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Abstract 

This essay explores how comments on travel videos on YouTube are designed and what they 

refer to in relation to the videos. In the essay, I delve into a number of research areas, ranging 

from basic tendencies which explain the need of travel to more specific fields like comments 

on YouTube. In order to find out how the comments are designed and what they refer to in 

relation to the travel videos, in other words what the viewers’ comments are actually about, I 

conduct a discursive network analysis. The results of the analysis are in turn presented 

through figures of my own design. All the comments could through my method be divided 

into ten more or less distinct categorical blocks, which together form the discursive model of 

conversation in the comment section of travel videos on YouTube. 

If producers are aware of how a discourse finds expression and can distinguish elements of 

distraction from elements of opportunities, it is possible for them to extract relevant 

information from the comment section on YouTube which they can use to their advantage 

when developing their productions. 
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1. Introduktion 
Den 6:e januari 1994 utgjorde startskottet för den genre som senare skulle utvecklas till en 

världsomfattande företagsamhet. Det var på denna dag som Jeff Greenwald gick in till en 

turistbyrå i Oaxaca, Mexiko, och laddade upp det allra första resebloggsinlägget som 

någonsin skapats till internet.1 Tidigare hade reseskildringar till stor del producerats av 

företag, journalister eller destinationsutvecklare, men tack vare de teknologiska 

utvecklingarna som var i framfart kunde nu en privatperson dela med sig av sina upplevelser 

från en resa för fler personer än bara sin närmaste omgivning, medan resan fortfarande 

pågick. 

Idag ägnar sig människor från alla världens hörn åt att producera reseinnehåll till olika sociala 

medier och ändamål, och det finns till och med personer som helt livnär sig på att gestalta sina 

liv genom olika reseskildringar. Möjligheterna för att dela och ta del av information har aldrig 

varit smidigare på grund av de digitala nätverken, och i princip vem som helst kan nu bli 

uppmärksammad online. Dessa möjligheter har producerat flera framgångsrika personligheter 

på världsomfattande plattformar som YouTube och Instagram, vilka i allmänhetens ögon 

uppnår statusar liknande filmstjärnor eller allmänna kändisar och blir förebilder för många 

andra som önskar gå i samma fotspår. När det skrivs om plattformar som dessa i 

kvällstidningar är det inte ovanligt att det förekommer termer som global publik, 

internationalitet och viralitet, vilket visar på den slagkraft som många av dessa producenter 

eftersträvar. För att ta del av nya världsomfattande fenomen krävs inte mer än att man 

Googlar ”gone viral”.2 Denna globala slagkraft innebär att vad som helst har möjlighet att 

uppmärksammas av världen som ett fenomen som alla borde ta del av. 

Må hända att detta var något som Jeff Greenwald hade hoppats uppnå med sitt 

resebloggsinlägg i januari 1994, men jag tror aldrig att han hade kunnat föreställa sig hur 

omfattande resegenren och möjligheterna för spridning online faktiskt skulle bli i framtiden. 

2. Problemformulering 
I en tid då alla har möjlighet att dela och ta del av information genom digitala nätverk behövs 

en förståelse för vilket innehåll som anses vara relevant av konsumenterna, tittarna och 

                                                            
1 Jeff Greenwald, “The Tale of the World’s First Travel Blog, Born 20 Years Ago Today”, Wired, 2014, hämtad 
2016-09-27 från https://www.wired.com/2014/01/20-years-of-travel-blogs/.  
2 Google, sökord: gone viral, hämtad 2017-01-02 från https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=gone+viral&tbm=nws.  

https://www.wired.com/2014/01/20-years-of-travel-blogs/
https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=gone+viral&tbm=nws
https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=gone+viral&tbm=nws
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publiken som uppehåller sig i det stora havet av tillgängligt material på internet, för att kunna 

utveckla effektiva marknadsstrategier och ha favör över ens konkurrerande producenter. Så 

länge en producent är medveten om hur samtalet tar sig uttryck och kan urskilja 

distraktionsmoment från möjligheter går det att utvinna relevant information ur 

kommentarsfälten som hen kan använda till sin fördel för att utveckla sina produktioner. I allt 

större grad används ett privatpersonifierat berättargrepp3 och vloggande har blivit ett 

framträdande format på de största sociala medieplattformarna som exempelvis YouTube. 

Denna feedbackorienterade kommunikationsform antyder att innehåll på sociala medier är 

skapade verk, konversationsingångar samt direkta förhandlingar på en och samma gång, vilket 

i sig är ett fenomen som ännu inte har studerats tillräckligt. För att kunna förstå vad som 

genererar uppskattning hos tittarna behövs kunskap om det sociala rummet vari dessa 

reaktioner framkommer, nämligen kommentarsfält och liknande interaktionsenheter på videor 

som publicerats av inflytelserika producenter. Det som blir nödvändigt att undersöka är 

således hur diskursen tar sig uttryck på en digital medieplattform och hur en video mottags av 

dess tittare. Jag har utifrån mitt eget intresse valt att undersöka reseskildringar som ett av 

många exempel på en populär videogenre. 

2.1 Syfte 
Det finns tidigare forskning om resande som fenomen och forskning som undersöker vad som 

utgör relevant innehåll för intressenter av reseskildringar online, men dessa undersökningar 

fokuserar framför allt på skrivna resebloggar. Denna uppsats bidrar med djupare insikt i hur 

reseskildringar i videoformat mottags av personerna som tittar på videorna samt en 

kartläggning över hur dessa reaktioner tar sig uttryck. Jag vill ta reda på vad i innehållet som 

genererar interaktioner och förhandlingar från tittarna och hur publiken väljer att interagera 

med materialet, genom att studera kommentarsfältet av reseskildringar på en digital plattform. 

Med hjälp av denna studie vill jag skapa förståelse för hur diskursen tar sig uttryck i 

kommentarsfälten av reseskildringar på YouTube, för att kunna åskådliggöra den sociala 

praktik som präglar plattformen. Vidare är ett mer övergripande syfte att jag även vill hjälpa 

producenter med avläsningar av kommentarer, så att de ska kunna utvinna relevant 

information ur sina kommentarsflöden. 

2.2 Frågeställning 

• Hur är kommentarer på reseskildringar på YouTube utformade och vad syftar de på i 

relation till videorna? 

                                                            
3 Begreppet förklaras tydligare i kapitel 3. 
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o Vilka aspekter av videons innehåll väcker reaktioner? 

o Vad kännetecknar kommentatorernas reaktioner på videon?  

o Vad innebär det för videoproducenter att kommentarerna utformar sig på detta 

sätt? 

3. Teori och tidigare forskning 
För att kunna genomföra min undersökning behöver jag gå igenom ett flertal forskningsfält, 

allt från grundläggande syften som förklarar behovet av resande till mer specifika fält som 

kommentarer på YouTube. Genom att bearbeta det som redan är känt inom samtliga 

forskningsområden kan jag utrusta mig med de nödvändiga verktyg, kunskaper och 

förberedelser som jag behöver för att kunna ge svar på min frågeställning samt analysera 

materialet på ett fruktbart sätt. De olika forskningsområdena kommer dock ha varierande 

funktioner för uppsatsen och användas på olika sätt. Eftersom den tidigare forskningen även 

utgör bakgrunden för forskningsfältet kommer jag att registrera vad som redan är bekant inom 

den tidigare forskningen och om det är lönt för mig att bygga vidare på det eller endast låta 

det fungera som bakomliggande underlag. Vissa studier behöver även genomsökas för att jag 

ska kunna använda dess teoretiska utgångspunkter. 

3.1 Behovet av resor 
Denna rubrik avser förklara behovet av resande på en grundläggande nivå, och ger även en 

introduktion till varför det på senare tid kan vara svårare att precisera vad resande faktiskt 

innebär. 

I sin artikel Mobility and Proximity förklarar John Urry varför människor fysiskt reser.4 Urry 

menar att olika typer av kommunikation på flera sätt borde kunna verka som substitut för 

fysisk förflyttning och beskriver fyra olika sorters ’resande’. Han problematiserar även 

huruvida dessa substitut är tillräckliga i praktiken.5 

• Den första kallar han för physical travel, vilket innefattar förflyttning av ett objekt till 

en person vars fysiska rörelsemönster följaktligen minskar då deltagandet av 

upplevelsen som objektet förmedlar inte kräver fysisk förflyttning. 

• Den andra kallar han för imaginative travel, vilket innefattar förflyttelse till annan 

plats genom bilder och möten med människor via radio eller TV. 

                                                            
4 John Urry, “Mobility and Proximity”, Dept of Sociology, Lancaster University, 2002, hämtad 2016-09-27 från 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:egJA3OOvBI8J:www.its.leeds.ac.uk/projects/Mobile
Network/downloads/urry1stpaper.doc+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se.  
5 Urry, s. 2. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:egJA3OOvBI8J:www.its.leeds.ac.uk/projects/MobileNetwork/downloads/urry1stpaper.doc+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:egJA3OOvBI8J:www.its.leeds.ac.uk/projects/MobileNetwork/downloads/urry1stpaper.doc+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
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• Det tredje kallar han för virtual travel, vilket innefattar resande i realtid som 

överskrider geografiska, fysiska och sociala avstånd med hjälp av internet. 

• Det fjärde kallar han för corporeal travel av människor, vilket innefattar personer 

som skapat en livsstil av att alltid vara ’på språng’.6 

Urry ställde sig frågan om dator-baserad kommunikation kommer kunna förändra förhållandet 

mellan det fysiska förflyttandet och de upplevelser man kan ta del av genom fysisk 

förflyttning, såsom förmågan att uppfatta känslan av en annan person, ett event eller en plats.7 

Redan år 1985 beskrev Prato och Trivero ’transport’ som blivande främsta faktor för 

existentiell aktivitet och en nyckelmarkör för status, som inte längre utgör en metafor för 

framsteg eftersom det präglar hur det sociala livet utförs.8 Underförstått i en sådan kultur är 

tanken att man både har rätt till att resa samt att man faktiskt borde resa. Det borde vara en 

viktig del av ens liv samtidigt som det utgör en grundläggande mänsklig rättighet.9 

Travel occurs of course for many reasons. However, one unifying component is indicated by the 

term, corporeal travel. This highlights that travel is embodied and that as a result people are 

bodily in the same place as various others, including work-mates, business colleagues, friends, 

partner or family, or they bodily encounter some particular landscape or townscape, or are 

physically present at a particular live event. In other words travel results in intermittent moments 

of physical proximity to particular peoples, places or events and that in significant ways this 

proximity is felt to be obligatory, appropriate or desirable.10 

En av de största faktorerna till varför människor upplever behov av resor benämner Urry vara 

på grund av ’co-presence’ (samtidig närvaro). Han förklarar att eftersom ’co-present 

interactions’ är grundläggande för socialt umgänge så kommer inte andra sorters resande 

såsom virtual travel eller imaginative travel att märkbart ersätta physical travel och corporeal 

travel.11 Med ’co-presence’ menas inte bara utbyten av ord, utan även indexikala uttryck, 

ansiktsuttryck, kroppsspråk, status, tidigare utbyten, förväntade samtal, tonlägen och så 

vidare. Något som i synnerhet genererar ’co-presence’ är ögonkontakt. Ögonkontakt 

möjliggör etableringen av intimitet och förtroende, liksom osäkerhet och rädsla, makt och 

                                                            
6 Ibid, s. 2. 
7 Ibid, s. 2. 
8 P. Prato och G. Trivero, ”The spectacle of travel”, The Australian Journal of Cultural Studies, 1985, s. 3. 
9 Urry, s. 4. 
10 Urry, s. 5. 
11 Boden och Molotch (1994) ur Urry, s. 6. 
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kontroll.12 ’Co-presence’ beskrivs vara den mest direkta och renodlade interaktionen eftersom 

att den förmedlar stunder av förtrolighet människor emellan.13 

I motsats till samtidig närvaro nämns exempel som brev, PM, fax och e-post, som är 

kommunikationskanaler som är mindre effektiva för att etablera långsiktiga 

förtroendeförhållanden, särskilt när det gäller personliga, känslomässiga eller ekonomiska 

ändamål.14 ’Co-presence’ förklaras med andra ord som en mer direkt form av kommunikation 

som främjar förtroende och personliga relationer, vilket generar behovet av fysisk 

förflyttning. 

När personer från olika geografiska positioner besöker platser av ’informal co-presence’ 

kommer detta i sin tur att ändra karaktären av sådana arbetsplatser bort från den formella 

kontorsmiljön till en mer klubbliknande eller vardaglig atmosfär, där det informella samtalet 

är den huvudsakliga verksamheten.15 I artikeln fokuserar detta besökande på physical travel. 

Medlemmar av olika organisationer eller kretsar samlas för att ’vara med varandra’ i nuet, i 

stunder av intensiv ’co-presence’.16 Trots att dessa aktiviteter av samtida närvaro främjas av 

ett ömsesidigt utbyte ’face-to-face’ så innebär det inte längre att det är den enda kanalen vari 

dessa utbyten kan florera. Urrys arikel skrevs innan de sociala nätverken på internet vuxit 

fram och blivit en central del av våra vardagliga liv.17 Det är värt att notera att Urry skrivit 

flera artiklar om ämnet än denna, både innan och efter 2002, men eftersom artikeln Mobility 

and Proximity är av störst relevans för denna uppsats samt att den är citerad av många gör att 

jag använder mig av den framför ett nyare verk.  

Möjligheterna för deltagande i resande aktiviteter har utvecklats otroligt mycket sedan år 

2002, som en följd av den medietekniska utvecklingen. Genom att ta del av andra människors 

liv på sociala medier och genom förmågan att kunna umgås med personer på stora 

geografiska avstånd kan vi genom virtual travel och imaginative travel närma oss samma 

kriterier för samtidig närvaro som fysisk förflyttning erbjuder. I sin text spekulerar Urry inför 

ett framtida scenario där den fysiska förflyttningen inte längre är lika nödvändig för 

                                                            
12 Urry, s. 6. 
13 Frisby och Featherstone (1997) ur Urry, s. 7. 
14 Boden och Molotch (1994) ur Urry, s. 8. 
15 Urry, s. 8-9. 
16 Ibid, s. 10. 
17 Keith N. Hampton, Lauren Sessions Goulet, Lee Rainie och Kristen Purcell, “Social networking sites and our 
lives”, PewResearchCenter, 2011, hämtad 2016-09-27 från http://www.pewinternet.org/2011/06/16/social-
networking-sites-and-our-lives/.  

http://www.pewinternet.org/2011/06/16/social-networking-sites-and-our-lives/
http://www.pewinternet.org/2011/06/16/social-networking-sites-and-our-lives/
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upplevelsen av samtidig närvaro, och det han skrev i sin text angående den tekniska 

utvecklingen har än så länge visat sig stämma. 

Det finns förstås applikationer av ’co-presence’ som ytterligare ger oss en känsla av samtidig 

närvaro, nämligen upplevelsen av att fysiskt gå, se, röra, höra eller känna lukten av en plats 

eller en person. Genom att ta del av platser som uppfattas som geografiskt avlägsna från 

ordinarie uppehällen kommer kroppen till liv. Dessa platser upplevs som äventyrliga miljöer 

vilka påverkar den kroppsliga erfarenheten.18 Men även dessa barriärer för fysiskt förflyttande 

håller på att begränsas med hjälp av ständigt förnyad teknik, exempelvis virtual reality.19 

[…] we should not suggest that there could be a straightforward ’substitution’ of virtual travel 

for corporeal travel as though there is a fixed amount of travel that has to be met in one way or 

another. Both the virtual and changing forms of physical travel will transform the very nature 

and need for co-presence (as well as intersections with changing object mobilities).20 

De exempel som John Urry behandlar avser i första hand resande som en nödvändighet för 

fysisk förflyttning. Detta innebär att den fysiska förflyttningen blir en oundviklig del av våra 

naturliga liv, eftersom att vi förflyttar oss i samband med olika ändamål som vardagen och 

arbetslivet kräver att vi utför. Corporeal travel kan således liknas vid konferensresor eller 

klubbträffar. Urrys text belyser inte lika utförligt resande som fenomen i den betydelsen att 

resandet kan utgöra ändamålet, eller resande som nöjesaktivitet. Istället för att betrakta 

resenärer som upplevelseorienterade individer så framställs de vara rationella varelser som 

utför essentiella förpliktelser i ändamål att kunna fortsätta leva sina liv. 

Den virtuella sortens resande och närvarande ändrar dock individens erfarenhet av ’co-

presence’, eftersom människor i denna tid kan uppleva närhet trots ett avlägset avstånd.21 

Virtuellt resande blir på så sätt en del av vardagen vilket skapar ett liv där vår uppfattning av 

vad som är nära och vad som är avlägset har förändrats. Detta förändrar onekligen även 

karaktären av samtidig närvaro, trots det att datorn eller tekniken genom vilken vi tar del av 

virtual travel kan sitta fast på samma plats.22 Dessa konvergenser av resor och 

                                                            
18 Macnaghten, Simmel och Urry ur Urry, s. 11. 
19 Haosheng Shen, Jundong Zhang, Hui Cao och Jing Feng, “Development Research of Marine Engine Room 
Simulator for Offshore Supply Vessel Based on Virtual Reality Technology”, International Journal of Multimedia 
and Ubiquitous Engineering, 2016, hämtad 2016-09-27 från 
http://www.sersc.org/journals/IJMUE/vol11_no5_2016/11.pdf.  
20 Urry, s. 17. 
21 Ibid, s. 19. 
22 Ibid, s. 22. 

http://www.sersc.org/journals/IJMUE/vol11_no5_2016/11.pdf
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kommunikation förändrar ytterligare karaktären av ’co-presence’, som blir allt mer 

mobiliserad.23 

Utifrån ovanstående teori menar jag med andra ord att det är möjligt att tillgodose behovet av 

resor genom att ta del av mobiliserad ’co-presence’ i virtual travel och imaginative travel, 

eller åtminstone ta del av resande som nöjesaktivitet. Detta innebär att samtidig närvaro nu 

borde gå att uppleva genom reseskildringar på digitala plattformar. 

3.2 Turism som produkt 
Denna rubrik ger en inledande förklaring till hur turism som produkt kan påverkas av 

inflytanden från andra människor, och vad det kan innebära att personer delar med sig av sin 

åsikt om en produkt på internet. 

I flera konsumentundersökningar visar det sig att personligt inflytande, social påverkan eller 

WOM (word-of-mouth) kan kategoriseras som personliga källor som utger personlig 

information.24 Vad som inte är lika känt är hur rekommendationer i en datoriserad miljö 

påverkar konsumenters val av produkter.25 I en studie som utfördes av Sylvain Senecal och 

Jacques Nantel visar det sig att konsumenter som konsulterar en produktrekommendation var 

mer benägna att köpa just den produkten än konsumenter som inte tog del av några 

rekommendationer.26 Senecal och Nantel fastslår således att online-produktrekommendationer 

kraftigt påverkar individers produktval, samtidigt som sättet individen kommer i kontakt med 

rekommendationen inte hade någon påverkan på det slutgiltiga beslutet.27 Ett intressant 

resultat som studien också visar är att det inte finns någon betydande skillnad mellan 

expertutlåtanden och andra konsumenters åsikter angående påverkanskraften av individens 

val.28 

                                                            
23 Ibid, s. 23. 
24 Sylvain Senecal och Jacques Nantel, “The influence of online product recommendations on consumers’ online 
choices”, Journal of Retailing 80 (2004) 159-169, hämtad 2016-09-29 från 
http://www.academia.edu/download/42272312/The_Influence_of_Online_Product_Recommen20160207-
19351-b4dkb5.pdf, s. 160. 
25 Senecal och Nantel, s. 160. 
26 Ibid, s. 166. 
27 Ibid, s. 166. 
28 Ibid, s. 167. 

http://www.academia.edu/download/42272312/The_Influence_of_Online_Product_Recommen20160207-19351-b4dkb5.pdf
http://www.academia.edu/download/42272312/The_Influence_of_Online_Product_Recommen20160207-19351-b4dkb5.pdf
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Eftersom produkter och tjänster inom turismindustrin oftast är av immateriell karaktär är de 

svårt för konsumenten att utvärdera dem innan köp, vilket kräver att turisten förlitar sig på 

information inför sitt beslutsfattande.29 

Den upplevelsebaserade karaktär som turism ofta innefattar medför att e-WOM (elektronisk 

word-of-mouth) blir en av de mest inflytelserika informationskanalerna inom turism, då det 

ger resenären möjlighet att ta del av andras personliga upplevelser av destinationer och 

resmål.30 Anledningen till varför många vardagliga personligheter uppmärksammas på 

internet kan bottna i det fynd som Senecal och Nantel tillhandahåller, att åsikterna från vem 

som helst på internet kan värderas lika högt som ett expertutlåtande. 

Konsumentstudien behandlade i detta fall personer som handlar vin online, men den teoretiska 

utgångspunkten kvarstår ändå. I slutändan söker personerna onekligen det vin eller den 

upplevelse som faller de bäst i smaken, via en handling genomförd utefter rationella 

sammanhang. Så om en person exempelvis söker efter en trevlig semesterort kan de vända sig 

till olika rekommendationer på internet, för att hitta källor som stämmer överens med deras 

preferenser. Men jag anser även att människor kan vara upplevelseorienterade individer som 

inte alltid behöver ta hänsyn till andras rekommendationer, utan kan välja att enbart utgå från 

sina egna preferenser när de exempelvis bokar en semester. Det kan även vara så att ett 

exempel rekommenderas som inte stämmer överens med personens önskemål, och då kan 

personen i stället välja att utgå från sitt eget tyckande och välja en annan destination. 

Huruvida personen uppskattar rekommendationen beror således på vad det innebär att ta del 

av den rekommenderade produkten, snarare än vad andra sagt om den. Hur individerna 

kommer i kontakt med produkten eller reseskildringen har således ingen påverkan på vad de 

anser om produktens innehåll, utan det är det faktiska innehållet som i slutändan blir den 

avgörande faktorn för individernas belåtenhet. 

3.3 Den tekniska utvecklingens konsekvenser 
Denna rubrik förklarar hur den tekniska utvecklingen medfört konsekvenser för turismen och 

framför allt för återberättandet av turistiska upplevelser. Rubriken ger även en introduktion till 

skillnaden mellan turistisk aktivitet och vardagsliv. 

                                                            
29 Ellen Gellerbrant och Pernilla Liljeblad, "Resebloggens relevans - innehållet som fångar läsaren", 
kandidatuppsats, Göteborgs Universitet, 2015, hämtad 2016-09-25 från 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39444/1/gupea_2077_39444_1.pdf, s. 7. 
30 Gellerbrant och Liljeblad, s. 7. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39444/1/gupea_2077_39444_1.pdf
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André Jansson förklarar i A sense of tourism att människor idag har en större skyldighet till att 

ständigt vara tillgängliga jämfört med vad tidigare generationer har varit, vilket även innebär 

att geografiskt avstånd inte är en giltig ursäkt för avsaknad uppkoppling.31 Han förklarar hur 

gestaltande av turistaktiviteter genom fotografier, filmer, vykort och souvenirer har varit 

avgörande för den klassiska stilen av turism, och fungerat som beståndsdelar i återberättandet 

av turistiska erfarenheter.32 När turisterna återvänder hem från sina resmål med prydnader, 

artefakter och bilder och visar upp dessa i sina vardagsrum för att återberätta sina resor tar de 

del av produktionen av en multisensorisk turistisk fantasmagori.33 Dessa berättelser (som kan 

återspegla lukten av gatorna, ljudet av det främmande språket eller kroppsliga upplevelser 

som kyla, värme, erotik eller sjukdomar) har i turismens traditionella stil berättats på baksidan 

av vykort, i brev och framför allt vid hemkomsten.34 Återberättelser i denna bemärkelse kan 

liknas vid andrahandserfarenheter av ’co-presence’ á la Urry, vilket medför att även åskådarna 

kan ta del av äventyrskänslan.  

” […] the availability of the new communications media for communication had changed the 

process of keeping in touch while traveling”35. Genom en studies som utfördes av Naomi 

Rosh White och Peter B. White år 2004 visade det sig att tillgänglighet till 

kommunikationsteknik var av signifikant betydelse när turister i Nya Zeeland planerade sina 

resor.36 Denna studie visar att behovet av att ha kontakt och kunna höra av sig till människor 

hemma när man reser redan var påtagligt för tolv år sedan, vilket ger förståelse för 

bakgrunden till hur man idag reser med tillgång till sociala medier.37 

Den nya digitala formen av nätverkad kommunikation innefattar tre viktiga steg, enligt 

Jansson. 

• Det första steget innebär att formen för visuellt återberättande blir allt mer 

förhandlingsbar. Digitala fotografier och videor möjliggör för turisterna att 

                                                            
31 André Jansson, “A sense of tourism: new media and the dialectic of encapsulation/decapsulation”, Tourist 
Studies 2007; 7; 5, DOI: 10.1177/1468797607079799, hämtad 2016-09-28 från 
http://www.ensani.ir/storage/Files/20110209155841-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A
A%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85.pdf, s. 10. 
32 Jansson, s. 13. 
33 Ibid, s. 13; Begreppet fantasmagori är synonymt med återberättelse, bländverk och gyckelspel. 
34 Ibid, s. 13. 
35 Naomi Rosh White och Peter B. White, “Virtually there: Travelling with new media”, Volym 10, Nummer 8, 
2005, hämtad 2016-09-27 från http://firstmonday.org/article/view/1267/1187.  
36 White och White. 
37 Clara Wolgers Linder och Hugo Mattson, “Resande genom de sociala mediernas flöden”, kandidatuppsats, 
Linköpings Universitet, 2015. 

http://www.ensani.ir/storage/Files/20110209155841-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85.pdf
http://www.ensani.ir/storage/Files/20110209155841-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85.pdf
http://firstmonday.org/article/view/1267/1187
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förhandsgranska sitt material och bestämma om det ska förkastas eller sparas. Och när 

materialet sedan förflyttas till en dator kan det redigeras och producera en idealiserad 

bild av det turistiska ändamålet, som i sin tur kan omvandlas till en skriptanordning för 

att kunna konsumeras av en bredare publik på olika webbplatser och bloggar.38 

• Steg två innefattar hur visuellt återberättande kompletteras av ett breddat spektrum för 

sensorisk stimulans. Digitala kameror och mobiltelefoner innehåller numera även 

medel för audiovisuella inspelningar, vilket erbjuder och möjliggör delning av 

multisensoriska upplevelser genom bland annat filmklipp.39 

• Det tredje och sista steget belyser hur förmedling av erfarenheter kan inträffa 

omedelbart. Bilder och videor kan laddas upp till digitala nätverk utan fördröjning av 

transport eller framkallning av fotografier. Det finns möjligheter till direkt 

återkoppling och förmedlade av interaktioner, samtidigt som man kan utbyta minnen 

av resor som ännu inte är avslutade, och dela med sig av minnena från en vy som 

fortfarande är i ens omedelbara närhet. Omedelbarheten innebär inte bara att 

materialet, förmedlingen och de imaginära utrymmena blir allt mer sammanvävda utan 

det innebär också att de tidsmässiga skillnaderna mellan fantasmagorin, återberättelsen 

och minnets borttynande förminskas. Tillvägagångssättet för traditionella turistiska 

ritualer är med andra ord upplöst.40  

De tre stegen för digitalt nätverkad kommunikation betyder att den magiska upplevelsen av en 

resa kan förstärkas och förlängas genom skapandet av idealiska representationer samt genom 

den omedelbara delningen av multisensoriska erfarenheter. Det är alltså möjligt för en publik 

att ta del av multisensoriska avlägsna upplevelser samtidigt som de utspelas genom 

exempelvis live-streaming, vilket medför att det klassiska återberättandet i vardagsrummet 

tynas bort. Detta medför även att det blir allt svårare att åtskilja turistisk aktivitet och 

vardagsliv.41 När vem som helst kan dela och ta del av information med hjälp av internet 

möjliggörs ofantliga mängder av samtidig närvaro, vilket gör att individer har möjlighet att 

profilera sina ändamål utefter sina behov. En reseskildring blir inte längre bara en skildring av 

en resa utan det blir även en skildring av producentens liv och levnadssätt. I detta hav av 

                                                            
38 Ibid, s. 13-14. 
39 Ibid, s. 14. 
40 Ibid, s. 14. 
41 Ibid, s. 14. 
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producerat material lägger Jansson vikt på att inte bara producera nya turistdestinationer, utan 

också se till att allt mer bredda den personifierade informationen i utbudet.42 

3.4 Reseskildringar i det nya medielandskapet 
Denna rubrik utgör en inledning till hur reseskildringar på internet utvecklats i det nya 

medielandskapet, och vilka personligheter som kan prägla detta gestaltningsämne. 

Allt som allt främjar de moderna medierna allt mer specialiserade former av fascinerande 

gestaltningar, som förstärker den övergripande ackumulationen, anpassningen och 

marknadssegmenteringen. 43 Med andra ord behöver reseproducenter i allt större utsträckning 

särskilja sitt material för att uppmärksammas i de nätverkade kommunikationskanalerna. För 

att genomföra detta föreslår Jansson breddandet av privatpersonifierad information, vilket på 

sikt innebär minskandet av avståndet mellan en representation av en destination och en 

representation av sig själv. ” […] the process of mediatization and specialization do not 

necessarily correspond to a regime of ’post-tourism’ and increasing de-differentiation of 

tourism and everyday life”44. En modern reseskildring är således en skildring av både turism 

och vardag. 

Jansson förklarar att han vill lyfta fram fyra huvudsakliga attityder av reseåterberättande – den 

äventyrliga, den uppslukande, den performativa och den traditionella – och menar att de 

socialt strukturerade landskapen som består- och är uppbyggda av värderingar, livsstilar och 

benägenheter alltid måste respekteras vid tillämpandet av dessa aktiviteter.45 Reproduktionen 

präglas med andra ord av de dominanta informationsideologiernas symboliska flöden samt 

strukturellt fritt flytande individer.46  

I en studie som utfördes av Bing Pan, Tanya MacLaurin och John C. Crotts menar författarna 

att resebloggar framstår som autentiska och obefläckade manifestationer av resenärers 

upplevelser av destinationer, som präglas av gestaltarnas personliga erfarenheter snarare än av 

exempelvis viljan att sälja en produkt eller liknande.47 Dessa manifestationer (som gestaltas i 

                                                            
42 Ibid, s. 11. 
43 Lash and Urry ur Jansson, s. 20. 
44 Jansson, s. 20. 
45 Ibid, s. 20. 
46 Ibid, s. 20. 
47 Bing Pan, Tanya MacLaurin och John C. Crotts, ”Travel Blogs and Their Implications for Destination 
Marketing”, ResearchGate, Journal of Travel Research 46(1) DOI: 10.1177/0047287507302378, 2007, hämtad 
2016-09-29 från 
https://www.researchgate.net/publication/228838372_Travel_Blogs_and_Their_Implications_for_Destination
_Marketing, s. 19. 

https://www.researchgate.net/publication/228838372_Travel_Blogs_and_Their_Implications_for_Destination_Marketing
https://www.researchgate.net/publication/228838372_Travel_Blogs_and_Their_Implications_for_Destination_Marketing
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form av blogginlägg) menar författarna utgav bloggarnas ärliga åsikter om destinationerna, 

utan påverkningar från utomstående aktörer. Analyser av bloggar som benämnde staden 

Charleston avslöjade att både styrkor och svagheter uttrycks hos turistdestinationen genom 

skildringar av privatpersoners upplevelser.48 Resebloggen kan ge en kvalitativ överblick av 

hela resenärens vistelse, från själva reserfarenheten till förväntningarna innan, från planering 

till förseningar i trafiken.49 

Their experience involved the kaleidoscopic perception and senses of a destination: from 

attractions, accommodation, dining, to access and overall impressions. Most of the descriptions 

were experiential and subjective in nature. For example, driving was always one major part of 

their traveling experience. On the other hand, a part of that experience was positive for some 

visitors while negative for others.50 

Dagens breda utbud av tillgängliga reseskildringar som uppstått till följd av internet och 

digitala kommunikationskanaler möjliggör för turister att ta del av information och 

rekommendationer inför ett beslutsfattande genom e-WOM.51 Det breda utbudet kräver dock 

en avgränsning av vad som uppfattas vara relevant innehåll i reseskildringar. 

3.5 Relevant innehåll i reseskildringar 
Denna rubrik innefattar en genomgång av hur relevant innehåll i reseskildringar identifieras 

och extraheras. 

Yu-Chen Chen, Rong-An Shang och Ming-Jin Li har undersökt vilka egenskaper som ligger 

till grund för att turister ska finna en reseblogg relevant. Undersökningen utgick bland annat 

från Xu och Chens femfaktors-modell där kriterier för relevans i text i olika dokument ställs 

upp. Dessa fem kriterier av relevans benämns vara; aktualitet, nymodighet, tillförlitlighet, 

begriplighet och omfattning.52 Den undersökning som Chen, Shang och Li sedan utförde 

visade att resenärers avsikt att besöka en destination faktiskt blir påverkat av relevant 

information i resebloggar. Chen, Shang och Li ställde sedan fram nya kriterier som påverkar 

relevansen i resebloggar, där de mest framstående faktorerna visade sig vara nymodighet, 

begriplighet och intressant innehåll. Av dessa kriterier var den mest framträdande faktorn 

nymodighet, men ingen direkt förklaring ges till varför innehållet på en reseblogg framstår 

                                                            
48 Pan, MacLaurin och Crotts, s. 19. 
49 Ibid, s. 19. 
50 Ibid, s. 19. 
51 Gellerbrant och Liljeblad, s. 8. 
52 Y. Xu och Z. Chen, ”Relevance judgment: What do information users consider beyond topicality?”, Journal of 
the American Society for Information Science and Technology 57(7) 961-973 DOI: 10.1002/asi.20361, hämtad 
2016-09-29 från http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.20361/abstract.   

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.20361/abstract
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som nymodigt. Resultatet anvisar dock att vissa resebloggsinlägg uppnår en högre grad av 

relevans för läsarna än andra.53  

Ovanstående relevansfaktorer kan med fördel jämföras med Janssons faktorer för slagkraftiga 

reseskildringar. Gestaltandet av nya destinationer och upplevelser genom en 

privatpersonifierad vinkel kan göra så att individerna som tar del av innehållet upplever det 

som relevant, samtidigt som de känner en samtidig närvaro med personen bakom berättelsen. 

Relevans kan med andra ord vara personligt. Vad som är intressant för vem blir således en 

tolkningsfråga. 

Enligt sociologen Stuart Hall är representation som en process. Han förklarar att den yttre 

världens objekt som människor, händelser, ting och andra fenomen inte har någon egentlig 

mening i sig själva utan får det först när de tolkas och kommuniceras inom ramen för ett 

kulturellt gemensamt språk.54 

I en studie av Clara Wolgers Linder och Hugo Mattson visar de hur ovanstående citat kan 

tillämpas på dagens sociala medier när de i sin undersökning analyserar och tolkar en bild 

utifrån ett västerländskt perspektiv. Deras uppsats Resande genom de sociala mediernas 

flöden syftar till att kartlägga de byggstenar som utgör en framgångsrik reseskildring i det nya 

medielandskapet. Tolkningen författarna kommer fram till säger att bilden i fråga konnoterar 

ett paradis för den västerländska publiken, och kopplar därför an behagliga känslor av lugn 

och exotism.55 Tolkningen kan således vara annorledes för en människa med annan bakgrund 

och generera helt andra känslor, som det gamla ordspråket lyder; ’beauty is in the eye of the 

beholder’56. Detta är särskilt viktigt att ta fasta på i min undersökning då privatpersoner kan 

kommentera saker på videor på YouTube som är vinklade utifrån deras egna intressen, vilket 

innebär att kommentarerna kan innefatta reaktioner som endast uppstår hos enskilda individer. 

Relevans i reseskildringar blir således ännu angelägnare att studera. 

I en kvalitativ intervju som genomfördes av Ellen Gellerbrant och Pernilla Liljeblad ges 

närmare förståelse av vad fem svenska personer, som identifierar sig som aktiva läsare av 

                                                            
53 Yu-Chen Chen, Rong-An Shang, och Ming-Jin Li, “The effects of perceived relevance of travel blogs’ content 
on the behavioral intention to visit a tourist destination”, Computers in Human Behavior 30:787-799, 2014, 
hämtad 2016-09-26 från 
https://www.researchgate.net/publication/262272955_The_effects_of_perceived_relevance_of_travel_blogs'
_content_on_the_behavioral_intention_to_visit_a_tourist_destination.  
54 Wolgers Linder och Mattson, s. 14. 
55 Wolgers Linder och Mattson, s. 34. 
56 The Phrase Finder, ”Beauty is in the eye of the beholder”, Copyright Gary Martin, 1996-2016, hämtad 2016-
09-28 från http://www.phrases.org.uk/meanings/beauty-is-in-the-eye-of-the-beholder.html.  

https://www.researchgate.net/publication/262272955_The_effects_of_perceived_relevance_of_travel_blogs'_content_on_the_behavioral_intention_to_visit_a_tourist_destination
https://www.researchgate.net/publication/262272955_The_effects_of_perceived_relevance_of_travel_blogs'_content_on_the_behavioral_intention_to_visit_a_tourist_destination
http://www.phrases.org.uk/meanings/beauty-is-in-the-eye-of-the-beholder.html
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resebloggar, tycker är de främsta faktorerna för att innehållet i en reseblogg ska kunna anses 

vara relevant. Deras uppsats går att förstå som en uppföljare av Chen, Shang och Li’s då den 

syftar till att beskriva det som anses vara relevant i resebloggar. Gellerbrant och Liljeblad 

konkretiserar ett relevant resebloggsinnehåll till att kunna beskrivas som tillförlitligt, 

intressant, kontinuerligt samt lättillgängligt.57  

 

Figur 1. Kartläggning av komponenterna i resebloggsrelevans, av Gellerbrant och Liljeblad.58 

• Tillförlitlighet framstår i ett blogginlägg när det tydligt framgår vem personen bakom 

bloggen är och när dennes personliga egenskaper reflekteras i skrivandet. Det är 

bloggarens personliga upplevelser kring resmål som bidrar till att tillförlitligheten 

ökar. Ett innehåll som presenteras språkmässigt korrekt har även en effekt på huruvida 

läsaren uppfattar det som tillförlitligt.59 

I ovanstående exempel är det viktigt att skilja på språkmässig korrekthet och formellt 

skrivande. Författarna förklarar hur samtliga informanter nämner att särskrivningar, 

felstavningar och grammatiska fel i bloggarens texter är avskräckande, samtidigt som formellt 

skrivande ger innehållet en negativ ton eftersom det upplevs som institutionellt av individer 

som växt upp med sociala medier och användning av sms och internet som 

kommunikationskanaler. Denna informella kommunikationsform är enklare för läsarna att 

relatera till och de är mer benägna att ta till sig den informella ton som vanligtvis används i 

                                                            
57 Gellerbrant och Liljeblad, s. 31. 
58 Ibid, s. 31. 
59 Ibid, s. 31. 
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bloggar, vilket medför att den informella tonen blir högre värderad än formell 

informationsspridning.60 

Tillförlitlighet kan jämföras och återknytas med många tidigare författares teorier. Bland 

annat med Bing, MacLaurin och Crotts som menar att resebloggar utger obefläckade 

manifestationer, vilket i sin tur hjälper till att validera Janssons teori om att privatpersonifierat 

innehåll i reseskildringar är givande. Även Senecal och Nantels resultat att en allmän 

personlighets åsikter kan värderas lika högt som ett expertutlåtande bygger på idén om vad 

som uppfattas som tillförlitligt. Samtidigt bekräftar begreppet även teorin om ökat förtroende 

genom ’co-presence’ i virtual travel som Urry talar om.  

• Intressant innehåll i bloggen definieras av huruvida den praktiska informationen är 

användbar för läsaren samt relationen som läsaren upplever gentemot bloggaren. 

Läsarens identifikation med personen bakom samt informationen i bloggen är en 

framstående faktor för visat intresse av innehållet som publiceras på resebloggar.61 

Gellerbrant och Liljeblad utvecklar resebloggande som fenomen genom problematiseringen 

av en mer diversifierad utformning som är en följd av den stora ökningen i antalet aktiva 

bloggar. Den traditionella resebloggen beskrivs som ett textbaserat informationsflöde medan 

andra former diskuteras utifrån bloggarnas preferenser att välja bort text till förmån för bilder 

eller videor. Författarna förklarar även att många aktörer inte driver en blogg i traditionell 

bemärkelse utan kommunicerar istället med sina följare via andra sociala medier såsom 

YouTube och Instagram.62 

Innehållets användbarhet kan liknas vid Janssons uttryck av att behöva skildra nya 

upplevelser eller resmål. Det stämmer också överens med den del av samtidig närvaro som 

främjar personliga relationer människor emellan, vilket kan vara en anledning till att många 

personer som är intresserade av samma kanal på YouTube upplever sig tillhöra en särskild 

gemenskap. 

• Kontinuitet liknas i detta fall med regelbundenhet, vilket innefattar både bloggarens 

personliga stil och kontinuerliga uppdateringar. Om avvikelser framträder i 

                                                            
60 Ibid, s. 9 & 24. 
61 Ibid, s. 31. 
62 Ibid, s. 8. 
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blogginnehållet är det avgörande för läsarens bedömning av innehållets relevans, 

vilket medför minskat intresse hos läsaren.63 

Kontinuitet är särskilt aktuellt med tanke på dagens utformning av användandet av sociala 

medier. Genom enkla iakttagelser och personliga erfarenheter är kontinuitet onekligen en 

viktig del av relevansfaktorn för användare på YouTube, då producenterna förväntas ladda 

upp videor inom en regelbunden tidsram och på ett regelbundet vis. 

• Lättillgänglighet innebär inte bara smidiga kanaler för att ta del av bloggens innehåll, 

genom aviseringar på microbloggar och sociala medier, utan lättillgänglighet syftar 

även till dispositionen och uppbyggnaden av bloggen. Informationen florerar i större 

grad när den är upplagd i mindre textstycken med en variation av bilder, eftersom 

längre textstycken anses ansträngande att ta sig igenom.64 

Inflytelserika reseskildringar i textformat blir allt mindre vanligt och blir i allt större grad 

ersatt av videor. Nicola Mendelsohn som styr över Facebooks arbetssätt i Europa, 

Mellanöstern och Afrika har sagt i en intervju att Facebook kommer troligtvis endast 

innehålla videor i framtiden, snarare än text som det tidigare präglats av.65  Hon säger 

även; ”The best way to tell stories in this world, where so much information is coming at us, 

actually is video”66. Lättillgängligheten spelar även in på Senecal och Nantels upptäckt som 

säger att hur man kommer i kontakt med produkten, som i detta fall kan vara en YouTube-

kanal som marknadsförs genom andra sociala medier, inte har stor påverkan på vad besökaren 

tycker om det faktiska innehållet i videorna. Gellerbrant och Liljeblad förklarar att det är 

genom andra sociala medier som intresset för en blogg initialt uppkommer. På grund av den 

digitala världens sammanflätade kommunikationsnätverk kan bloggen inte längre ses som en 

isolerad enhet utan den behöver nödvändigtvis betraktas som en del av ett växande nätverk.67 

Ur ovanstående komponenter som Gellerbrant och Liljeblad framställer utvinns den sista 

aspekten av relevans för läsaren av en reseblogg, nämligen njutning. Genom att känna en 

upplevelse av nöje i aktiviteten ökar benägenheten för läsarna att engagera sig i innehållet.68 

Detta kan stärka teorin om att många besökare av reseskildringar är upplevelseorienterade 

                                                            
63 Ibid, s. 32. 
64 Ibid, s. 32. 
65 Nicola Mendelsohn ur Cassie Werber, ”Facebook is predicting the end of the written word”, Quarts, 2016, 
hämtad 2016-10-19 från http://qz.com/706461/facebook-is-predicting-the-end-of-the-written-word/.  
66 Mendelsohn ur Werber. 
67 Ibid, s. 32. 
68 Ibid, s. 30. 

http://qz.com/706461/facebook-is-predicting-the-end-of-the-written-word/
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individer som söker underhållning snarare än rationella informationssökande konsumenter, 

det vill säga att många läsare tar del av informationen i underhållningssyfte och har inte som 

avsikt att åka ut och resa. 

 

Tabell 1. Påverkningsfaktorer vid läsarens bedömning av information i bloggar, av 

Gellerbrant och Liljeblad.69 

Tussyadiah, Park och Fesenmaier skriver i sin text Assessing the Effectiveness of Consumer 

Narratives for Destination Marketing att en relevant reseblogg förstärks av att ofta innehålla 

berättelser eller story telling.70 Den absolut viktigaste aspekten inom story telling beskrivs 

vara läsarens möjlighet att identifiera sig med personerna i berättelsen. För att en mottagare 

ska ta till sig budskapet eller informationen i en story måste hen kunna relatera till innehållet 

och berättaren, vilket i sin tur möjliggör för mottagaren att föreställa sig själv som aktör i 

upplevelsen. Mottagaren kan på så sätt knyta an upplevelsen till sin egen målbild, vilket 

medför en ytterligare grad av relevans. Om resebloggsläsaren kan relatera till bloggaren som 

person och dess upplevelser kommer den vara mer benägen att ta till sig dennes information.71 

Informationens relevans är således situationsberoende och kan skiljas från person till person 

och från situation till situation, eftersom informationen påverkas av individens egen 

                                                            
69 Gellerbrant och Liljeblad, s. 15. 
70 Tussyadiah, Park och Fesenmaier, ”Assessing the Effectiveness of Consumer Narratives for Destination 
Marketing”, Journal of Hospitality & Tourism Research 2011 35:64 DOI: 10.1177/1096348010384594, hämtad 
2016-09-29 från 
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33387271/Assessing_the_effectiveness_of_consumer_n
arratives_for_destination_marketing.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475154847&
Signature=xdER9gHtajeoZrwQ9Imx%2B3ZeFxE%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DAssessing_the_Effectiveness_of_Consumer.pdf, s. 75.  
71 Tussyadiah, Park och Fesenmaier, s. 75; Gellerbrant och Liljeblad, s. 9. 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33387271/Assessing_the_effectiveness_of_consumer_narratives_for_destination_marketing.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475154847&Signature=xdER9gHtajeoZrwQ9Imx%2B3ZeFxE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAssessing_the_Effectiveness_of_Consumer.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33387271/Assessing_the_effectiveness_of_consumer_narratives_for_destination_marketing.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475154847&Signature=xdER9gHtajeoZrwQ9Imx%2B3ZeFxE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAssessing_the_Effectiveness_of_Consumer.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33387271/Assessing_the_effectiveness_of_consumer_narratives_for_destination_marketing.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475154847&Signature=xdER9gHtajeoZrwQ9Imx%2B3ZeFxE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAssessing_the_Effectiveness_of_Consumer.pdf
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33387271/Assessing_the_effectiveness_of_consumer_narratives_for_destination_marketing.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475154847&Signature=xdER9gHtajeoZrwQ9Imx%2B3ZeFxE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAssessing_the_Effectiveness_of_Consumer.pdf
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uppfattning.72 Berättargreppet medför alltså möjligheter för individen att ta del av en 

multisensorisk fantasmagori á la Jansson då de får ta del av personliga upplevelser som tillåter 

de själva att föreställa sig som aktörer i berättelsen, vilket även innebär att individerna kan 

uppnå och känna ytterligare en grad av samtidig närvaro med personerna i videon som Urrys 

teori om ’co-presence’ via imaginative- och virtual travel behandlar. 

Resenärers berättelser kan således användas som väldigt effektiv marknadsföring av en 

destination, exempelvis genom reseskildringar på officiella turisthemsidor. Bloggar där 

resenärer skriver ner sina erfarenheter med sina egna ord har visats förse både information 

och reklam som övertygar folk att besöka destinationer.73  

 

Figur 2. Proposed Framework of Narrative Persuasion, av Tussyadiah, Park och 

Fesenmaier.74 

Ovanstående figur har som utgångspunkt att de som tar del av informationen i ett 

resebloggsinlägg har som avsikt att faktiskt besöka den destinationen, och nämner inte 

läsningen som en möjlighet till underhållande förströelse. Samtliga individer som tar del av 

informationen i en reseskildring kan ha en egen agenda med den information som går att 

utvinna, vilket bland annat innebär att informationen behöver vara aktuell för fler personer än 

                                                            
72 Borlund, ”The concept of relevance in IR”, Journal of the American Society for Information Science and 
Technology 54(10) 913-925 DOI: 10.1002/asi.10286, 2003, hämtad 2016-09-29 från 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.10286/abstract.  
73 Tussyadiah, Park och Fesenmaier, s. 75. 
74 Tussyadiah, Park och Fesemaier, s. 67. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.10286/abstract
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endast de som är intresserade av en särskild destination. Här återknyts Janssons teori om att 

privatpersonifierat innehåll medför ökat intresse för informationen. För att även återkoppla till 

och fullständiggöra teorin som bygger på Senecal och Nantels resultat att navigationen till 

produkten inte avgör intresset för produkten utan att det är det faktiska innehållet som avgör 

relevansen för besökarens intresse, behövs en förståelse för hur det faktiska innehållet bör se 

ut för att besökaren ska finna det intressant. 

3.6 Uppbyggnaden av en inflytelserik reseskildring 
Denna rubrik visar hur en inflytelserik reseskildring kan vara uppbyggd, samt vad som kan 

krävas av de individer som vill fungera inom detta medieformat. 

Resor är och har alltid varit något som väckt engagemang, om inte bara för att mätta 

nyfikenheten om det outforskade så för att samla reseinspiration till kommande resor […] Det är 

framför allt på digitala nätverk såsom YouTube och Instagram som dessa reseberättelser växt 

och i många fall formats om till medialt innehåll som videos och foton.75 

Utformningen av resebloggar är onekligen mycket varierad, och ordet blogg kommer 

ursprungligen från engelskans weblog, vilket betyder logg på webben. Bloggen består ofta av 

en privatpersons vardagliga betraktelser som delas på internet och de personer som producerar 

denna information kallas för bloggare.76 Med årens gång har flera variationer av bloggande 

uppkommit och en av de mest framträdande formerna är idag vloggar, som är den förkortade 

bemärkelsen av video-bloggar. 

I sin kvantitativa och kvalitativa analys av materialinnehåll från två fristående aktörer, som 

enligt författarna anses vara inflytelserika reseproducenter, har Wolgers Linder och Mattson 

lyckats kartlägga flera beståndsdelar till hur en framgångsrik resegestaltning kan se ut. 

Författarna skiljer på fotografier och videor som två olika format av resegestaltning. Deras 

resultat visar bland annat att det inte går att avgöra om en bild kommer få stort genomslag 

genom att försöka sikta på en hög bildkvalitet eller genom att porträttera någon extraordinär 

aktivitet.77 Endast 50 % av videorna och 40 % av bilderna anses kräva en hög teknisk 

kunskap, vilket tyder på att innehållets tekniska förmåga inte har särskilt stor betydelse i 

denna genre.78 

                                                            
75 Wolgers Linder och Mattson, s. 5. 
76 Gellerbrant och Liljeblad, s. 8. 
77 Wolgers Linder och Mattson, s. 26. 
78 Ibid, s. 45-46. 
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Särskilt påtagligt och intressant är resultatet som visar hur båda av de analyserade 

inflytelserika resegestaltarna interagerar med sina följare på de sociala medierna. Med hjälp 

av texter och bilder på Instagram uppmanar producenterna publiken att interagera och 

kommentera inlägget, vilket i sin tur genererar många kommentarer på inlägget. Detta 

framgår vara ett effektivt sätt för producenten att inkludera publiken och skapa en känsla av 

gemenskap samtidigt som inlägget får mycket uppmärksamhet.79 

Något som visat sig vara ett kraftfullt verktyg vid användandet av mänskliga plattformar är 

ansikten, vilket studien Faces Engage Us: Photos with Faces Attract More Likes and 

Comments on Instagram bidrar med i form av kunskap om utformandet av bildinnehåll av 

online-användare.80 Undersökningen uppenbarade att bilder som innehåller ansikten är 38% 

mer benägna att bli gillade och 32% mer benägna att bli kommenterade. Resultatet avslöjar 

även att antalet ansikten i bilden, deras ålder och kön inte hade en signifikant inverkan på 

bildens reaktioner.81 Jag vill poängtera att detta resultat även går att jämföra med John Urrys 

teorier om ’co-presence’, där ögonkontakt framstår som den främsta faktorn för samtidig 

närvaro. 

Syftet med Wolgers Linder och Mattsons uppsats är att undersöka vad som gjort resande 

aktörer framgångsrika inom sitt område, och de drar slutsatserna att det inte är 

produktionskvaliteten eller tekniska färdigheter som medfört framgång utan det är snarare den 

personliga kontakten som producenten får med publiken genom materialet, vilket gör att 

publiken vill ta del av mer som denna person producerar. Innehållet i de granskade 

videoklippen var 58 % dokumentära i genren eftersom de återspeglade producentens vardag. 

87,5 % av videoklippen präglades även av skaparens personliga ton, vilket bidrar till känslan 

av samtidig närvaro och intimitet.82 

Mycket handlar om gemenskap och delaktighet samtidigt som inspiration är en framstående 

pelare i innehållet. Personerna i denna typ av situation och med denna status blir givetvis 

förebilder för åskådarna och den personliga prägel som de förmedlar är en av de viktigaste 

särdragen i videoklippen.83 

                                                            
79 Ibid, s. 30 & 34. 
80 Saeideh Bakhshi, David A. Shamma och Eric Gilbert, ”Faces Engage Us: Photos with Faces Attract More Likes 
and Comments on Instagram”, CHI, 2014, hämtad 2016-09-28 från 
http://comp.social.gatech.edu/papers/chi14.faces.bakhshi.pdf, s. 972-973. 
81 Bakhshi, Shamma och Gilbert, s. 973. 
82 Wolgers Linder och Mattson, s. 27. 
83 Ibid, s. 44. 

http://comp.social.gatech.edu/papers/chi14.faces.bakhshi.pdf
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Återigen ges stöd till att privatpersonifierade resegestaltningar av nya destinationer som 

Jansson förespråkar redan förverkligas i praktiken. I den mån Wolgers Linder och Mattsons 

urval är relevant visar det sig att flera inflytelserika resegestaltare tillämpar dessa teorier, 

medvetet eller omedvetet, vilket även kan betyda att producenternas framgång delvis har 

berott på den valda berättarstilen. 

De inflytelserika producenterna som Wolgers Linder och Mattson studerat är även konsistenta 

med hur ofta de publicerar material samt hur detta material är utformat. Den ena kan använda 

en särskild rutin för att berätta sina berättelser medan den andra använder sig mer av 

högkvalitativa klipp med många överraskningsmoment. Eftersom kontinuiteten ändå 

upprätthålls medför det att publiken vet vad de kan förvänta sig från producenterna redan 

innan materialet har publicerats, vilket i detta exempel innebär att publiken till och med kan 

förvänta sig att bli överraskade.84 Trots att gestaltarna använder sig av olika 

gestaltningsformer påverkas inte deras egen kontinuitet eftersom att de båda fortsätter att 

kommunicera med sin publik på olika sätt.85 Kommunikationen beskrivs vara viktig för att 

skapa ett starkt band mellan publik och producent så att intresset till att vilja följa just denna 

reseberättelse framträder.86 Särskiljning i form av privatpersonifierad story telling blir här en 

framstående faktor för producenternas inflytande. 

Det sociala medieformatet främjas numera i allt större grad av korta och intensiva 

kommunikationsformer, vilket även sätter press på reseberättandet att hålla ett kort och 

koncist format samtidigt som det inte förlorar sin sociala prägel i gestaltningen.87 Att vara 

resegestaltare innebär att man ständigt måste producera relevant innehåll parallellt som man 

måste vara högst aktiv i kommunikationen med sin publik för att bevara sin status och sina 

följare.88 

I ett försök att komma närmare anledningarna bakom producenternas kändisskap liknar 

Wolgers Lind och Mattson resegestaltare vid filmregissörer med hjälp av Andrew Sarris 

auteur theory.89  

                                                            
84 Ibid, s. 44. 
85 Ibid, s. 45. 
86 Ibid, s. 45. 
87 Ibid, s. 45; Per Hallros och Claes Martin Hoffsten, ”Filtered Reality: Det accelererade medieflödets påverkan 
på videomediet”, Norrköping, Linköpings Universitet, 2016. 
88 Wolger Linder och Mattson, s. 46. 
89 Andrew Sarris, ”Notes on the Auteur Theory in 1962”, 1962, hämtad 2016-09-28 från 
https://dramaandfilm.qwriting.qc.cuny.edu/files/2011/06/Sarris-Notes-on-the-Auteur-Theory.pdf.  

https://dramaandfilm.qwriting.qc.cuny.edu/files/2011/06/Sarris-Notes-on-the-Auteur-Theory.pdf
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Med ’the auteur theory’ menar Sarris att det går att definiera och utvärdera det filmiska 

författarskapet utifrån tre kategorier som kan visualiseras som tre koncentriska cirklar: den 

yttre cirkeln är technique (tekniska färdigheter); mittencirkeln, personal style (personlig 

prägel); och den inre cirkeln, interior meaning (inre mening).90 De motsvarande rollerna 

regissören kan bli betecknad är då tekniker, stylist och auteur. Det finns dock ingen uttryckt 

väg för hur regissören passerar genom alla tre cirklar.91 Wolgers Linder och Mattson såg att 

alla tre kriterier krävs för att lyckas som reseproducent, men att man inte behöver fokusera på 

alla så länge man är framträdande på en av dem.92 ’The auteur theory’ är inte applicerbar bara 

för att kompetensområdena överlappar mellan regissörer och resegestaltare, utan för att ’the 

auteur theory’ lägger vikt på förkroppsligandet av hela en regissörs livsarbete snarare än på 

enstaka mästerverk.93 På samma sätt som det är förväntat av stora regissörer att skapa bra 

filmer är det förväntat av resegestaltare att kontinuerligt producera relevant material.94 

3.7 Kommentarer på YouTube 
Denna rubrik ger inledande förståelse till hur det sociala samspelet kan fungera i 

kommentarsfält på YouTube, och varför många kommentarer kan se ut som de gör. 

YouTube är en social medieplattform, snarare än endast en sida för videoförmedling. 

YouTube bör således förstås som en social nätverkssite med en extra funktion som innebär 

delande av videoinnehåll. Detta gör att YouTube blir mer av ett ’community’ än en plattform 

för videouppladdning.95 

Trots att diskursen i YouTube-kommentarer inte innefattar samma kulturella tyngd som 

många andra medieforum är den ändå intressant i sin egen rätt.96 

Much like bathroom graffiti […], the potential for anonymity that YouTube affords opens the 

commenting forums to a wide array of voices, but participants carefully scrutinize the style of 

their own comments and each other’s. Unlike graffiti, YouTube comments trend to retain a high 

                                                            
90 Sarris, s. 563. 
91 Ibid, s. 563. 
92 Wolgers Linder och Mattson, s. 47. 
93 Sarris, s. 563. 
94 Ibid, s. 563-564. 
95 Lindgren, S, “'It took me about half an hour, but I did it!': Media circuits and affinity spaces around how-to 
videos on YouTube”. European Journal of Communication 27(2), pp. 152-170, 2012, hämtad 2016-10-03 från 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:528496/FULLTEXT02, s. 2.  
96 Lindgren, s. 3. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:528496/FULLTEXT02
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degree of topical coherence, if not a cumulative progression or structure of responsive 

turntaking.97 

När medlemmar från en global publik skriver kommentarer om en händelse, en upplevelse, en 

vlogg eller liknande som delats på internet (exempelvis YouTube) så etableras mediala 

kretsar. Dessa kretsar kan bidra till att upprätthålla sociala nätverk som redan finns, eller 

hjälpa till att skapa nya kontakter och relationer.98 I kretsar som dessa skapar människor 

gemenskaper utifrån gemensamma strävanden och intressen, snarare än utifrån etnicitet, kön, 

klass, ålder et cetera.99 Nyanlända kretsmedlemmar och veteraner delar alla på samma 

utrymme och skapandet, utbytet och förmedlingen av kunskap blir en avgörande del för 

samtalets utformning vid en potentiell interaktion.100 

Den anonymitet som sociala medieplattformer erbjuder möjliggör för användare att uttrycka 

och säga saker som de inte nödvändigtvis skulle sagt face-to-face. En konsekvens av detta kan 

vara unik generositet och vänlighet, eller en öppenhet som tillåter människor att stå varandra 

nära. Men anonymiteten möjliggör även för mer negativa uttrycksformer, vilket i extrema fall 

även kan innefatta dödshot.101 Användare som explicit uttrycker negativa reaktioner har 

tillskrivits samlingsnamnet ’haters’, vilket ofta liknas vid en form av nät-trollande. ”Haters 

are users who post negative and provocative comments without giving any criticism or helpful 

remarks”102. 

I en kvantitativ undersökning av 24,000 kommentarer av YouTubevideor inom sex populära 

genrer - How-to, Blogs, Travel, News, Entertainment och Gaming – visade det sig att 83 % av 

kommentarerna var relativt neutrala i sitt utformande. Endast 0,5 % av kommentarerna 

uppnådde full positivitet (”Awesome, girl, fucking awesome”) och 1,5 % av kommentarerna 

uppnådde full negativitet (”you are such a mother fucking asshole racist”).103 Ett vanligt 

förekommande var att yttranden och formuleringar ofta innehåller både positiva och negativa 

bedömningar inom en och samma mening.104 Studien visade att How-to videor hade störst 

positiv densitet och videor inom genren news hade störst negativ densitet.105 

                                                            
97 Jones, G. M. och Schieffelin, B. B., ”Talking text and Talking Back: ’My Bff Jill’ from Boob Tube to YouTube”, 
Journal of Computer-Mediated Communications 14(4) 1050-1079, 2009, s. 1062-1063. 
98 Lindgren, s. 4. 
99 Ibid, s. 5. 
100 Ibid, s. 5. 
101 Suler ur Lindgren, s. 6. 
102 Lindgren, s. 6. 
103 Lindgren, s. 9-10. 
104 Ibid, s. 9. 
105 Ibid, s. 11. 
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S. Lindgren utförde med inspiration från ovan nämnda studie en undersökning av 

kommentarer på How-to videor och kom fram till att denna genre genererar en 

samhörighetsplats som är kännetecknad av interaktivitet, tacksamhet, uppmuntran och 

support.106 Tove Backman och William Källback Winter gör i sin tur en undersökning av 

kommentarsfältet av videor inom genren gaming och finner att det är relationen mellan 

producenten och publiken som står i centrum och inte nödvändigtvis det spel som spelas i 

videon, publiken kan med andra ord följa en YouTuber på grund av dess personlighet.107 

Lindgrens undersökning hjälper till att skissa en bild av de deltagande möjligheter som 

YouTubes mediekretsar möjliggör. ”The YouTube comment threads offer a space for 

interaction where certain forms of linguistic capital […] is valid, no matter who participates, 

and where, at any given moment”108.  

3.8 Översikt 
Genom ovanstående forskningsfält landar jag i ökad förståelse för det område min studie 

omringas och präglas av. Genomgången av den tidigare forskningen och bakgrunden till 

forskningsområdet hjälper mig sortera det användbara från det oanvändbara i mitt material 

samt ge det kontext, vilket låter mig undersöka diskursen i kommentarsfälten på ett effektivt 

sätt. Resultaten framställda i den tidigare forskningen gör det aktuellt för mig samtidigt som 

det möjliggör för mig att undersöka hur diskursen utformas i kommentarerna på videor inom 

resegenren på YouTube. Analysen kommer ge mig förståelse för hur reaktioner på innehållet 

som skildras i videorna tar sig uttryck, och vad i innehållet som väcker reaktioner i form av 

kommentarer. Diskursens utformning åskådliggör den sociala praktik som präglar 

plattformen. 

Vissa forskningsfält kommer fortsatt att ha större betydelse än andra, och de som kommer att 

användas vidare preciseras i följande kapitel. 

3.9 Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel utgör lika mycket en genomgång av de teoretiska utgångspunkter som 

identifierats i den tidigare forskningen som de empiriska resultat som utvunnits där. Nedan 

redovisas det den tidigare forskningen uppnått som kan bidra till mitt arbete med att besvara 

                                                            
106 Ibid, s. 18. 
107 Tove Backman och William Källback Winter, ”’I really hope you guys are enjoying this. Thank you so much 
for watching’ En kvalitativ och kvantitativ studie av interaktionen mellan YouTubare och deras publik”, 
Examensarbete, Umeå Universitet, 2016, hämtad 2016-10-03 från http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:918156/FULLTEXT01.pdf, s. 41-42. 
108 Ibid, s. 17. 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:918156/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:918156/FULLTEXT01.pdf
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mina frågeställningar, som jag kommer utgå från i min undersökning för att pröva om 

liknande tendenser reflekteras i kommentarerna på reseskildringar på YouTube. Om de 

resultat som framgår i den tidigare forskningen är tillämpbara går det bland annat att 

tillgodose ett resebehov genom att ta del av mobiliserad ’co-presence’ i form av 

reseskildringar på sociala medier, eftersom det möjliggör upplevande av samtidig närvaro 

mellan personer som är geografiskt avlägsna. Den fysiska förflyttningen är med andra ord inte 

nödvändig för upplevnaden av samtidig närvaro. Genom dessa reseskildringar på plattformar 

som exempelvis YouTube kan privatpersoner komma i kontakt med multisensoriska 

fantasmagorier som tillåter de att ta del av innehållet i videor utifrån berättarens egen 

synvinkel, vilket i sin tur möjliggör för tittaren att föreställa sig själv som aktör i berättelsen.  

Något som också är viktigt att ta fasta på är att den generella tittaren inte är en 

informationssökande konsument som ser på videon med intentionen att faktiskt besöka den 

destination som skildras, utan majoriteten av tittarna är upplevelseorienterade individer som 

ser på videon för underhållningsvärdet. Huruvida tittarna sedan uppfattar innehållet som 

relevant eller inte utgår från deras egna personliga tolkningar och ändamål. Det som 

personerna i fråga kommenterar på videorna är med andra ord vinklat utifrån deras egna 

uppfattningar av innehållet, vilket kan skilja sig från person till person. 

Härtill kommer jag att ta upp vissa nya komponenter som ytterligare kan komplettera min 

undersökning. 

När flera personer är intresserade av en särskild sak händer det att personerna i fråga känner 

en viss samhörighet med varandra och kanske upplever att de tillhör ett särskilt community. 

Communities dyker ofta upp inom olika former av fan-kulturer, som webbplatser, forum och 

andra plattformar med information och resurser kopplade till särskilda intresseområden, vilket 

i detta fall är olika YouTube-kanaler. Dessa communities blir sammankopplade och utmärkta 

genom gemensamma intressen, sociala användningsmönster och förhållningssätt.109 

Relationen som främjar samtidig närvaro mellan tittare och YouTubers förstärkas genom 

tillhörigheten till ett särskilt community, vilket även kan reflekteras i hur tittarna väljer att 

kommentera på videorna. 

                                                            
109 Bruns ur Lindgren, s. 17. 
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Alla diskursiva förhållningssätt i kommentarsfält på online-plattformar visar sammantaget att 

allt större grupper av människor i dag deltar i kunskapsskapande i en form av folkbildning 

som ligger långt från formell utbildning.110 

Kommentarsfältet på YouTube tillåter explicita uttryck och extrema åsikter då personer enkelt 

kan skriva ner sina reaktioner anonymt. YouTube-kommentarer kan således uttrycka allt från 

total passivitet och avskildhet till ett djupt engagemang.111 

Kommentarerna till videor på YouTube är en intressant datakälla som kan brytas ned för att 

generera information om interaktionen mellan användare och om de kulturella och språkliga 

koder som styr det sociala utrymmet.112 Interaktioner som vid en första anblick kan verka 

meningslösa och slumpartade kan vid närmare inspektion avslöja sig vara bemärkande för 

viktiga sociala förändringssätt i den pågående omvandlingen av det offentliga rummet inom 

den digitala kulturen.113 

4. Tillvägagångssätt 

4.1 Metod 
För att kunna ta reda på hur kommentarerna är utformade och vad de syftar på i relation till 

resevideorna, med andra ord ta reda på vad tittarnas kommentarer faktiskt handlar om, 

genomför jag en diskursiv nätverksanalys. Metoden är inspirerad av Backman och Källback 

Winters egen diskursiva analys, vilken i sin tur inspirerades av det tillvägagångssätt som 

Lindgren framställt i sin journal. 

En diskursiv nätverksanalys är en form av kvantitativ innehållsanalys som innebär 

kategorisering av tendenser i kommentarer, vilket vanligtvis gestaltas i form av fyrkantiga 

block. Om många kommentarer tenderar mot en särskild kategori blir det blocket större än ett 

annat block vars kategori genererat färre kommentarer. Storleken på blocken som 

representerar innehållsteman anger hur frekvent ord, begrepp eller formuleringar 

förekommer.114 Kommentarer som tenderar mot fler än en kategori kommer att markeras som 

förbindande streck mellan dessa kategorier. Ju fler kommentarer som tenderar mot mer än en 

kategori desto grövre blir de förbindande strecken. I slutändan kvarstår ett nätverk av 

innehållsteman med kommentarer som kategoriserats utifrån de teman som de främst tenderat 

                                                            
110 Lindgren, s. 19. 
111 Lindgren, s. 18. 
112 Ibid, s.2. 
113 Ibid, s. 18. 
114 Lindgren, s. 11. 
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mot. Detta nätverk kommer således att vara uppbyggt av renodlade och sammanlänkade 

kommentarer.  

Genom att genomföra en diskursiv nätverksanalys skapas en bild av hur olika moment är 

relationellt uppbyggda inom den diskursiva formationen som kommentarsfält utgör, och en 

överskådning framställs av de underliggande betydelsestrukturer som reglerar det individuella 

kommenterandet.115 

En snabb överblick av undersökningsmaterialet visar att antalet kommentarer på en resevideo 

på YouTube är relativt få gentemot antalet visningar som videon kan ha. På en reseskildring 

som nyligen spreds viralt med 22 875 293 visningar finns det endast 35 986 kommentarer, 

vilket innebär att det endast är cirka 0.16 % av tittarna som interagerat med hjälp av 

kommentarsfältet.116 En annan reseskildring med 1 201 221 visningar hade 4846 

kommentarer, vilket betyder att endast cirka 0.4 % av tittarna har valt att interagera via 

kommentarsfältet.117 Liknande resultat framträder även i reseskildringar med avsevärt mindre 

visningar. En video med 4723 visningar hade endast 32 kommentarer, vilket innebär att 

ungefär 0,67 % av besökarna interagerade i form av kommentarer.118 Denna initiala 

undersökning visar att det i många fall är relativt ovanligt att tittare interagerar med hjälp av 

kommentarsfältet på reseskildringsvideor. 

Med hjälp av min kvantitativa innehållsanalys i form av en diskursiv nätverksanalys kan jag 

utvärdera och utläsa attityder av de kategoriserade kommentarerna och dra generella slutsatser 

av resultatet som framstår. De olika kategoriblockens storlekar fungerar med andra ord som 

en utvärdering av kommentarernas betydelser. 

Objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll är fyra begrepp som är grundläggande 

för en kvantitativ innehållsanalys.  

• Genom ett objektivt tillvägagångssätt kan en annan forskare använda samma metod 

för att nå samma resultat.  

                                                            
115 Ibid, s. 11. 
116 CaseyNeistat, “THE $21,000 FIRST CLASS AIRPLANE SEAT”, YouTube, 2016-09-19, hämtad 2016-10-13 från 

https://www.youtube.com/watch?v=84WIaK3bl_s.  

117 JacksGap, ”24 Hours in Tokyo”, YouTube, 2015-05-17, hämtad 2016-10-13 från 
https://www.youtube.com/watch?v=8Rl3uG1Kfnw.  
118 TheTravelCrush, ”24 hours | Narita, Japan”, YouTube, 2014-07-22, hämtad 2016-10-13 från 

https://www.youtube.com/watch?v=326PIthEg_Y.  

https://www.youtube.com/watch?v=84WIaK3bl_s
https://www.youtube.com/watch?v=8Rl3uG1Kfnw
https://www.youtube.com/watch?v=326PIthEg_Y
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• För att kunna återskapa ett objektivt tillvägagångssätt krävs det att tillvägagångsättet 

är tydligt definierat och systematiskt. Avgränsning av material är med andra ord ytterst 

relevant när det handlar om analys av kommentarer.  

• Kvantitet innebär att variablerna i innehållet ska formuleras i termer av frekvens för att 

kunna utvinna statistiska samband.  

• Manifest innehåll betyder att analysen endast ska behandla det som tydligt kan utläsas 

ur materialet.119 

Den diskursiva nätverksanalysen används som verktyg för att kunna karaktärisera innehållet i 

kategoriblocken. Detta syftar till att beskriva innehållets form och dess substans, med andra 

ord dess information och budskap.120  

Initialt överförs samtliga kommentarer till ett Excel-dokument där de läggs i en följd efter 

varandra. Detta görs för att de utvalda kommentarerna inte ska ändras i samband med att 

videorna får påverkningar på YouTube, och förblir således likadana under hela 

undersökningen. Därefter inleds kategoriseringen av kommentarerna genom att skriva ner de 

olika teman som kommentarerna tar upp och sedan placera varje kommentar in i rätt block. 

När alla kommentarer tilldelats en plats i nätverket och blocken tillskrivits de lämpligaste 

samlingsnamnen för deras innehåll kan den slutgiltiga fasen inledas. Denna fas innefattar 

utvärderingen av resultaten som går att utvinna ur blockens innehåll och storlek, vilket 

förutsätter att nätverket tydligt presenteras på ett sätt som är begripligt och enkelt att 

återskapa. Den färdiga modellen som jag själv designat presenteras i kapitel 5.2 Figur och 

tabeller. 

Min analys delar in alla kommentarer i totalt tio olika kategoriblock, eller som 

sammanlänkande trådar mellan dessa block. I de gränsfall då kommentarerna är svåra att 

placera in i en kategori behöver jag tolka vad det var som utlöste kommentaren, den kategori 

som kommentaren placeras i bestäms då med andra ord av vad som troligtvis fick 

kommentaren att uppstå. För att göra materialet rättvisa utgår jag då från det kategoriblock 

som kommentaren främst behandlar.  

De kategorier som förekommit utav kommentarerna i min undersökning presenteras nedan i 

alfabetisk ordning. I analysen kommer dessa kategoriblock att presenteras utefter ett mer 

                                                            
119 Backman och Källback Winter, s. 15. 
120 Ibid, s. 15. 
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berättande narrativ. Hur de särskilda kategoriblocken framkommit framgår tydligare i kapitel 

5. Resultat och analys. 

• Destinationer. 

• Ekonomi. 

• Gestaltaren som person. 

• Handlingar som utförs av personer i videon. 

• Helhetsintryck. 

• Händelser som inträffar personer/omgivningen i videon. 

• Information om videon eller kanalen. 

• Ingen kontext. 

• Produktionsteknik. 

• Den egna personen i förhållande till videon. 

Viktigt att belysa är att andra kategorier kan förekomma i andra undersökningar, då 

kategorierna inte är givna på förhand utan framkommer ur det material som undersöks. 

Den slutgiltiga analysmodellen jag producerat presenteras genom att låta samtliga 

kommentarer placeras in i respektive kategoriblock som byggts upp av rutnätsfunktionen i 

Word, där varje kommentar således utgör en egen ruta i nätet. De kommentarer som 

avhandlar mer än ett kategoriblock presenteras som streck mellan de involverade blocken där 

varje kommentar utgör 1 pt121 i bredd. Dessa överskridande kategoriblock analyseras enbart 

utefter deras bredd och skiljer sig endast i längd på grund av modellens utformning. När 

modellen är färdigställd ställs den för enkelhetens skull fram likt ett hjul med många ekrar där 

det tydligt framgår vilket kategoriblock som är vilket, se figur 3. I ett försök att göra modellen 

mer greppbar kommer jag även att komplettera den med tabeller som vidare förklarar dess 

statistik och uppdelning, se tabell 2 och 3. 

I redovisningen av resultatet kommer jag att välja ut ett fåtal mer utförliga kommentarer som 

artikulerar de intryck som flera kommentarer motsvarar och som kan förtydliga 

kategoriseringen. 

4.2 Material 
Material på sociala medier finns i ett stort utbud och har många varierande former vilket kan 

göra det väldigt svårfångat, men i ett försök att nå fram till ett rimligt material har jag valt att 

                                                            
121 1 pt motsvarar en pixel enligt designbeskrivningen i Microsoft Word. 



32 
 

avgränsa mitt undersökningsmaterial till kommentarerna på åtta olika reseskildringar på 

YouTube. Dessa videor gestaltar olika resmål av olika natur, allt från storstadsliv till tropiska 

stränder och is-grottor. Videorna har producerats och publicerats av både verifierade och 

overifierade122 YouTubers av både manligt och kvinnligt kön. Antalet prenumeranter som 

kanalerna har varierar kraftigt, men i genomsnitt har varje kanal 3 086 732 prenumeranter. 

Detta antal visar att det finns många framgångsrika producenter inom denna genre samtidigt 

som kommentarerna från dessa videor går utmärkt att använda som undersökningsunderlag 

för att belysa diskursen i kommentarsfältet på inflytelserika videor. 

För att hitta relevant material valde jag videor med ett stort antal visningar där en eller flera 

personer gestaltar sin vardag på en destination eller ett resmål, som framkom när jag sökte på 

YouTube med hjälp av sökord som; travel vlog och travel diary, eller på specifika 

destinationer som; Tokyo, Japan.  

• Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=84WIaK3bl_s  

’THE $21,000 FIRST CLASS AIRPLANE SEAT’ laddades upp av CaseyNeistat den 19 

september 2016, en verifierad YouTuber med 5 434 096 prenumeranter. Vid 

undersökningstillfället hade videon 23 406 298 visningar och 36 713 kommentarer.123 

• Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=8Rl3uG1Kfnw 

’24 Hours In Tokyo’ laddades upp av JacksGap den 17 maj 2015, en verifierad YouTuber 

med 4 213 299 prenumeranter. Vid undersökningstillfället hade videon 1 202 412 visningar 

och 4 850 kommentarer.124 

• Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=326PIthEg_Y  

’24 hours | Narita, Japan’ laddades upp av TheTravelCrush den 22 juli 2014, en overifierad 

YouTuber. Vid undersökningstillfället hade videon 4 752 visningar och 32 kommentarer.125 

• Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=KW0kaKiyBT0  

                                                            
122 Huruvida en YouTube-kanal är verifierad eller inte bestäms av YouTube och beror ofta på antalet 
prenumeranter som kanalen har. Att en kanal är verifierad innebär att den är en samarbetspartner med 
YouTube. 
123 CaseyNeistat, hämtad 2016-10-17. 
124 JacksGap, hämtad 2016-10-17. 
125 TheTravelCrush, hämtad 2016-10-17. 

https://www.youtube.com/watch?v=84WIaK3bl_s
https://www.youtube.com/watch?v=8Rl3uG1Kfnw
https://www.youtube.com/watch?v=326PIthEg_Y
https://www.youtube.com/watch?v=KW0kaKiyBT0
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’TRAVEL BLOG | BALI 2016’ laddades upp den 11 juni 2016 av Tess Christine, en 

overifierad YouTuber med 2 085 413 prenumeranter. Vid undersökningstillfället hade videon 

870 474 visningar och 2 029 kommentarer.126 

• Video 5: https://www.youtube.com/watch?v=m4G27smkQqg  

’HAWAII TRAVEL DIARY | Aspyn Ovard’ laddades upp den 19 mars 2016 av Aspyn 

Ovard, en verifierad YouTuber med 2 935 199 prenumeranter. Vid undersökningstillfället 

hade videon 763 097 visningar och 2 883 kommentarer.127 

• Video 6: https://www.youtube.com/watch?v=uihb3Pw4_o0  

’WORLD’S LONGEST ICE TUNNEL!’ laddades upp av FunForLouis den 3 maj 2016, en 

verifierad YouTuber med 1 866 533 prenumeranter. Vid undersökningstillfället hade videon 

115 577 visningar och 391 kommentarer.128 

• Video 7: https://www.youtube.com/watch?v=-O5BVF7q86o  

’Bowling with HUMANS – Insane Carnage! | DEVINSUPERTRAMP’ laddades upp av 

devinsupertramp den 6 september 2016, en verifierade YouTuber med 4 354 337 

prenumeranter. Vid undersökningstillfället hade videon 348 911 visningar och 571 

kommentarer.129 

• Video 8: https://www.youtube.com/watch?v=ljZuro77hbI  

’A Day in the Life of Dan and Phil in JAPAN!’ laddades upp av AmazingPhil den 22 april 

2015, en verifierad YouTuber med 3 804 129 prenumeranter. Vid undersökningstillfället hade 

videon 4 518 838 visningar och 20 828 kommentarer.130 

Kommentarerna kommer inte att översättas till svenska utan presenteras i stället i sina 

originalspråk, vilket framför allt är på engelska. 

                                                            
126 Tess Christine, ”TRAVEL BLOG | BALI 2016”, YouTube, 2016-06-11, hämtad 2016-10-17 från 
https://www.youtube.com/watch?v=KW0kaKiyBT0.  
127 Aspyn Ovard, ”HAWAII TRAVEL DIARY | Aspyn Ovard”, YouTube, 2016-03-19, hämtad 2016-10-17 från 
https://www.youtube.com/watch?v=m4G27smkQqg.  
128 FunForLouis, ” WORLD’S LONGEST ICE TUNNEL!”, YouTube, 2016-05-03, hämtad 2016-10-17 från 
https://www.youtube.com/watch?v=uihb3Pw4_o0. 
129 devinsupertramp, ”Bowling with HUMANS – Insane Carnage! |DEVINSUPERTRAMP”, YouTube, 2016-09-06, 
hämtad 2016-10-17 från https://www.youtube.com/watch?v=-O5BVF7q86o. 
130 AmazingPhil, ” A Day in the Life of Dan and Phil in JAPAN!”, YouTube, 2015-04-22, hämtad 2016-10-17 från 
https://www.youtube.com/watch?v=ljZuro77hbI. 

https://www.youtube.com/watch?v=m4G27smkQqg
https://www.youtube.com/watch?v=uihb3Pw4_o0
https://www.youtube.com/watch?v=-O5BVF7q86o
https://www.youtube.com/watch?v=ljZuro77hbI
https://www.youtube.com/watch?v=KW0kaKiyBT0
https://www.youtube.com/watch?v=m4G27smkQqg
https://www.youtube.com/watch?v=uihb3Pw4_o0
https://www.youtube.com/watch?v=-O5BVF7q86o
https://www.youtube.com/watch?v=ljZuro77hbI
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Redan vid urvalsprocessen framgår det tydligt att vissa videor får betydligt fler kommentarer 

än andra. Särskilt intressant är detta eftersom antalet prenumeranter på YouTube-kanalen inte 

verkar ha stort inflytande på antalet personer som interagerar via kommentarsfältet, vilket kan 

betyda att det är videons innehåll som är den främsta faktorn till interaktionen på videor inom 

resegenren. 

Varje video avhandlar destinationer på olika sätt och producenterna bakom videorna använder 

sig av olika berättargrepp för att gestalta dessa. Detta gör även att kommentarerna på varje 

video drastiskt kan skilja sig åt och eventuellt även säga emot varandra, vilket gör det 

intressant att undersöka vad det faktiskt är som ligger till grund för kommentarernas 

utformning och hur diskursen faktiskt tar sig uttryck i kommentarsfälten på videor inom 

resegenren131 på YouTube. 

4.3 Avgränsning 
Jag kommer att avgränsa mitt undersökningsmaterial till att innehålla de 50 kommentarer från 

de ovanstående videor som visas först på respektive webbsida och benämns vara 

toppkommentarer, eftersom toppkommentarerna generellt förmedlar åsikter som flera 

personer håller med om eller uttrycker något som även andra relaterar till. I de fall videon inte 

har 50 kommentarer kommer alla kommentarer att undersökas. Det ultimata scenariot vore att 

kunna analysera samtliga kommentarer på alla videor, för att tveklöst fastställa diskursens 

utformning. Men tidsramen för denna undersökning tillåter inte en så generös avgränsning. 

Jag avgränsar mig därför ytterligare till att endast undersöka ordinarie kommentarer, och 

utesluter därför svar på kommentarer som undersökningsunderlag. Det totala antalet 

kommentarer som undersökts är 365.  

Trots dessa avgränsningar kan jag utvinna en generell uppfattning om kommentarsflödet på 

reseskildringar av olika natur. Denna undersökning blir ett axplock av de mest populära 

kommentarerna på varje video snarare än en helhetsbild av samtliga kommentarer på videor 

inom resegenren på YouTube. De analyserade kommentarerna utgörs generellt av uttryck som 

flera personer bekräftar och är de kommentarer som producenterna av videorna eventuellt 

kommer i kontakt med om de väljer att utforska sina kommentarsfält, eftersom dessa 

kommentarer är de som visas först under respektive video och benämns vara 

toppkommentarer. Med andra ord så går det att utvinna en generell uppfattning om 

kommentarsflödets diskursiva utformning trots undersökningens begränsande avgränsningar. 

                                                            
131 Resor är ingen uttryckt genre som YouTube själva specificerar, utan är framställt av hemsidans användare. 
Resegenren är med andra ord ett samlingsnamn för videor som berör resande. 
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Denna uppsats utgör inte ett definitivt svar på kommentarsfältens exakta diskursiva 

utformning på YouTube utan fungerar istället som ett exempel på hur det ser ut på en särskild 

del av dem. 

5. Resultat och analys  
Av samtliga kommentarer kunde tio stycken mer eller mindre tydliga kategoriblock utvinnas, 

som tillsammans utgör den diskursiva modellen för samtalet i kommentarsfältet på videor 

inom resegenren på YouTube. De olika kategoriblocken varierar kraftigt i storlek och har 

olika breda kommentarsstreck som sammanbinder de, vilket redovisas nedan i figur 3. 

5.1 Kategoriblock 
I detta kapitel presenteras de olika kategoriblocken utefter ett berättande narrativ. Det kan 

hända att kommentarerna uppfattas som ensartade och simpla till karaktären, men ingen vikt 

lägges av mig i den iakttagelsen då kommentarerna oförkortat ser ut så som de visas nedan. 

5.1.1 Helhetsintryck 9% 

Helhetsintryck blev samlingsnamnet för de kommentarer vars natur jag tror ofta förknippas 

med en allmän syn av hur YouTube-kommentarer är utformade, nämligen korta och ofta 

intensiva i uttrycken samtidigt som de är generella och syftar på videon i helhet snarare än på 

särskilda delar av videon. Det finns ingen tvekan om att det är så många kommentarer faktiskt 

ser ut, vilka återfinns i denna kategori som ofta präglas av stark positivitet. 

Exempel: 

 THIS WAS FUCKING AMAZING OMG JACK 

 This is like a dream 

 THIS WAS ABSOLUTELY BEAUTIFUL!! 

Detta kategoriblocks storlek visade sig mot förmodan inte vara dominant när jag jämförde det 

med de andra kategorierna, vilket innebär att kommentarer av denna natur vanligtvis 

förekommer på YouTube men att de inte dominerar diskursen. Dessa helhetsintryck ger 

videon ett direkt omdöme men bidrar inte med mycket i form av information om innehållet i 

videorna. När den enkla kommentaren ”amazing” eller liknande framkommer skapar det 

ytterligare frågetecken för den som vill tyda dess betydelse eller ursprung då den dyker upp på 
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samma sätt hos flera videor som kan vara utformade på helt olika sätt. Det blir således svårt 

att avgöra vad som fått dessa kommentarer att uppstå då de inte syftar på någon särskild 

aspekt av videorna, utan dessa fyller istället funktionen av ett bekräftande för producenten att 

det som skapats har ett fungerande format för att utvinna fler reaktioner av liknande natur. 

Helhetsintrycken kan även intyga att personer som kommenterar ”amazing” eller liknande 

inte nödvändigtvis har ett särskilt ändamål i åtanke när de tar del av videon, vilket kan vara en 

orsak till att även deras kommentarer blev av ospecifik natur. 

Kategoriblockets storlek och de sammankopplande streckens bredd indikerar att 

Helhetsintryck har få och svaga länkar till andra kategorier, men trots det väljer 9 % av 

kommentatorerna att uttrycka sina direkta intryck av hela videor snarare än att fokusera på 

särskilda delar av dem. Många tittare väljer med andra ord att ge en effektiv bedömning av 

hela videon istället för att gå in på en mer specifik nivå av vad det var som uppmanade 

uppskattningen. 

5.1.2 Den egna personen i förhållande till videon 14.5% 

Med alla sammankopplande streck inräknade är kategoriblocket Den egna personen i 

förhållande till videon onekligen den allra största spindeln i det diskursiva nätverket. De flesta 

kommentarer inom denna kategori sträcker sig ut till att innefatta mer än en kategori, vilket 

visar på viljan att prata om sig själv i förhållande till andra aspekter som förekommer i videon 

eller i kommentarsfältet. Istället för att endast kommentera om sig själva kommenterar 

kommentatorerna om sig själva i förhållande till något annat, exempelvis sig själva i 

förhållande till den destination som gestaltas i videon. Destinationer har visat sig vara den 

kategori som främst bidrar till kommentatorernas uttryck om den egna personen i förhållande 

till videon, samtidigt som kategoriblocket Den egna personen i förhållande till videon även 

har flest sammankopplingar till andra kategoriblock. Kommentarer inom denna kategori är 

ofta positiva och entusiastiska i sin natur och utgår från kommentatorernas egna intressen. 

Exempel: 

helo 😀 thanks for coming To Bali, Indonesia. i'm from Indonesia 

 Wow! Hawaii is such a beautiful place, I would love to visit one day. 
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Is it just me or does this remind anyone else about Star Wars ep. 5 in the 

beginning on Hoth??? 

Den entusiastiska naturen av dessa kommentarer ger en förklaring till varför ett 

privatpersonifierat narrativ drar till sig stor uppmärksamhet inom denna videogenre, då det 

ger tittaren möjlighet att uppleva relevans på en personlig nivå. Storleken på kategoriblocket 

med de sammanlänkade strecken inräknade visar att 14.5 % av kommentatorerna väljer att 

utgå från sina egna intressen och prata om sig själva i förhållande till olika aspekter som 

videon innefattar. Storleken av denna kategori visar även att det är den egna personen som 

utgör den främsta uppmaningen till kommenterande, vilket innebär att videor i det nya 

medielandskapet behöver sträva efter att uppfattas som relevanta av dess tittare med 

anknytningar på ett personligt plan för att interaktioner enkelt ska kunna utvinnas. Detta 

understryker betydelsen av det allt mer privatpersonifierade innehållet i videor. 

5.1.3 Handlingar som utförs av personer i videon 13.4% 

Nästa kategoriblock behandlar Handlingar som utförs av personer i videon, vilket även är 

kategoriblockets samlingsnamn. Likt namnet så innefattar detta kategoriblock kommentarer 

som handlar om faktiska handlingar som personerna i videorna själva utför, med andra ord 

saker som de själva väljer att göra eller ett sätt som de själva väljer att utföra saker på. 

Exempel: 

Who showers with sunglasses and a watch on 

Omfg. Dan and Phil were holding hands. Aaaaa the Pheelsssss  

I was like what is that, u say it different than me I say glay-sher and u say glass-

cier 😂 

Med de sammanlänkande strecken inräknade blir detta kategoriblock det näst största, och 

innehåller 13.4 % av de undersökta kommentarerna från resevideorna på YouTube. Storleken 

av detta kategoriblock betyder att väldig många tittare tar fasta på de handlingar som en 

person utför i videon och eventuellt att flera personer tar del av videon på grund av personens 

agerande och personlighet, snarare än för att få information om den gestaltade destinationen. 

Vad en person tar fasta på i en video kan således indikera deras initiala intresse och ge en 

förklaring till varför personerna väljer att ta del av just den videon. Fokusen i kommentarerna 
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inom detta kategoriblock ligger på en handling som en person utför eller hur en handling 

utförs av en person i videon. Det framgår också att många kommentatorer inom detta 

kategoriblock har en relation med personerna i bild som sträcker sig bortom den enskilda 

videon, vilket bekräftar att flera tittare kan vara intresserade av personerna i videorna snarare 

än videorna i sig. Storleken av detta kategoriblock visar att handlingar som utfördes av 

personer i videon uppmanade till 13.4 % av kommentarerna. 

5.1.4 Gestaltaren som person 5.5% 

Gestaltaren som person blev samlingsnamnet för det kategoriblock som främst innefattar 

kommentarer om gestaltarens utseende eller vem hen är som person. För att inte förväxla de 

handlingar som uträttades av gestaltaren med det som uttrycks om gestaltaren som person 

delades dessa kommentarer in i olika kategoriblock. Det som särskiljer kommentarerna i detta 

kategoriblock från kategorin Handlingar som utförs av personer i videon är att dessa 

kommentarer inte är kopplade till en särskild handling som personen i videon utför, utan 

behandlar personlighet i mer generella termer samtidigt som kommentarer inom detta 

kategoriblock ofta sträcker sig utanför den enskilda videon till att omfatta YouTube-kanalen 

eller gestaltaren i helhet. 

Exempel: 

 Why is no one talking about how hot Duncan is?! 

 phil has the best nostrils 

 These guys act like kids and its inspiring. 

so incredible! how do you always look so pretty? when I travel, all I look is 

sweaty... :P <3 

Kommentarer inom denna kategori präglas ofta av en positiv attityd eller av en spekulerande 

natur. Detta är den näst minsta kategorin och innefattar 5.5 % av kommentarerna, om den inte 

förstås som en variation av kategorin som berör personernas handlingar i videor. Märkbart är 

att de flesta utseenderelaterade kommentarerna angår producenter av manligt kön, vilket i 

första ögonblick kan verka förvånande men som i själva verket kan ge en förklaring till vilka 

många personer som väljer att ta del av videor inom denna genre är. Med andra ord kan delar 
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av publiken identifieras genom att ta till vara på den information som säger att de lägger vikt 

på att påpeka utseendet av producenter av manligt kön, där en möjlig förklaring kan vara att 

dessa kommentatorer på något sätt känner en viss attraktion till dessa män. 

Storleken av detta kategoriblock visar att vem personen som gestaltar är trots allt har 

betydelse, då det onekligen förekommer kommentarer om gestaltaren som person. Trots att 

denna kategori har likheter med kategorin som belyser de handlingar personerna utför så 

framgår det att både kommentarer som tar fasta på utseenderelaterade ändamål och 

kommentarer som tar fasta på handlingar finns representerade, även om de kommentatorer 

som uttrycker direkta påpekanden om producenternas utseenden eller liknande är många färre. 

Ett för mig betryggande fynd är att de flesta som kommenterar om personerna i videorna 

fokuserar mer på deras personligheter och ageranden än på deras utseenden. Förstådda 

tillsammans förklarar även dessa båda personkategorier meningen bakom det allt mer 

privatpersonifierade utbudet i videomediet, samt att många personer väljer att del av videor på 

grund av de gestaltande personerna och inte på grund av det informativa budskap som deras 

videor kan förmedla.  

5.1.5 Produktionsteknik och gestaltningsform 13.2% 

Produktionsteknik och gestaltningsform var ett av de kategoriblock som jag inte förväntade 

mig finna i lika stor utsträckning innan jag påbörjade undersökningen då det inte är en 

uppenbar del av innehållet i en video, och blockets storlek har onekligen överraskat mig 

positivt. Denna kategori fick sitt samlingsnamn då det innehåller kommentarer som berör 

produktionstekniska frågor om musikval, gestaltningsform, redigering, utrustning och så 

vidare. Med de sammanlänkande strecken inräknade innehåller detta kategoriblock 13.2 % av 

alla undersökta kommentarer, vilket gör det till den tredje största kategorin av alla. 

Kommentarer inom denna kategori innehåller både frågor om hur videorna producerats och 

påståenden om materialets utformning. Kommentarerna är ofta direkt riktade till producenten, 

men även här förekommer diskussioner kommentatorerna emellan.  

Exempel: 

The filming is insane, the way you catch the moments. And when you edit it the 

way you do and put it all together with the music the result is just amazing. 

 

What Cameras did u use? 
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hOW did you film this? Did you have a little drone with a camera?? This is 

witchcraft right here 

 

great video, but what is the song?! 

Renodlade kommentarer som berör det produktionstekniska området finns det gott om, vilket 

betyder att det finns många personer som är intresserade av att skapa eget material eller 

utforska de element som videorna byggts upp av. Det som absolut genererat det största antalet 

kommentarer som förekommer inom detta kategoriblock är musikvalet i videorna, mer 

specifikt undrar väldigt många vilka särskilda låtar det är som används. Att inte förklara 

vilken utrustning som använts vid inspelningen eller vilken musik man använt sig av i 

redigeringen genererar onekligen många kommentarer och kan således vara en strategi för att 

få fler att kommentera på en video, men en viss irritation kan också uppstå om frågan behöver 

repeteras allt för ofta; 

what song iss this? can you start linking all the songs in the downbar? 

Vidare är kommentarerna inom detta kategoriblock effektiva på att beskriva producenternas 

tekniska färdigheter och ger de bekräftelser på att det producerade materialet är attraktivt. 

Detta ser jag som en slags inifrån diskussion i samtalet där diskursen sätter producenten och 

kommenterarna i samma läge, vilket egentligen gör alla deltagare till producenter som för en 

intern dialog om hur gestaltningen är genomförd. 

Storleken på kategoriblocket indikerar att det produktionstekniska området är en viktig del av 

videons utformning som många personer uppmärksammar och till och med hämtar inspiration 

från. Detta kategoriblock visar att produktionstekniska ändamål och gestaltningsformer utgör 

13.2 % kommentarerna. Högkvalitativt material, modern redigering och genomtänkt 

gestaltning är med andra ord saker som uppmärksammas och uppskattas av många tittare. 

5.1.6 Destinationer 12.9% 

Ett av de största kategoriblocken innefattar kommentarer om de destinationer eller upplevelser 

som tittarna får ta del av genom videorna, vilket inte var oväntat med tanke på att videorna 

behandlar privatpersoners upplevelser av just dessa områden. Detta kategoriblock tillskrevs 

samlingsnamnet Destinationer och innefattar 12.9 % av alla undersökta kommentarer på 
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resevideorna på YouTube. Tillsammans med de överlappande kommentarsstrecken präglas 

denna kategori av frågor som är specifika till den gestaltade destinationen. 

Exempel: 

 Where is Bali ? 

 What type of plane is it 

 OMG WHAT HOTEL DID YOU STAY IN 

Denna kategori präglas även ofta av kommentatorernas egen relation med destinationen i 

fråga, och kan innebära att en person som kommenterar önskar att de själva besökt 

destinationen eller att de själva är från det land vari destinationen finns och vill dela med sig 

av den informationen. Kategoriblocket innehåller även många andra kommentarer som 

överlappar till andra kategorier, framför allt den tidigare nämnda kategorin Den egna 

personen i förhållande till videon. Det sammanbindande strecket mellan Destinationer och 

Den egna personen i förhållande till videon är det absolut bredaste, vilket innebär att det finns 

många individer som inte är rädda för att dela med sig av sina egna upplevelser, önskningar 

och åsikter i förhållande till de destinationer som gestaltas i videorna.  

Kategoriblockets storlek indikerar att destinationer i videor på något sätt uppmanar till att 

12.9 % av kommentatorerna har funderingar eller påståenden om destinationen eller resmålet i 

fråga. Storleken av detta kategoriblock visar även på behovet av att gestalta nya eller 

intressanta destinationer på ett sätt som gör kommentatorerna intresserade av att uttrycka sig 

om dem. Destinationer visar att det förekommer kommentarer av turistiska intressen, även om 

de i mängden av samtliga kommentarer inte utgör ett mycket stort område. 

5.1.7 Händelser som inträffar personer/omgivningen i videon 11.2% 

Händelser som inträffar personer/omgivningen i videon är snarlikt med det kategoriblock som 

avhandlar gestaltarens handlingar, då även detta kategoriblock behandlar specifika saker som 

händer i videon. Den största skillnaden på kategorierna Handlingar som utförs av personer i 

videon och Händelser som inträffar personer/omgivningen i videon är att händelser inte 

nödvändigtvis kontrolleras av personen i videon, medan handlingar som utförs är 

kontrollerade. Kommentarer inom kategorin Händelser som inträffar personer/omgivningen i 

videon innefattar områden som personen i videon inte nödvändigtvis behärskar eller har 
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kontroll över, exempelvis saker som händer i bakgrunden av videon, andra personer som 

besöker en destination eller ytliga fenomen som exempelvis en särskild utstyrsel som 

personen i bild har på sig. Generellt behandlar kommentarer inom denna kategori en specifik 

del av en video. 

Exempel: 

 0:42 is that David Guetta? 

Where did you get that swimsuit during the shower scene? 

Nobody is gonna comment about the whisk or  

aawwwwwwwwwww look at the monkey....or baboon or whatever you call 

them, sooo cute! 

Kommentarernas utformning inom detta kategoriblock tyder på att flera personer 

uppmärksammat olika saker i videorna samt har upplevt ett behov av att dela med sig av dessa 

fynd till resterande deltagare i diskursen. Det är tydligt att de ändamål som tydliggörs inom 

detta kategoriblock inte endast är ägnade åt producenten av videon, utan kommentatorerna för 

även diskussioner med sig själva om olika saker som uppmärksammats. Med andra ord 

uppmanar kommentatorerna till samtal genom att tillsammans prata om det som hände i 

videon, vilket innebär att den till syntes enskilda kommentaren i detta kategoriblock inte är en 

isolerad fundering. Istället är den enskilda kommentaren en del av ett invecklat samtal 

tillsammans med andra kommentarer av liknande natur. När kommentatorernas intressen möts 

framgår det en känsla av samhörighet, eller en känsla av tillhörighet till ett community där 

flera personer kan prata med varandra om saker som uppmärksammats. När känslan av 

tillhörighet till ett community blir påtagligt kan en ytterligare anledning till varför man väljer 

att uppmärksamma en särskild sak i en video som producenten inte nödvändigtvis kontrollerar 

vara för att få de andra medlemmarna i communityt att uppmärksamma samma sak, eller för 

att höra deras åsikter om det uppmärksammade fyndet.  

Att flera personer känner samhörighet i form av ett community kan även medföra att flera 

personer som väljer att ta del av videor gör det eftersom att dessa videor är angelägna för det 
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gemensamma intresset i communityt, vilket kan vara allt från en YouTube-kanal, en person, 

en destination till vad som helst. 

Storleken av kategoriblocket intygar att det finns tillräckligt många kommentatorer från varje 

video för att communities ska klassas som faktiska fenomen där personer känner samhörighet 

med varandra och håller öppna samtal om olika saker som händer i videorna. Denna kategori 

visar att 11.2 % av alla kommentarer som undersöktes på något sätt var riktade mot en 

specifik händelse i en video, vilket även betyder att producenten inte nödvändigtvis har 

möjlighet att kontrollera det som tittarna uppmärksammar. Det framgår även att de som 

känner samhörighet i form av ett community utgör en specifik del av kommentarsfältet, som 

alla kommentatorer inte blir en automatisk del av bara för att de skrivit en kommentar till 

videon. Andra kategoriblock kan innehålla ett fåtal kommentarer som även har inspel på en 

samhörighet, men det är främst i detta kategoriblock som det går att identifiera kommentarer 

av den naturen, samtidigt som kommentarer i detta kategoriblock sällan länkar ihop med 

andra kategorier. 

5.1.8 Information om videon eller kanalen 8.8% 

Information om videon eller kanalen blev samlingsnamnet för denna kategori, som tillskriver 

de kommentarer som syftar på att bemärka en videos visningsantal, gillningar, titel eller annan 

praktisk information om videon på plattformen. Till denna kategori räknas även kommentarer 

som är uppmaningar till YouTube-kanalen, eftersom dessa sträcker sig utanför den enskilda 

videon till att omfatta information om kanalen som helhet. Dessa uppmaningar behandlar 

ingen särskild aspekt av videon och passar således inte heller in i övriga kategoriblock. 

Exempel: 

The $21k flight video got 21 million views. Nice 

You should come to New York and film in all of the boroughs!!!!!!  

how can someone dislike this? although the ratio of likes to dislikes is very 

good, i don't understand how someone can dislike it at all this is art 

Storleken på detta kategoriblock visar att 8.8 % av alla undersökta kommentarer behandlar 

praktiskt information om videon, eller att de på något sätt uttrycker uppmaningar till 

YouTube-kanalen. Att kommentarerna på videorna innehåller ett stort antal uppmaningar och 
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önskemål om fler videor och mer material visar att det sätt som producenterna utformat sitt 

innehåll på är efterfrågat och uppskattat. Många av tittarna vill se mer av producenternas 

videor, och blandar ofta in sina egna intressen som ett förslag på en önskvärd destination att 

bli gestaltad av producenten på dess särskilda sätt. Uppmaningar till kanalen erbjuder även 

möjligheter för producenterna att utveckla sina verksamheter genom rekommendationer och 

förslag på ändringar. 

Flera kommenterar även den praktiska informationen som visas när man tar del av videon på 

dess hemsida. Detta innebär att den praktiska informationen kan vara en anledning till att 

personerna tog del av klippet från första början eller att den praktiska informationen på något 

sätt uppmärksammats av kommentatorerna och en reaktion framkommit därutav, likt en av de 

ovanstående kommentarerna som uttrycker en reaktion kring antalet visningar som videon 

fått.  

5.1.9 Ekonomi 5.2% 

Den minsta kategorin som flera kommentarer omfattar behandlar ekonomiska ändamål, vilka 

fick samlingsnamnet Ekonomi. Kommentarer inom denna kategori handlar ofta om hur 

mycket pengar kanalen tjänat av just denna specifika video eller kostnaden att av ta sig till 

eller ta del av olika resmål eller destinationer, vilket uttrycks i form av kommentarer som ofta 

präglas av en negativ ton eller en ton av avund. 

Exempel: 

 *Makes back all the money the seat costed in one video 

 Iceland to Peru to Hawaii. HOW do you have the money for all this???? 

 Guys… He’s made his money back, fuck 

Trots att det även finns ett flertal kommentarer som delvis innefattar det ekonomiska området 

så är det den minsta kommentarskategorin. Detta innebär att ekonomi är den kategori, av de 

som utvunnits ur analysen, som minst uppmanar till kommenterande. Kostanden för ett 

resmål, en destination eller en upplevelse är med andra ord inte av särskilt stor betydelse för 

tittarna och utgör endast 5.2 % av kommentarerna som personer valt att kommentera på 

videor inom resegenren på YouTube. Att just detta kategoriblock inte är större kan även tyda 

på att flertalet av kommentatorerna inte har för avsikt att faktiskt besöka den gestaltade 
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destinationen och behöver således inte fundera över några ekonomiska ändamål relaterade till 

den fysiska förflyttningen som turistiska aktiviteter ofta innefattar. Men andra ord förklaras 

detta genom att majoriteten av tittarna tar del av videon för dess underhållningsvärde. 

Storleken på kategoriblocket innebär även att det imaginära resandet, Urrys imaginative travel 

som innebär deltagande av turistiska aktiviteter genom bilder och möten med människor via 

tekniska hjälpmedel, kan verka som ett tillräckligt substitut för den fysiska förflyttningen. Att 

videorna till viss del tillgodoser tittarnas underhållningsbehov kan vara en anledning till att de 

ekonomiska ändamålen inte uppmärksammas mer, vilket i sin tur ger en förklaring till att 

resebehovet inte är en anledning till varför publiken väljer att titta på videorna. 

5.1.10 Ingen kontext 6.3% 

Den sista kategorin fick samlingsnamnet Ingen kontext då det innefattar kommentarer som 

saknar direkt anknytning till videon eller som syftar till att marknadsföra kommentatorns egen 

kanal eller produkt. I sällsynta fall sammanlänkar dessa kommentarer med andra kategorier 

eftersom att kommentarerna i kategoriblocket Ingen kontext ibland grundar i andra aspekter 

av videorna, exempelvis i den egna individen. Den största andelen av kommentarerna inom 

detta kategoriblock saknar dock helt anknytning till de videor varpå de skrevs. 

Exempel: 

Courgette132 

Who plays Clash  

Hey everyone! We are new Youtubers just getting started and it would mean A 

LOT if you would go check out our channel and subscribe! Thanks 

Storleken på detta kategoriblock visar att 6.3 % av kommentarerna som undersöktes saknade 

anknytning till videorna. Några av kommentarerna kan förstås som samtalsunderlag specifikt 

riktade till andra kommentatorer medan andra är till för att marknadsföra kommentatorns egna 

intressen på YouTube. Trots att dessa kommentarer inte har med videon att göra utgör de inte 

det minsta kategoriblocket, vilket visar att kommentatorerna onekligen har möjligheten att 

kommentera vad helst de behagar och att många också gör just det. 

                                                            
132 Franska för zucchini. 
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5.2 Figur och tabeller 

 

Figur 3. Diskursiv nätverksanalys av kommentarer på YouTube, av Per Hallros. I figur 3 har 

samtliga kommentarer tilldelats sin plats i det diskursiva nätverket. Varje renodlad 

kommentar visas i form av en ruta i ett kategoriblock och varje sammanlänkad kommentar 

visas som ett 1 pt brett streck mellan två kategoriblock, ju bredare strecken är desto fler 

sammanlänkade kommentarer innehaver de. Eftersom hela materialet har gått att placera in i 

dessa kategorier tyder det på att mina kategorier fungerar i detta sammanhang. Modellen 

fungerar som en övergripande kartläggning för att åskådliggöra uppdelningen av det 

omfattande materialet. 
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Tabell 2, förenklad version av den diskursiva nätverksanalysen av kommentarer på videor 

inom resegenren på YouTube. I tabell 2 är resultaten från kommentarernas diskursiva nätverk 

uppdelade enligt deras procentuella värden gentemot antal analyserade kommentarer, 

nämligen 365. I denna tabell är siffrorna ett vägt resultat eftersom att de sammanlänkade 

kommentarerna endast kan räknas till en kategori i analysen. För att utvinna korrekt 

procentenhet på antalet kommentarer inom varje kategoriblock har kommentarerna placerats 

in i blocken utifrån de aspekter av videon som fick de att uppstå, se kapitel 4.1 Metod. Det är 

utifrån värdena och statistiken i denna tabell som analysen genomförts. 

 

Kapitel i 
uppsatsen  

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 Totalt 

antal 

Antal renodlade 

kommentarer 
25 16 28 14 42 30 33 25 9 21 243 

Antal 

sammanlänkade 

kommentarer 

9 64 25 21 21 40 17 12 12 3 224 

Totalt antal 

kommentarer 
34 80 53 35 63 70 50 37 21 24 467 

Nytt 

procentuellt 

värde 

7,3 17,1 11,3 7,5 13,5 15 10,7 8 4,5 5,1 100 

Tabell 3, antalet renodlade och sammanlänkade kommentarer i figur 3. Eftersom de 

sammanlänkade strecken i analysen har lika stor betydelse för kategoriblockens storlek som 

de renodlade kommentarerna så behövs denna kompletterande tabell som beräknar det totala 
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antalet renodlade och sammanlänkade kommentarer i hela figur 3. Om jag i analysen hade 

utgått från tabell 3 hade jag fått ett felaktigt resultat då det totala antalet kommentarer hade 

beräknats vara 467, eftersom de sammanlänkade kommentarerna dubbelräknas (på grund av 

att de kopplas till två olika kategoriblock på samma gång). I själva verket har endast 365 

kommentarer analyserats, se tabell 2, vilket betyder att om jag i analysen utgått från värdena 

som framgår i tabell 3 så hade jag utgått från 128% av det tillgängliga materialet. 

Ur resultatet framgår det relativt tydligt att majoriteten av tittarna inte ser på resevideor för att 

de vill ut och resa, med enbart ett fåtal undantag. Resegenren har i stället som främsta syfte att 

uppfylla funktionen som underhållningsmedie, där resande endast är ett av många exempel på 

olika genrer med liknande mening. En möjlig konsekvens är då att mina resultat i analysen 

går att jämföra med en mer generell syn av videor på YouTube än vad min 

materialavgränsning tillät mig utforska.  

I ett försök att sammanfatta några av de mest framstående fynden i min uppsats har jag nedan 

framställt en lista med nio anvisningar som bör konsulteras inför utformande av egna 

reseskildringar, marknadsföringar genom resevideor eller vid informationshämtning ur 

kommentarer. Det generella perspektivet av YouTube som en underhållningsplattform gör att 

min lista kan uppfattas som övergripande direktiv som inte är specifika för endast 

reseskildringar. För den händelse att resultaten är genomgripande på flera sociala 

medieplattformar finns det även stöd för att fler undersökningar av denna natur är angelägna 

att genomföra. Min lista har i detta fall två tydliga motiv; att visa för producenter att 

vetenskapliga analyser kan bidra till deras produktionskunskap samt visa för forskare att det 

finns praktiskt tillämpbara komponenter i analytiska undersökning av denna natur. 
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THE LIST, sammanställning av anvisningar för resevideor på internet, av Per Hallros. 
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6. Slutsatser och återkoppling 
Ett syfte som utvecklades under uppsatsens gång var att ta reda på om det är möjligt att 

tillgodose ett resebehov genom att ta del av det som John Urry kallar för mobiliserad ’co-

presence’133, i form av reseskildringar på sociala medier. Detta skulle i sådana fall betyda att 

tittande på videor möjliggör upplevande av samtidig närvaro mellan personer som är 

geografiskt avlägsna. I undersökningen framgår det att flera kommentarer uttrycker att de 

själva upplevt sidor av innehållet som visats i bild, i samband med att de tittat på videon. En 

mer utförlig kommentar som tydligare förklarar denna tendens är; 

I absolutely love this video +Sam Bella!! The images and music are fantastic!! 

Only wish I was as well travelled as you but I'm getting there with these 

videos!! :p Keep up the awesome work!! xx 

Privatpersonerna bakom kommentarerna kommer med andra ord i kontakt med det André 

Jansson beskriver vara multisensoriska fantasmagorier134 som tillåter de själva att uppleva 

delar av innehållet i videorna som visas utifrån gestaltarens synvinkel, vilket i sin tur 

möjliggjort för tittaren att föreställa sig själv som aktör i berättelsen. Många kommentarer 

visar att tittaren upplevt känslan av att själv ha varit på plats eller av att ha tagit del av en 

händelse som gestaltats, vilket exempelvis tar sig uttryck så här; 

 when the turtles walked into the water i smiled so hard omg 

 i felt claustrophobic just watching this! i could never go down there 

Den samtida närvaro, eller ’co-presence’, som några av dessa kommentarer uttrycker visar hur 

några av Urrys teorier om deltagande av aktiviteter, närmare bestämt de som behandlar 

deltagande genom modern teknik och internet: virtual travel och imaginative travel 135, till 

viss del kan göra att en person känner sig närvarande i en händelse, trots att den utspelar sig 

på en geografiskt avlägsen position. Det framgår dock inte om detta imaginära deltagande 

lyckats ersätta ett faktiskt behov av fysisk förflyttning som de behov som uppfylls genom 

Urrys andra teorier om deltagande av aktiviteter: physical travel och corporate travel136, som 

innebär faktisk fysisk förflyttning av den egna personen. Jag anser att mer forskning behövs 

                                                            
133 Urry, s. 4 ff. 
134 Jansson, s. 13. 
135 Urry, s. 2. 
136 Ibid, s. 2. 
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inom behovsområdet för att kunna nå ett slutgiltigt svar på den frågan. Särskilt klurigt har det 

varit att förstå detta område eftersom flera kommentarer även uttrycker att videorna gett 

tittarna ett ökat intresse av att ge sig ut och resa, med andra ord ett ökat behov av physical 

travel och corporate travel. Denna vidare forskning ligger dock utom räckvidd för denna 

uppsats. 

En annan fråga som dök upp under utformningen av uppsatsen var om den generella tittaren 

är en informationssökande konsument som ser på videor med intentionen att faktiskt besöka 

de destinationer som gestaltas eller om de främst tar del av resande i videoformat som en 

nöjesaktivitet. Ur undersökningens resultat framgår det att båda sorternas tittare finns 

representerade, men att majoriteten onekligen utgörs av upplevelseorienterade individer som 

ser på videor för deras underhållningsvärde. Kommentarer som tydligare förklarar dessa två 

tendenser kan se ut på detta vis; 

 Great Vlog Tess. Just stumbled on the channel whilst watching Bali videos! =) 

Your travel diarys are amazing 😍 wow the editing and filming get better and 

better each time!! 💖 

Senecal och Nantels teori om att produktrekommendationer online kraftigt påverkar 

individers produktval137 är således en betydelserik upptäckt för denna uppsats, eftersom 

tittarna synbarligen inte inleder sitt tittande med intentionen av att vilja besöka de 

destinationer som gestaltas i många resevideor. Kommentarerna visar ändå att tittarna 

onekligen blir intresserade av att resa när de ser på videorna, vilket innebär att de blir 

intresserade av de produkter som resegestaltarna delar med sig av i sina videor. 

Gestaltningarna av destinationerna, eller produkterna, har med andra ord kraftfulla 

påverkningar hos potentiella konsumenter. Denna elektroniska form av ’word-of-mouth’ som 

Senecal och Nantel138 lägger fram är även något som Gellerbrant och Liljeblad behandlar i sin 

uppsats139, och gör att tittarna både skapar och tar del av effektiv direktreklam av 

reseprodukterna.  

Väldigt många kommentarer utgår på olika sätt från kommentatorernas egna personer och 

deras egna upplevelser av videon, och är ofta utformade i förhållande till en särskild aspekt av 

                                                            
137 Senecal och Nantel, s. 160 ff. 
138 Ibid, s. 160. 
139 Gellerbrant och Liljeblad, s. 7. 
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videon. Dessa kommentarer går i linje med Wolgers Linder och Mattsons fynd som visar att 

intressen för olika personer är en tolkningsfråga då det är personligt vinklat, och ger ett 

definitivt svar på frågan om det som personerna i fråga kommenterar på videorna är vinklat 

utifrån deras egna uppfattningar av innehållet.140 Vanliga kommentarer som representerar 

denna tendens är;  

 Hope you like my country! :) <3 

 I would love to be like you and travel when ever and where ever 

Ur resultatet framgår det också att flera av kommentatorerna känner en grad av samhörighet 

med varandra, och att de tillhör ett särskilt community. Dessa kommentatorer uttrycker 

gemensamma intressen gentemot ämnet i videon eller gestaltaren som person och utgör en 

specifik del av kommentarsfältet som andra kommentatorer inte nödvändigtvis identifierar sig 

med. Resevideorna skiljer sig i detta fall inte från andra videokategorier på YouTube, och min 

upptäckt går precis i linje med det som Lindgren upptäckte när han undersökte How-To 

videor.141 YouTube har utvecklats till något mycket mer än bara en plattform för 

videouppladdning. 

Allt större grupper av människor bidrar även idag till folkbildning genom kunskapsskapande i 

form av allt mer privatpersonifierad information. I de flesta fallen står gestaltaren för 

distributionen av informationen, men ibland förekommer även folkbildandet i 

kommentarsfältet och en oerhört utförlig kommentar i denna tendens är; 

I watched this several times now and I'm so grateful. I live in Tokyo and have 

been living there for eight years now. I am Japanese inside and out. My whole 

life I wanted to see someone create something to reflect on Tokyo as something 

no one has seen before. As a county Japan is so connected and together. Our 

culture is one that is different from all and can really make ones soul think. We 

our connected to our space and nature to make sure animals can live in an 

healthy area. We make sure that visitors and fellow citizens can explore clean 

spaces and not get sick. We make sure our country is safe. That parents are 

happy to send of their children to school on their own to discover what it is to 

                                                            
140 Wolgers Linder och Mattson, s. 14 & 34. 
141 Lindgren, s. 2. 



53 
 

take care of yourself and others. So thank you for creating such a thing that 

really shows what Japan is. 

Gestaltaren, trogna veteraner och nya tittare deltar alla i skapandet och förmedlingen av 

kunskap, som enligt Lindgren utgör en avgörande del för samtalets utformning vid 

interaktionen.142 Det som den ovanstående kommentaren visar är hur personliga erfarenheter 

och intressen är det som ofta uttrycks inom denna form av interaktion, vilket är förståeligt då 

den privatpersonifierade informationen är den som flest har möjlighet att bidra till. Janssons 

spekulationer om att den privatpersonifierade informationen kommer att breddas håller alltså 

på att förverkligas. För gestaltarna innebär detta ett minskat avstånd mellan representationen 

av en destination och en representation av sig själva.143 Kommentarernas utformning och de 

intresseområden som kommentarerna fokuserar på bekräftar gestaltarnas position, samtidigt 

som det ger en förklaring till varför det privatpersonifierade innehållet i videorna är 

uppskattat. 

Ytterligare en fråga som uppmärksammades i samband med uppsatsens utformning var 

huruvida kommentarerna på YouTube uttrycker allt från total passivitet och avskildhet till ett 

djupt engagemang. I undersökningens resultat framgår det att avskildhet framför allt har 

uppstått i två tydliga former, som separata kommentarer eller i form av frånvarande 

kommentarer. Redan innan analysen påbörjades var det påtagligt att endast ett litet antal av 

tittarna väljer att kommentera på videon, i jämförelse med antalet visningar som videon har. 

Detta förklarar att många som tar del av videorna på YouTube är totalt passiva i sitt agerande 

och uttrycker inte några reaktioner på plattformen, samtidigt som många av de som väljer att 

kommentera på videon kan uttrycka ett djupt engagemang gentemot det eller de som visas i 

bild. Hur personerna i fråga utformar sina kommentarer har också stor påverkan på huruvida 

de upplevs som passiva eller engagerade. Ett informellt och intensivt uttryck verkar i 

sammanhanget vara en betydande indikation för personligt engagemang. Kommentarer som 

ger exempel på olika nivåer av engagemang är; 

 nice content 

                                                            
142 Ibid, s. 5. 
143 Jansson, s. 20. 
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 i'm obsessed with these travel diaries! 

 THIS IS FKING ART! DON'T KNOW WHY BUT IT GAVE ME TEARS OMFG 

Kommentarerna på varje video kan med andra ord drastiskt skilja sig åt och i vissa fall kan de 

till och med säga emot varandra. Då det är svårt att tyda känslor i text uppstår det i flera fall 

osäkerheter om vilket tonläge en kommentar har, vilket gör det svårt att precisera om 

kommentatorn menar det hen skriver eftersom hen lika gärna kan vara ironisk. Ett informellt 

tonläge anges i dessa fall större förtroende hos målgruppen som väljer att ta del av videorna 

på den digitala plattformen. Formaliteten går även i linje med det Gellerbrant och Liljeblad 

skriver om relevans, att ett informellt tonläge uppfattas som mer tillförlitligt och ärligt.144 Det 

händer även att likadana kommentarer förekommer på flera videor som kan vara utformade på 

olika sätt, exempelvis enkla kommentarer vars enda mål är att benämna videon 

som ”amazing”. Jag har också uppmärksammat att kommentarerna i min undersökning 

uttrycker starka åsikter, precis som i Lindgrens undersökning145, av både positiv och negativ 

natur. 

Den sista och största frågan som denna uppsats menade att undersöka är om det stämmer att 

videons innehåll är den främsta faktorn till interaktionen på plattformen och om 

kommentarerna syftar på någon särskild del av innehållet eller om kommentarerna är 

generella gentemot hela videon. Denna undersökning är som jag tidigare nämnt ett exempel 

på hur diskursen ser ut på en särskild del av den analyserade plattformen och förklarar inte 

den exakta bilden av alla kommentarer på YouTube. Trots detta har det jag genom analysen 

kommit fram till tydliga svar på min frågeställning som säger att innehållet onekligen är den 

främsta faktorn som gör att tittarna väljer att kommentera på videon, och att generella 

kommentarer endast utgör ett av tio framträdande kategoriblock av olika storlekar. 

6.1 Diskussion 
Interaktioner som vid en första anblick verkar meningslösa och slumpartade avslöjas vid 

närmare inspektion vara bemärkande för viktiga sociala förändringssätt i den pågående 

omvandlingen av det offentliga rummet inom den digitala kulturen. Genom diskursanalytiska 

verktyg går det att identifiera viktiga tendenser som utgör eller kommer att utgöra de centrala 

förhållningsätten som en nutida eller framtida digital kultur består av. Hur personer på 

                                                            
144 Gellerbrant och Liljeblad, s. 31. 
145 Lindgren, s. 6. 
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internet interagerar med varandra och med samtiden genom gemenskapsskapande aktiviteter 

visar på möjligheter för en global utveckling mot ett homogent världssamhälle, eller 

åtminstone på vägar som människor med liknande intressen kan finna varandra. Denna 

diskussion sträcker sig utanför åsikterna om resevideor på YouTube till att omfatta det 

generella samtalet människor emellan på internet. Likt ett nav har då inflytelserika personer 

på stora plattformar som exempelvis YouTube möjligheten att diktera vad samtalet eller 

interaktionerna ska vara i förhållande till och i viss utsträckning även vad diskurserna ska 

handla om. 

Det personliga hos producenten har genom undersökningen visat sig vara av stor betydelse, 

vilket går i linje med det den tidigare forskningen sagt om både relevans och intresse. Med 

andra ord innebär detta att det sociala kommenterandet liknar en chattbaserad kommunikation 

där reseberättelsetraditionen endast blir en av många möjliga ingångar för att rama in den 

moderna kommunikationsformen, snarare än att vara en förankring för platsspecifika 

ändamål. Kommunikationsformerna som utvecklat de vardagskommunikationsstilar och 

diskursiva uttryck som präglar förhållningssätten på sociala medier strukturerar alltså även 

specifika videogenrer på YouTube, vilket bekräftar mitt påstående om att reseskildringar är ett 

av många exempel på populära videogenrer där människor för intressanta samtal. 

I min undersökning framgår det inte bara hur den diskursiva utformningen tar sig uttryck i 

kommentarsfält på reseskildringar på YouTube, utan en förståelse för vilka som samtalar och 

vad dessa samtalar gentemot framgår även. Med andra ord framgår det hur språket används 

och vilka förhållningssätt som präglar diskursen, samtidigt som varje kommentar kan syfta på 

en unik aspekt av videon. Kommentarerna på YouTube reflekterar således tittarnas önskemål, 

förväntningar och funderingar och kan följaktligen användas för att utveckla effektiva 

marknadsstrategier av både producenter av videor och utvecklare av destinationer. Det som 

tittarna tar fasta på i videorna benämns i kommentarsfälten och flera byggstenar för relevans 

och utveckling går att utvinna. Saker som ageranden, händelser, produktionsteknik och 

destinationer är endast några av de aspekter som tittarna uttrycker sig om, och redan här finns 

möjlighet för kunskapsinhämtning i form av privatpersonifierad folkbildning och 

uppfattningar om medieformatets utveckling.  

Populära videoformat är dock i konstant förändring, vilket gör det nödvändigt för framtidens 

producenter att undersöka vilka delar av innehållet som tittarna tar fasta på och kontinuerligt 

efterfrågar, eller försöka lista ut vad det är som publiken kan ha behov av. I särskilda fall kan 

det även gå att identifiera lösningar på framtida problem som tittarna inte ännu har en aning 
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om, och då har producenten i fråga ett gediget övertag eftersom hen har möjlighet att delta i 

utvecklingen av framtidens populära videoformat. Om producenterna inte utvecklas i takt med 

det förändrande videoformatet kommer deras berättarsätt att ersättas av nya stilar som tilltalar 

massorna mer. Den hårda konkurrens som är en följd av att vem som helst kan producera 

videor gör det otroligt viktigt att hålla sig uppdaterad om tittarnas reflektioner, samtidigt som 

redan framgångsrika producenter måste våga utvecklas hela tiden. 

Oavsett hur mycket informationen i videon vägleder tittarna så kommer det alltid att 

förekomma kommentarer som helt saknar kontext till innehållet i videon, men så länge 

producenten är medveten om hur samtalet tar sig uttryck och kan urskilja distraktionsmoment 

från möjligheter så går det att utvinna relevant information ur kommentarsfälten som hen kan 

använda till sin fördel för att utveckla sina produktioner. 

I grund och botten är den främsta faktorn till varför tittarna tar del av videon från första början 

att människor främst är upplevelseorienterade individer som söker underhållning, så om 

videor inte är utformade på ett sätt som anses underhållande kommer mindre människor att ta 

del av dem. Eftersom underhållning ser annorlunda ut för olika personer och är i konstant 

förändring i takt med att videoformatet utvecklas är det viktigt att identifiera de gemensamma 

intressen som kommentarsfältens diskurser präglas av. 

6.2 Rekommendationer om vidare forskning 
Då videoformatet förändras behövs även god framförhållning vad gäller utformning av 

material. Videoformatet som utövar snabba och informativa klipp dominerar och blir allt mer 

explosivt. På ena sidan blir videor kortare, och har fortsatt att bli kortare under en längre 

period.146 Å andra sidan blir längre filmer eller tv-serier med många säsonger allt mer vanliga 

och populära i populärkulturen, vilket kan indikera att det explosiva videoformatet börjar nå 

sin spets och att massorna söker sig till mer långvarig underhållning. Alternativet är att 

massorna söker sig till den längre formen av underhållning för att återskapa en balans 

gentemot de explosiva informationsvideorna. Jag anser det därför viktigt att undersöka 

möjliga utvecklingar av videoformatet på YouTube, där långvariga underhållningsmöjligheter 

som live-streaming blir allt vanligare. Live-streaming som exempel behöver således 

undersökas för att skapa förståelse för hur gestaltningen av resor eller moment där 

                                                            
146 Tidsspannet ’en längre period’ beräknas utifrån de sociala förhållningssätt som dagens digitala värd präglas 
av, vilket innebär att det för många känns som en evighet när det egentligen endast rör sig om några månader. 
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producenten behöver fysiskt röra på sig kan förverkligas och implementeras som en effektiv 

del av ett populärt framtida underhållningsformat. 
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