en kvart på YouTube varje gång han 

går in på sidan. Detta berodde på att han tittar på spelrecensioner och de brukar vara 

långa. M3 tyckte de flesta av de tio klippen som vi visade var skräp men fastnade för 

Lonley Islands “three way”. Anledningen varför M3 gillade three way mest var för att 

det kändes seriös på sitt sätt och detta gav det ett värde. M3 nämnde även att han har 

sett Lonley Islands tidigare produktioner men inte denna och att det är lätt att följa 

med i vad som händer. Dock visade M3 inte mycket tecken på att han gillade three 

way av det vi kunde se på videon, förutom att han log vid några tillfällen. Equals 

Three var de klipp som M3 gillade minst, han fann dem störiga och tyckte att Ray 

inte kom med något själv utan tog bara från andra för att få fler tittare. Han tyckte 

Rays sätt att försöka få sina klipp att verka rolig var en flopp. M3 hade inget 

minnesvärd klipp eftersom han använder YouTube i informationssyfte, som nyheter 

om spel. Dock nämner M3 “Early to the news” och sa att han brukade följa det men 

tog sig inte tid att uppdatera sig hela tiden om deras produktioner. “Early to the 

news” är klipp som presenterar nyheter i musikvideos. 

 M4 är 23 år gammal och hade sett majoriteten av de klipp vi visade under 

undersökningen. M4 gillade Equals Three men sa att hans favorit av de tio klippen 

var trailern om “30 minutes or less”. M4 hade tidigare sett trailers om denna film 

men tyckte denna var bland de bättre, eftersom den avslöjade allt men inte för 

mycket. M4 log och skrattade under större delen av trailern. Han nämnde även att 

klipp som bilen inte är intressanta eftersom man har sett liknande klipp många 

gånger tidigare och att cykeln var mer intressant eftersom den hade en överraskning. 

M4 gick även in på att Equals three avsnittet med hästen var roligare än det med 

bikini tjejer eftersom det var mer utdraget och det kändes som skämten upprepades. 

M4 gillade musikvideorna som var med minst (tre stycken), han tyckte the Lonley 

Island var den bästa av musikvideorna och att ”douchebag-videon” var dålig, dock att 

den var bra gjord med tanke på den var gjord av amatörer. T-Pain var inte bra 

eftersom klippet liknade filmen “Scott the pilgrim vs. the world” väldigt mycket fast 
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det var sämre gjort med dåliga effekter och att det inte var M4 musiksmak som 

gjorde att den blev sämre. M4 mest minnesvärda klipp är ett av de första klipp han 

såg på YouTube, ”Evolution of dance”. Första gången han såg videon var år 2004. 

Klippet är en kille som dansar de olika dansstilarna från 1930-talet till nutid och 

utspelar sig live inför en publik.  

 M5 är 22 år gammal och spenderar i snitt två till tre timmar på YouTube dock 

längre om han startar musik och låter det vara på i bakgrunden medan han gör något 

annat. De M5 gillade mest var Epic Meal Time och Douchebag-videon. Hans 

motivering av Epic Meal Time var att han gillar den humorn och finner den 

underhållande, M5 har sett tidigare produktioner av Epic Meal Time men inte den 

här som vi visade. Han nämnde även att han skulle kunna skratta åt detta klipp flera 

gånger och att det blir ändå inte uttjatat. Douchebag låten gillade M5 eftersom han 

gillar Lady Gagas “Judas” (Douchebag är en spin-off på Judas) och att det var en bra 

remix på den låten. Han tyckte att videon till Douchebag var simpel och man förstod 

vad de ville säga även om video var överdriven. M5 sa även att det märks att killen 

som sjöng i Douchebag inte är professionell men att han sjöng okej. Dock verkade det 

som att M5 var trött när Douchebag visades, fast den var också sent i sekvensen. Han 

ler och skrattar mer under Epic Meal Time. Det sämsta klippet enligt M5 var T-Pain, 

där han verkade bli uttråkad av klippet. M5 hade inget att säga om videon förutom 

att den inte sa något mer än vad texten gjorde, det vill säga att det är två killar som 

slåss om samma tjej. M5 störde sig på autotunen och tyckte att låten var i fokus, och 

att videon inte bidrog med något extra. Han sa att det inte hände något märkvärdigt 

under klippet. Det fanns inte något som höll kvar intresset. M5 klassade låten som 

“massproducerad chartmusik”. M5 nämnde lite minnesvärda saker han brukar se 

som “slap stick” (folk som skrämmer och skämtar med varandra) och ser även på spel 

trailers. Mest minnesvärda är “Rube Globe maskiner”, det är avancerad mekanik till 

exempel en kula som rullar och landar på en sko som träffar ett annat objekt. 

 K1 är 19 år gammal och spenderar omkring en halvtimme på YouTube i varje 

session. De klipp som K1 gillade mest var Equals Three och musikvideon Douchebag. 

Hon tyckte musikvideon var rolig men att Equals Three var bättre, K1 kunde dock 

inte välja mellan de två Equals Three klippen (en med häst som sparkar och en med 

bikinitjejer) eftersom de var upplagda på samma sätt. K1 motiverade också med att 

det var smart gjort samt kreativt vilket gjorde att de klippen stack ut, samtidigt som 

det märktes att det fanns en tanke bakom Equals Three. Det K1 fastnade mest för i 

Equals Three var Ray William Johnson. Hon tyckte att han använde fakta och 

samtidigt som han gjorde det roligt. K1 använde orden kreativ och innovativt för 

beskriva Equals Three och sa att det gjorde att hon köpte det. Epic Meal Time och T-

Pain var de klipp hon fann minst intressanta. Låten i musikvideon var inte hennes 

smak och fann båda klippen långtråkiga. K1 kunde inte komma på något minnesvärd 

klipp hon har sett på YouTube men berättade att hon ibland brukar se klipp om 

hundar, som freestyle och lydnad eftersom hon är hundintresserad. 

 K2 är 22 år gammal och kunde inte säga exakt hur mycket tid hon spenderar på 

YouTube eftersom hon ibland brukar sätta på musik och låta det vara på i 
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bakgrunden medan hon gör andra saker. Det händer ofta att K2 ser ett klipp på 

YouTube och sedan surfar hon till en annan sida och går därefter tillbaka till 

YouTube och ser några klipp till. K2 gillade mest Equals Three, hon sa också att hon 

prenumererar på Equals Three och en annan Ray William Johnson kanal. Därför 

tyckte hon om bikinitjej klippet mest eftersom hon hade inte sett det förut. Vilket 

syns i filmen vi spelade in när K2 ser alla tio klipp, hon reagerar mer på bikini tjej 

klippet än det med hästen och verkade mer överraskad vilket visar att hon har inte 

sett det innan. K2 motiverade med att hon tycker Ray har bra kommentarer och att 

man får se vad som är populärt på YouTube. K2 nämnde även att ibland kan det vara 

svårt att hänga med. K2 menade om man kommer från ett annat land vet man inte 

alltid vad som sker i USA. K2 gillade varken bilen eller cykeln som hoppade och sa att 

det inte är hennes stil, inte heller de människorna hon känner. K2 förstod inte 

poängen med hoppandet samt tyckte att det känns självmordsbenäget. Hon tror folk 

som är inblandad i de sporterna och deras familjer är nog de som finner cykel och 

bilklippen mest intressant. Hennes mest minnesvärda klipp är OK go - Here us goes 

again, en musikvideo med glada färger och häftiga hopp enligt K2. Hon har sett den 

många gånger och har tappat räkningen på antalet. Sedan brukar K2 också se Ray 

William Johnsons kanaler. 

 K3 är 28 år gammal och spenderar högst en kvart per session på YouTube, 

eftersom hon snabbt blir uttråkad. Hennes favoritklipp var katterna som myste med 

varandra och hon berättade att hon brukar se djurklipp (men glömde fylla det i 

enkäten). K3 sa att det som var bra med klippet är att det var kort samt att detta 

djurklipp stack ut från mängden och att den gjorde henne glad. K3 tyckte även att det 

var sött när mamman drog till sig ungen och att hon tänkte “aww” när hon såg 

klippet. K3 trodde även att de flesta skulle gilla detta klipp eftersom “... alla känner 

igen på nått sätt”. Videon som vi spelade in under visningen av de tio klippen visar att 

K3 reagerade mest och verkade glad när kattklippet visades. Det klipp som K3 gillade 

minst var T-pain med motivering att det inte är hennes musiksmak, samt att videon 

inte fångade upp hennes intresse heller. K3 tyckte att det bara var tråkigt rakt igenom 

och tänkte “när ska det ta slut” under visningen. Hon sa även att hon ville slå av 

klippet. Dock tyckte K3 att filmmässigt hade klippet några bra saker som bland annat 

ljussättningen. En animerad version av Rocky serien är de mest minnesvärda klippen 

hon kommer ihåg på YouTube. K3 tycker de är bra och har sett dem upprepade 

gånger, samt att de är lagom långa (runt 2-3 min). 

 K4 är 23 år gammal och spenderar ungefär en timme per dag på YouTube. Hon är 

den aktivaste kvinnan i vår undersökning. K4 tittar på åtminstone 30 klipp per vecka 

om man inte tar med musiken hon brukar lyssna på och hon är även förtjust i att 

kolla på musikvideos som är mellan 6-10 minuter långa. K4 har ett filmintresse och 

gillar kolla på detaljer i klipp. K4 tittar även på tutorials, klipp som ger kunskap som 

man kanske inte kan få via skolan. Dessa klipp är bra men har inte många “views” 

enligt K4. Även om K4 var den aktivaste av kvinnorna i vår undersökning brukar hon 

inte titta på kortfilmer. K4 sa att hon inte ens var säker på om hon ens har sett en, 

men hon hade inte tänkt på det. Hennes förklaring var att hon brukar veta vad hon 
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ska kolla på och inte slumpa fram något.  K4 brukar få många klipp från sin syster via 

mailen eller på sin “wall” på sitt Facebook konto, “hon vet vad jag gillar” sa K4. 

Hennes favorit klipp var musikvideon av Shane Dawson, “Douchebag”. Hon är själv 

ett stort fan till Lady Gaga vilket bidrog till att hon fastnade för Douchebag. Väldigt 

bra fixad version, den var inte “ybber” amatörmässigt och var ganska snyggt gjort 

kommenterade K4. Hon fortsatte sin motivering med att han sjöng helt okej, plus att 

det var snygga färger och överdrev på ett bra sätt, som att det gjorde vissa saker 

äckliga. Detta gjorde att man fick sympati för tjejen i videon och Shane Dawson hade 

en bra balans i sin personlighet. Han var inte vanlig men inte heller “emo” sa K4. 

Hon sa att hon inte gillade musikvideon med T-Pain fast det berodde mest på att hon 

inte gillar Chris Brown (han deltar i videon) som person. Fast om K4 skulle bortse 

från honom tyckte hon ännu mindre om Equals Three klippen. Detta syntes tydligt på 

filmen vi spelade in under visningen av de tio klippen, K4 himlade mycket med 

ögonen och visade andra tecken på att hon ogillade klippen. K4 fann Ray William 

Johnsons personlighet irriterande och tyckte att man inte skämtar om saker som han 

gjorde, till exempel Barack Obama och Bin Ladin som hon tycker bör tas seriöst. Det 

väcktes starka känslor hos K4 när vi började prata om bikinitjej klippet och hon 

tyckte Ray kunde hålla för sig själv vilka kvinnor han finner attraktiva, hon gillade 

inte heller hans kommentar om en tjej som hade ramlat och som han kommenterade 

i stil med att tjejer kan inte gå och tugga tuggummi samtidigt. K4 fann delen med 

hästskon okej men fann som sagt Rays personlighet irriterande. K4 fann hela Equals 

Three upplägget onödigt och sa att man lika gärna kan gå och se klippen själv istället 

för se honom kommentera klippen. Hennes mest minnesvärda klipp är när 

skådespelaren som spelar Sheldon Cooper i the Big Bang Theory vinner ett pris. K4 

gillade reaktionerna, särskilt presentatören som läste upp vinnaren. K4 uppskattar 

komediklipp och särskilt komiker samt bloopers. K4 sa även i slutet av intervjun att 

hon tror att vad ögat finner tilltalande är viktigast för om man gillar ett klipp eller 

inte.    

 K5 är 49 år gammal och spenderar mellan 10 minuter upp till en kvart på YouTube 

per gång. Oftast tittar K5 på musik när hon går in på YouTube eller länkar hon har 

sett på bloggar. Det händer också att K5 hör folk pratar om något klipp som finns på 

YouTube och går därför in på YouTube för att se vad som är märkvärdigt med just det 

klippet som alla snackar om. Det klipp hon tyckte mest om var kattklippet, för den 

var i alla fall söt men att den inte var bra nog för att hon skulle länka den vidare. K5 

verkade inte glad när något av klippen visades fast katterna var ett klipp som hon 

faktiskt log till. Det klippet som K5 uppskattade minst var Epic Meal Time som 

nästan fick henne att spy. Under klippet tänkte K5 “vidrigt”, “hur många kalorier är 

det där” och förstod inte varför folk skulle vilja göra något som Epic Meal Time, hon 

tyckte detta var en typisk “USA grej”. Av det vi kunde se av filmen av henne när vi 

visade klippet verkade K5 försöka titta bort en del under just Epic Meal Time. Det 

klipp som K5 fann mest minnesvärt är de med tvillingarna som “pratar” med 

varandra (de använder inte riktiga ord men verkar kommunicera ändå). Detta klipp 
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fann hon via aftonbladet eller expressens hemsida, hon kunde inte minnas exakt 

vilken. 
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6. Analys 
Vi kommer att gå igenom de tio klippen ett i taget och analyserar dem med hjälp av 

modellerna vi diskuterar i kapitel 3. Därefter kommer vi jämföra det vi kommer fram 

till med de empiriska data vi har fått fram genom enkäterna och intervjuerna. 

Det första klippet är en kattunge som myser med sin mamma. Vi klassar inte klippet 

som narrativ, men Barros och Musse påpekar hur viktigt det är att kunna trycka på 

rätt känsla, vilket detta klipp gör. Klippet ger glada känslor som man känner igen, för 

man kan ha varit i den situation som visas i klippet och vet hur mysigt det kan vara. 

Det är förmodligen därför den låg på första plats på YouTube under vecka 27. Det 

spelar säkert också en viss roll att den känslan i klippet förmedlar inte är kulturellt 

betingad utan att hela världen kan känna igen sig, alltså en bred målgrupp. Klippet är 

inte narrativt eftersom vi inte ser vad som leder till att katterna myser. Om man 

istället hade fått se att katterna hade bråkat, därefter blivit vänner och detta ledde till 

att de myser med varandra hade det varit ett narrativt klipp. Det hade varit vad 

Bordwell och Thompson (2010) kallar effect, att en sak leder till en annan. 

Andra klippet är en kille som står uppe på en ramp med en cykel, därefter ser man 

hur han beger sig neråt på rampen och när han är i luften gör tre stycken 360 graders 

volter och hur han lyckas landa säkert. Vi tror att den har hamnat i tio på topplistan 

eftersom den har ett överraskningsmoment vilket var de tre volter cyklisten gjorde i 

luften och därför var den bättre än klipp nummer sex, Three way. Några av 

informanterna påpekade detta i intervjun. Om vi kollar på modellen effect, time och 

space. Effect är ju hur en händelse påverkar en annan, till exempel om man blir sjuk 

leder till att du måste kontakta jobbet och sjukanmäla dig vilket kan i sin tur leda till 

att du ser en film du har alltid velat se men inte hunnit. Time är tiden berättelsen 

utspelar, till exempel en månad under år 2035. Space är kontexten berättelsen sker i, 

till exempel sitter man på en pub eller är vid matbordet med familjen. Cykelklippet 

utspelar sig i en tid och i detta fall på dagen. Space är bland annat miljön, 

händelseförloppet utspelar sig i plus grader eftersom vi inte ser snö. Dock vet vi inte 

var i världen händelsen äger rum. Fast den har ingen effect eftersom vi vet inte varför 

cyklisten ska cykla nerför rampen, är det en tävling? Är det ett evenemang? Eller är 

det en privat tillställning. Utifrån dessa grunder klassar vi klippet att inte vara 

narrativt. 

 Klipp nummer tre och fyra är Equals Three, där en man vid namn Ray William 

Johnson presenterar tre klipp som har fått uppmärksamhet på YouTube i sin video 

och kommenterar/skämtar om de tre klippen. Detta gör han regelbundet, han har 

även andra kanaler på hemsidan. Vi tror att anledningen till att han har två klipp på 

tio i topp listan är att han är känd på YouTube och har många som följer honom. Vi 

tänker använda oss av Hermans modell för att visa att Equals Three klippen inte är 

narrativa. Den består av fyra delar. Den första är situatedness, vilket delvis är den 

sociala situationen och varför man berättar just den historien i ett specifikt 

sammanhang. Event sequencing är samma sak som effect i Bordwell och Thompsons 

(2010) modell. Worldmaking/ world distruption är historiens miljö och hur saker 
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fungerar där. Sista delen är what it is like som står för hur det är för karaktären att 

uppleva händelserna. Om vi börjar med situatedness är den sociala situationen 

komplicerad eftersom alla i hela världen kan se Ray William Johnsons klipp på 

YouTube, vilket kan leda till kulturkrockar. K4 reagerade starkt på Rays skämt och 

fann dem olämpliga. Detta visar att kulturer påverkar mottagarens synvinkel på 

Equals Three samt att den sociala situationen inte går att styra när klippet är på 

internet. Event sequencing går inte riktigt att bedöma, eftersom vi inte kan veta 

varför Ray väljer att visa ett klipp före ett annat. Ray har genom åren skapat en slags 

värld (worldmaking/world disprution), där han visar ett klipp och skämtar om det på 

sitt sätt. Denna värld förstås säkert av de som har följt honom en period, till exempel 

lär man sig förstå när Ray är sarkastisk och överdriver. Om man inte vet hur denna 

värld fungerar innan man ser på Equals Three kan det vara svårt att förstå varför Ray 

skämtar om bikinitjejer och katter. K5 och M3 hade svårt att förstå Equals Three 

koncept och varför Ray gör som han gör. What it is like går inte att relatera till i detta 

sammanhang eftersom det inte finns någon karaktär i dessa berättelser, om man 

bortser från klippen Ray visar i Equals Three. Ray är mer en presentatör än en 

karaktär. Eftersom Equals Three saknar viktiga delar som gör en berättelse narrativ 

kan vi inte klassa klippen som narrativa. 

 Femte klippet visar en bil som slår världsrekord i att hoppa långt. Precis som i 

cykelklippet får man inte veta varför föraren ska hoppa (effect), efter att föraren har 

klarat hoppet får man som mottagare veta att han har slagit ett världsrekord. Många 

av informanterna fann detta klipp tråkigt eftersom det var förutsägbart, man förstod 

att bilen skulle hoppa eftersom man fick se en ramp. M4 sa att det kan vara häftigt 

första gången man ser något liknande, men efter ett tag blir det långtråkigt. Även om 

bilen slog världsrekord var det inte tillräckligt för att väcka intresse. Som vi nämnde i 

början av stycket får man inte veta något innan hoppet, man vet inte storyn bakom 

händelsen. Till exempel varför man dolde förarens ansikte. Det gör i och för sig att 

hoppet i sig är i fokus och inte bakgrundshistorien, men leder till att vi inte kan kalla 

detta klipp narrativt eftersom det inte har någon struktur. Det är bara en händelse 

som blev filmad. Om man tänker på treaktstrukturen har klippet ingen introduktion. 

Det presenterar inte vad som håller på att ske. Klippet har ingen komplikation som 

det ska finnas i en första akt vilket medför att det inte finns någon komplikation som 

kan lösas i slutet i den tredje akten. 

 Det sjätte klippet var en musikvideo med the Lonley Island och deras låt three 

way. Denna video anser vi vara en narrativ berättelse. Det motiverar vi med hjälp av 

modellen effect, time och space.  Klippet börjar en morgon i New York där 

karaktärerna introduceras och man får en uppfattning vad klippet kommer handla 

om. Space är i detta fall New York, det ser man på byggnaderna och andra 

kännetecken som syftar på just den staden. De nämner i musikvideon att det är 

sommar och man ser att det är gröna blad på träden. Time i det här klippet utspelar 

sig under en sommardag. Man ser att det börjar på morgonen, eftersom det är två 

kvinnor i morgonrock och verkar dricka kaffe och berättelsen slutar på kvällen. Effect 

börjar med att man ser de två killarna (som är the Lonely Island) träffas utanför en 
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byggnad på morgonen, i texten får man veta att de har varit med varandras mammor. 

Varpå de går runt i staden och kommer fram till att de ska mötas upp om några 

timmar efter att ha träffat varsin tjej. Detta leder till att de reser till en annan 

byggnad och råkas mötas utanför samma dörr och när tjejen öppnar får man veta att 

de tänker träffa samma tjej. Detta är ett problem som de ska försöka lösa. Detta visar 

hur händelserna påverkar varandra i berättelsen vilket är effect (Bordwell och 

Thompson, 2010). Därför kan musikvideon klassas som narrativ då den får fram sitt 

budskap.     

Epic Meal Time är det sjunde klippet, vi bedömer att det inte har tillräcklig 

grundstruktur för att räknas som narrativ. Klippet börjar med en man som sitter i en 

bil och beställer många hamburgare, samt en muffin. I resten av klippet ser man hur 

de lagar en massiv macka med hamburgarna och en massa bacon och äggröra. 

Därefter ska en annan man (inte han i bilen) äta upp maten. Just detta fann K5 

väldigt vidrigt, vilket visar att det är viktigt att man som mottagare förstår varför de 

gör just den här sortens klipp. Budskapet når inte fram till alla människor. För att 

fånga sin målgrupp gäller det att bygga upp spänningen på bästa sätt till sin publik. 

Cisikszenmihalyi (2008) skriver i sin bok att om du trycker på rätt känsla på det du 

upplevt får du en lyckad produktion. I det här fallet vet vi inte hur vi ska reagera, ska 

vi bli äcklade? Bli fascinerade? Imponerade? Killarna skapar själva händelserna i 

klippet, det är inget som gör att de måste fatta något beslut som det är i event 

sequencing. Klippet följer mer det som heter time sequencing (se kapitel 3), där man 

följer recept från punkt och pricka. Detta gör att vi anser att klippet inte är en 

narrativ berättelse. 

 Normalt kan man inte kalla filmtrailers narrativa men om man analyserar trailern 

för 30 minutes or less utifrån Hermans (2009) modell kan man få fram en narrativ 

struktur. 30 minutes or less är en trailer som handlar om en kille som blir indragen i 

att råna en bank. De ”riktiga” rånarna placerar en bomb på hans kropp, vilket gör att 

han inte har någon annan utväg än att lyda dem. Huvudkaraktären får därefter hjälp 

av sin bästa vän att försöka råna en bank. Om vi börjar med situatedness och dess två 

komponenter har redan berättat om den första komponenten hur berättelsen 

påverkas och berättas olika beroende på vem man som berättar och vad det är för 

situation. Trailern visas i olika medium (internet, bio, TV), vilket påverkar hur 

mottagaren ser på budskapet. Att på Tv:n brukar trailers ha en annan kortare version 

om filmen än det man kan se på bioreklamen. Den som visas på bio är längre och 

visar mer av vad som händer i filmen. Man gör olika versioner för att anpassa till det 

medium som visas. Vilket sammanhang spelar en stor roll för hur mottagaren 

uppfattar budskapet. Denna trailer är ett exempel på event sequencing för att man får 

se huvudkaraktären umgås med sin vän och sedan åka iväg för att leverera en pizza. 

Som åskådare tolkar man att detta är hans jobb. När karaktären kommer fram till 

adressen där pizzan ska levereras blir han överfallen av två maskerade män. Därefter 

ser man att karaktären har fått en bomb placerad på sin kropp. Han åker sedan till 

sin vän för att få hjälp för att råna en bank, vilket de maskerade männen har tvingat 

honom till genom att placerat bomben på honom. Detta är en event sequencing för 
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att det ena leder till det andra. Huvudkaraktären har ingen kontroll över situationen. 

Han vill nu råna en bank för rädda sig själv, vilket hade inte hänt om han till exempel 

hade varit ledig från jobbet. Worldmaking/ world disruption är hur något oväntat 

händer som tvingar karaktären till att försöka lösa problemet, vilket är exemplet 

beskrev ovanför. What it is like uppfattar man tydligt som mottagare. Karaktären 

verkar stressad när han har en bomb på sin kropp och hans vän verkar motstridig att 

hjälpa huvudkaraktären till en början. Men det omvänds när man ser en scen där 

huvudkaraktären visar bomben för vännen på hans jobb som är i en skola. Detta 

påverkar vännens attityd och han förstår allvaret, och vännen inser att han måste 

hjälpa sin vän (huvudkaraktären) att klara sig från knipan som han hamnat i. 

Åskådarna kan känna igen den uppoffring som man kan behöva göra för en vän. 

Filmen som trailern ska marknadsföra är den narrativa berättelsen men då trailern 

har de delar från filmen som berättar historien blir den i sin tur ett narrativ. Andra 

trailers kanske inte ger en lika bra uppfattning av storyn som den här gör. 

 Douchebag är en spoof från Lady Gagas låt ”Judas”. Denna musikvideo handlar 

om en kille som blir ratad av tjejen som han skulle gå på skolbalen med (han är kär i 

henne). Tjejen väljer istället sitt gamla ex som behandlar henne illa, vilket är 

grundstenen i den här musikvideon om hur dålig hennes ex är som pojkvän. 

Musikvideon visar alla dåliga saker denna kille gör mot sin tjej och leder till slut till 

skolbalen där han som blev ratad sitter själv vid ett bord och ser tjejen han är kär i 

komma dit med sin pojkvän. Därefter är pojkvännen är otrogen mot tjejen. Vi ser 

denna musikvideo som narrativ och använder treaktsstrukturen att visa varför vi 

anser detta.  Treaktsstrukturen har tre delar. I den första akten introduceras 

komplikationen, i det här fallet att tjejen väljer sitt ex framför huvudkaraktären. I den 

andra akten byggs dramat upp och stämningen höjs. Ett exempel är en scen som 

visar när de är på en restaurang och hennes pojkvän tar bort hennes mat framför 

hennes ögon och visar att hon är för tjock för att äta medan han själv äter samma mat 

framför hennes ögon. Scenen slutar med att tjejen äter sin mat med gråten i halsen.  I 

tredje akten klaras komplikationen från första akten upp. Genom att när tjejens 

pojkvän är otrogen framför hennes ögon på balen och huvudkaraktären ser detta, då 

visar han sin kärlek till henne genom att springa upp på scen och sjunger för henne. 

Vår analys visar alltså att detta klipp är narrativt. 

 Sista klippet är en musikvideo med T-pain feat Chris Brown. Klippet handlar om 

dessa artister som tävlar om en tjej som står i publiken. Vi använder valmodellen för 

att förklara dramaturgin i videon. Valfisken som är en fördjupning av 

treaktsstrukturen och visar berättelsens intensitet tydligare, vilket vi ser att detta 

klipp brister på. Denna modell börjar med ett anslag. I början av musikvideon ser 

man T-pain prata med tjejen i dramat, när de är klara och T-pain ska gå in i logen ser 

han Chris Brown prata med samma tjej och hör elaka saker sägas om honom själv. 

Efter anslaget kommer presentationen som i musikvideon utspelar sig i samma scen 

som anslaget. I presentationen får man veta vad personerna är i dramat, till exempel 

tjuv eller polis. Chris Brown verkar som den hårda typen medan T-pain som den 

mjuka killen. Vi får fram bakgrunden, båda vill försöka få uppmärksamhet från 
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tjejen. Fördjupningen inträffar när artisterna sjunger för tjejen som står i publiken. 

Konfliktupptrappning sker när Chris Brown stapplar bakåt några steg på grund av 

ljudvågorna från sin rival T-pain. Konfliktförlösningen sker när musiken tar slut och 

tjejen lämnar bygganden med en annan kille. Avtoningen är kort men det sker precis 

när man ser artisternas snopna blickar på tjejen som lämnar dem. Denna musikvideo 

är ett narrativ men utifrån våra empiriska data tycks inte narrativiteten nå fram till 

mottagaren. Det fanns bland annat en informant som sa att hon ville stänga av 

klippet på grund av tristess. 

 Totalt var det fyra informanter som ansåg att Equals Three var det bästa klippet, 

två stycken föredrog Douche Bag och två andra informanter ansåg att katterna var 

bäst, båda var kvinnor. En hade cykelklippet som favorit, medan en annan tyckte bäst 

om musikvideon Three Way och en tredje Epic Meal Time. En informant kunde inte 

välja mellan två klipp och därför är det totalt elva röster på favoritklipp. Det minst 

omtyckta klippet var T-pain med totalt fem röster (två kvinnor och tre män). Sedan 

kom bilen och equal three som båda hade två röster vardera. En kvinna gillade Epic 

Meal Time minst och en annan kvinna gillade inte alls cykelklippet. Här var det också 

en informant som sa att hon inte kunde bestämma sig för vilket klipp som var sämst, 

informanten ansåg både cykel och bilen var de sämsta av de tio klipp hon såg. Dessa 

klipp var de som vi diskuterade mest med våra informanter.  Våra resultat visar att de 

klipp som vi anser vara narrativa inte är de som är populärast hos våra informanter. 

Fyra av de sex mest populära klippen är inte narrativa enligt oss. Tittar man sedan på 

de minst omtyckta klippen är det klipp som de flesta ogillade (T-Pain), ett av de vi 

tycker är ett narrativ. De andra klippen som informanterna tyckte minst om (Bilen, 

Cykeln, Epic Meal Time och Equals Three) innehåller inte narrativ berättande enligt 

vår analys. 

 Enligt våra enkätsvar får majoriteten av våra informanter antingen klipp som 

länkar av andra människor. De flesta får länkar via Facebook. Fyra av informanterna 

tittar på klipp slumpvis.  Detta gör det svårt att veta om narrativ påverkar antalet 

views på klipp. Många tycks snubbla över sina klipp och informanterna verkar 

dessutom använda YouTube i olika syften.  M3 använder YouTube i informations 

syfte medan K5 mest lyssnar/ser på musik. M3 brukar även vara medveten om vad 

han vill titta på och väljer specifika klipp.  K4 brukar se kanalerna hon prenumererar 

på eller länkar från sin syster som hon får via Facebook eller mejl. Även om de flesta 

ser/lyssnar på musik på YouTube tycker vi det var en stor spridning mellan 

kategorierna som informanterna tittade på, vilket medförde att vi inte kan se ett 

mönster i deras val av klipp (Figur nummer 7 i kapitel 3). I våra empiriska data kan vi 

finna vissa mönster i vilka klipp som var populära och ogillade, även om vi hade en 

liten spridning på åldrar och kulturer. De mönster vi såg var att de var fem av våra 

informanter som gillade minst T-pain videon, tre män och två kvinnor. Det var tre av 

informanterna gillade mest Equal three, två kvinnor och en man. Samtidigt som det 

var även två av informanterna som ogillade Equal Three, en man och en kvinna. 

Douche Bag klippet var två av våra informanters favoritklipp, en av personerna 

kunde inte bestämma sig för ett klipp och hans andra favorit var Epic Meal Time. 
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Den andra personen som gillade Douche bag klippet var en kvinna. Kattklippet som 

låg etta på listan hade två av våra informanter som sitt favoritklipp, båda var kvinnor 

och var de äldsta informanterna, 28 och 49 år. Baserad på våra empiriska data anser 

vi att Equal three är ett klipp som människor har delade åsikter om. Vi drar 

slutsatsen att personernas åsikter beror på vad du har för kultur och hur gammal du 

är. Den ena kvinnan som inte gillade klippet är en kvinna som har växt upp i en 

annan kultur, hon uppskattade verkligen inte Rays skämt om bikinitjejerna. Den 

andra kvinnan såg inga problem med hans skämt. För att uppskatta hans klipp måste 

man förstå hans värderingar och ta hans skämt med en nypa salt. Om du kommer 

från en annan kultur där man tycker att man inte ska skämta om seriösa saker som 

händer i världen, till exempel Barack Obama eller Saddam Hussein. Varför det var 

många som inte gillade T-Pain kan vara att vi inte är i det land som uppskattar 

klippet till skillnad från övriga världen. Statistiken på klippet visar att den vissas mer 

i USA, Kanada, Mexiko och Australien.    

 Eftersom majoriteten är från Sverige och de flesta var mellan 22 till 23 år gamla. 

Vi tror resultatet hade blivit annorlunda om undersökningen hade ägt rum i ett annat 

land och med fler antal informanter eller en äldre målgrupp. Om du exempelvis hade 

haft amerikaner med målgruppen 13-17 skulle det säkerligen blivit fler som hade 

uppskattat T-Pain. Eftersom statistiken på detta klipp visar att dem flesta tittare 

kommer därifrån och den största målgruppen som gillar klippet är 13-17 år.   
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7. Slutsatser 

Vårt syfte med denna uppsats var att se hur man som användare når sin målgrupp, 

om längden på klippen påverkar målgruppens åsikter och även hur man håller kvar 

målgruppens intresse. Eftersom YouTube är en stor plattform (vi kan inte ens få fram 

exakt antalet klipp som finns på sidan) och att hemsidan finns i många länder är det 

svårt att säga vilka som är målgruppen. Narrativ i sig kan vara viktigt för vissa 

produktioner, fast på YouTube finns det miljontals produktioner vilket gör det svårt 

för klipp att synas i mängden. Vi menar att narrativ kan påverka klippens antal 

visningar, dock behövs det även tur, skicklighet och marknadsföring för att lyckas 

sprida sitt klipp. K5 kommenterade under intervjun att hon brukade se på klipp som 

folk pratar om. Detta väcker en nyfikenhet hos människor, som det gör hos K5. Nu 

brukar även tidningar skriva om populära klipp på YouTube, vilket gör att YouTube 

klipp har blivit mer än en produktion, det har blivit nyheter. Vilket vi anser kan vara 

en viktig del av att lyckas få uppmärksamhet från åskådarna och på detta sätt få fler 

tittare. Ray William Johnson har skapat sig ett namn på YouTube och därför får 

mycket uppmärksamhet från människorna runt om i världen. Eftersom han visar 

andra YouTube-klipp i Equals Three tror vi att han påverkar vad som är populärt på 

hemsidan.  

Vi tror att trycka på folks känslor gör större intryck på människor än narrativt 

berättande. Ett exempel på bra produktion på YouTube är en animerad version av 

serien Rocky som en informant tipsade om. Dock har denna serie inte lyckats nå till 

sin målgrupp. Vi tycker den är bra eftersom den har ett narrativ berättande samt att 

klippen är mellan två till tre minuter långa, vilket gör att folk tar sig tid att titta på 

klippen. Många av våra informanter använder YouTube som en tidsfördrivning fast 

vill ändå inte spendera lång tid på en hemsida. K3 kommenterade att hon blir lätt 

uttråkad. K2 såg oftast bara på ett fåtal klipp och gjordes sedan något annat och 

därefter kom tillbaka för att se på fler. Det här gör att vi uppfattar att människan tar 

pauser under dagen och dessa pauser kan bestå av YouTube-surfande. 

T-Pain musikvideon var en av de klipp vi klassades som narrativ, dock var det 

många som inte gillade denna produktion och går då emot vår teori om att narrativ 

förhöjer populariteten på YouTube. Fast man ska ha i åtanke att tittare betyder inte 

automatiskt att det handlar om popularitet och att YouTube användare kan rösta om 

de gillar ett klipp eller inte. På grund av detta kom vi fram till slutsatsen att narrativ 

inte spelar stor roll på YouTube som vi trodde i början av undersökningen. I TV-

serier och biofilmer är narrativ en stor del av en framgångsrik produktion, därför 

trodde vi att narrativ påverkade även YouTube produktioner. Fast för att kunna 

fastställa våra teorier skulle det krävas mer forskning inom området och mer resurser 

för att få in optimala data från hela världen. Vi ser denna uppsats som en 

språngbräda för andra forskare som vill forska kring YouTube fenomenet eller om 

området narrativ i internets värld.     
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