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För att uppmärksammas bland dagens stora utbud av videoklipp på Youtube skapar vloggare 

rubrik- och bildsättningar som innehåller clickbaits. Begreppet innebär att rubrik- och 

bildsättningar är av uppseendeväckande karaktär, innehåller lite information och enbart syftar 

till att locka mottagare att klicka sig in på videoklipp. Syftet med denna studie är därför att 

öka medvetenheten om hur clickbaits är utformade på Youtube.  
 

Studien bygger på en kvalitativ kritisk textanalys. Vi har studerat en av Sveriges största 

Youtube-kanaler där sammanlagt 22 av de populäraste videoklippen från 2017 studerats 

utifrån retoriken och semiotiken. Detta för att synliggöra vilka attribut clickbaitsen är 

utformade med. Därefter har 4 slumpmässigt utvalda videoklipp analyserats utifrån 

relevansteorin för att undersöka hur relevant clickbaitsen är för innehållet. Studiens resultat 

visar att sex, starka känslor, välvilja och personlighet är vanligt förekommande i 

utformningen av clickbaits på Youtube, där personligt varumärke visar sig vara av stor 

betydelse. Resultatet visar även att videoklippens rubrik- och bildsättningar till stor del inte är 

relevanta för innehållet. Studien diskuterar även att clickbaits är något som gynnar vloggarna 

eftersom det ger dem en hög klickfrekvens, men missgynnar oss mottagare eftersom vi tar del 

av information som många gånger inte är den mest relevanta. 
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ABSTRACT 
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To be noticed among today's large supply of video clips on Youtube, the creators are using 

both headline and thumbnails that contain clickbaits. The concept means that the headline and 

thumbnails are of a ostentatious character, they seldom contain information about the video 

you are about to watch. The clickbaits only purpose is to entice the watcher to click on videos. 

Therefore the purpose of this study is to raise awareness of how clickbaits are built up on 

Youtube. 
  

The study is built upon a qualitative critical text analysis. We have studied one of Sweden's 

largest Youtube-channels, where 22 of the channels most popular clips from 2017 have been 

studied through the rhetoric and semiotic. We want to make visible on which attributes the 

clickbaits are built upon. Subsequently has 4 randomly picked videoclips been analysed 

through the relevance theory to examine how relevant the clickbaits are for the actual content 

of the video. The studies result show that sexual content, strong emotions, goodwill and 

personality are common traits within clickbaits on Youtube, where the personal brand show to 

be of great meaning. The result also show that the headlines and thumbnails are not relevant 

to the content of the video. The study indicates that the use clickbaits benefits  the creator 

because it gives them more views on their video. From the viewers point of view are they not 

beneficial, because the information that we receive from the clickbait is not the most relevant 

when you compare it to the actual content of the video. 
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1. Inledning  

Vlogg är en personlig och öppen dagbok fast i videoformat (Yang, Gao, Tian & Huang, 2010) 

och har kommit att bli en av de populäraste kategorierna användare inom Youtube väljer att 

titta på (Davidsson & Thoresson, 2017). Vloggarnas framväxt har resulterat i en hög 

konkurrens och det gäller att sticka ut för att få en så hög klickfrekvens som möjligt. En hög 

klickfrekvens ökar nämligen möjligheten att nå framgång genom att vloggaren tilldelas 

ekonomisk uppmärksamhet (Garcia-Rapp, 2017).  

 

En hög klickfrekvens på Youtube kan många gånger ha en koppling till det uppmärksammade 

begreppet clickbait. Clickbait betyder klickbete på svenska (Nationalencyklopedin, u.å.) och 

härstammar från onlinejournalistiken (Blom Nygaard & Hansen Reinecke, 2014). Genom en 

uppseendeväckande rubrik handlar clickbaits om att sprida nyheter effektivt på sociala 

nätverk och för att fånga läsarens nyfikenhet innehåller rubriken så lite information om 

artikelns innehåll som möjligt (Nationalencyklopedin, u.å.). Clickbaits på Youtube innebär att 

sändaren har möjlighet att via rubrik- och bildsättning locka mottagare att klicka sig in på 

videoklipp. Detta har kommit att bli problematiskt eftersom mottagare tar del av information 

som inte alltid är den mest pålitligaste.  

 

Denna studie är en kvalitativ kritiskt textanalys som rör sig inom fältet 

marknadskommunikation och sociala plattformar. I uppsatsen undersöker vi hur vloggare 

utformar clickbaits på Youtube. För att undersöka hur clickbaits utformas kommer vi utifrån 

retoriken, semiotiken och relevansteorin studera videoklipp från en av Sveriges största 

Youtube-kanaler. Retorik handlar om hur sändaren talar för att övertyga och skapa ett 

förtroende hos mottagaren (Kjeldsten, 2008) och semiotik undersöker hur människor 

kommunicerar med hjälp av olika tecken (Fiske, 1997). Relevansteorin handlar om hur 

människan med förkunskaper tolkar information (Dor, 2003). Genom dessa teorier kommer vi 

kunna uppnå vårt syfte då vi tittar på hur videoklippen kommunicerar verbalt, visuellt och 

informationsmässigt genom rubrik- och bildsättningar. Metodologiskt utgår vi från en 

kvalitativ textanalys för att kunna ta fram rubrik- och bildsättningarnas samt videoklippens 

huvudsakliga innehåll.  
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2. Bakgrund 

2.1. Youtube 

Youtube grundades 2005 av de tre före detta PayPal medarbetarna Chad Hurley, Steve Chen 

och Jawed Karim. Idéen bakom Youtube grundades på det faktum att det vid denna tidpunkt 

var svårt att hitta och dela videoklipp, vilket resulterade i skapandet av Youtube som en 

“video-sharing” sajt. Syftet med sajten var att skapa en plattform för människor att ladda upp, 

se och dela videoklipp samt en plattform för människor att komma i kontakt med andra 

(Jarboe, 2012).  

 

Vad som började som en sajt där människor kunde dela videoklipp, har i dag vuxit och blivit 

den största video-sharing plattformen i världen. Enligt Internetstiftelsen tittar i dag över 80 

procent av internetanvändarna i Sverige någon gång på Youtube och de menar att 

användningen fortsätter att öka stadigt (Davidsson & Thoresson, 2017). Statistik visar även att 

användandet av plattformen främst ligger hos den yngre målgruppen i åldrarna 16-25 år 

(VIVA MEDIA, u.å.). 

 

I dag definieras Youtube av fyra faktorer som även är sajtens grundvärderingar. Yttrandefrihet 

genom att ge alla rätten att yttra sig och ta del av den öppna dialogen, informationsfrihet 

eftersom sajten har fri tillgång till information och nyheter. Ytterligare en grundvärdering är 

att sajten ska ge människor möjligheten att upptäckas och lyckas där allt fler och fler 

användare skapar sig ett personligt varumärke inom Youtube. Slutligen är samhörighet en 

viktig grundvärdering då Youtube strävar efter att vara en plattform där användarna kan känna 

sig som hemma och som låter människor med samma intressen komma i kontakt med 

varandra (Youtube, 2017).   

 

Flera forskare har kommit till insikt om att dagens användare på sociala plattformar ständigt 

söker efter uppmärksamhet för att nå ekonomisk vinning. Denna “ekonomiska 

uppmärksamhet” dominerar framförallt på Youtube. Florencia Garcia-Rapp (2017) menar att 

det på Youtube finns ett överdrivet stort utbud av alternativa videoklipp, vilket leder till att 

sändare och deras respektive innehåll ständigt konkurrerar med varandra för att fånga 

publikens uppmärksamhet. Det var efter att partnerskapet, som innebär att sändare kan tjäna 
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pengar via annonser i videoklipp, inrättades på Youtube som konkurrensen mellan dem 

började öka kraftigt (Garcia-Rapp, 2017).  

 

2.2. Vloggare  

I takt med Youtubes utveckling har videobloggare, också kallat vloggare, kommit att bli 

populära gestalter inom plattformen. Vloggar går under kategorin underhållningsfilm och är 

den populäraste kategorin användare inom plattformen väljer att titta på (Davidsson & 

Thoresson, 2017). Enligt Yang, Gao, Tian och Huang (2010) är en vlogg detsamma som en 

blogg fast där innehållet framställs i videoformat istället för i skrift. Den består av en 

personlig och öppen dagbok där allt från personliga iakttagelser, åsikter om dagliga händelser 

eller ens livsstil frontas (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Vloggar kan utföras på flera sätt och det finns olika kategorier de kan delas in i. En 

kategorisering som är värd att nämna är hur vloggarna kan grupperas enligt olika 

presentationsstilar. Vloggarna kan antingen vara utformade som en “vlogg-dagbok” eller en 

“webb-tv-show” (Yang, Gao, Tian & Huang, 2010). I en vlogg-dagbok har vloggen ett 

liknande upplägg som dagboken och publiken brukar många gånger få följa med under en dag 

eller när sändaren vill visa upp något med sin livsstil. Den är inte särskilt uppstyrd utan 

mottagaren får ofta en känsla av att den är spontan. En webb-tv-show känns inte lika spontan, 

utan har ofta ett mer organiserat upplägg och ett tydligare syfte. Med tanke på att den digitala 

utvecklingen har givit oss en mängd funktioner som gör att vi kan kommunicera enbart med 

vår mobiltelefon är vloggen ett effektivt sätt att sprida information på (Yang, Gao, Tian & 

Huang, 2010).  

 

Då vloggare utgör en stor andel av Youtubes kanaler vill de således uppnå ekonomisk 

uppmärksamhet. Att uppnå ekonomisk uppmärksamhet innebär att få en hög klickfrekvens, 

det vill säga antal klick, liksom den högt värderade förmågan att kunna kontrollera och fånga 

en publik. Dessa faktorer kombinerade med varandra hjälper nämligen en vloggare att få ett 

personligt varumärke. Ett personligt varumärke definierar online-värde och legitimitet som 

gynnar Youtube-kanalens synlighet och popularitet (Garcia-Rapp, 2017). Det är när en vlogg 

lyckas skapa legitimitet och online-värde som intresse från företag ökar. Intresset innebär att 

företagen vill annonsera eller samarbeta med vloggaren. Klick och visningar har därför blivit 

allt mer värdefullt för en vloggare då en ökning av klickfrekvensen även ökar möjligheten att 
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skapa ett personligt varumärke, vilket i sin tur även ökar målet att få en framgångsrik 

Youtube-kanal som har ekonomisk uppmärksamhet. Många vloggare tar därför till många 

knep för att nå en så hög klickfrekvens som möjligt (Garcia-Rapp, 2017).  

 

2.3. Clickbait 

Clickbait är ett relativt nytt begrepp och betyder klickbete på svenska (Nationalencyklopedin, 

u.å.). Begreppet har sitt ursprung i onlinejournalistiken och är ett verktyg som används i 

rubriker för att locka läsaren att klicka sig vidare till en nyhet. Detta för att generera en så hög 

klickfrekvens som möjligt (Karlsson, 2016) och för att effektivt sprida nyheter på sociala 

plattformar (Blom Nygaard & Hansen Reinecke, 2014). Begreppets innebörd har funnits med 

sedan länge och redan under 1800-talet låg fokus på att skapa rubriker som lockade en stor 

publik (Alves, Antunes, Agrici, Sousa & Ramos, 2016).   

 

Precis som Youtube-kanaler är beroende av sin publik för att generera klick är digitala 

nyhetssajter beroende av sina läsare av samma anledning. Antalet klick avgör nämligen även 

för nyhetssajten hur mycket pengar de får från diverse annonsörer och detta resulterar i en 

ständig kamp om att fånga läsarnas uppmärksamhet (Chakraborty, Paranjape, Kakarla & 

Ganguly, 2016). Av samma anledning var det även på 1800-talet viktigt att fånga läsarnas 

uppmärksamhet eftersom det gav ökad försäljning. För att fånga läsarnas uppmärksamhet 

samt för att få läsarna att kontinuerligt besöka nyhetssajten konstruerar sändaren effektfulla 

och uppmärksammade rubriker. Rubriker som innehåller clickbaits. Dessa rubriker skiljer sig 

från de traditionella rubrikerna vars huvudsyfte är att informera och locka till läsning (Alves, 

Antunes, Agrici, Sousa & Ramos, 2016). Rubriker som innehåller clickbaits utnyttjar istället 

publikens nyfikenhet genom att ge ytterst lite information och att vara av uppseendeväckande 

karaktär. En karaktäristisk clickbait kan lyda “Du kan inte ana vad som kommer hända 

härnäst” eller “Videoklippet kommer förändra ditt liv”. Allt för att undvika att berätta vad 

innehållet faktiskt kommer att handla om (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Då Youtube har ett liknande upplägg som onlinejournalistiken och har samma möjlighet att 

locka mottagare att klicka sig in på videoklipp, är clickbait ett begrepp som även används 

inom denna plattform. Clickbaits på Youtube består ofta av missvisande och dolda budskap 

som lurar publiken att klicka sig in på ett videoklipp. Detta gäller i både rubrik- och 

bildsättningar. Att vloggaren använder rubrik- och bildsättningar som i många fall inte 
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representerar videoklippens innehåll medför att clickbaits i längden inte lever upp till 

publikens förväntningar. Detta kan vara problematiskt då publiken blir besviken och missnöjd 

(Chakraborty, Paranjape, Kakarla & Ganguly, 2016).  

 

Pewdiepie är Sveriges, men också världens största Youtube-stjärna och har många års 

erfarenhet inom branschen. I en artikel publicerad på Kotaku, en nyhet- och diskussionssajt 

om spel, reflekterar han över begreppet clickbaits och dess innebörd på Youtube:  

 

“If you don’t do it, you’re not going to get views. I can spend days on a video and it will get 

less views than a video that we shit out for ten minutes that has a better title. YouTube is 

really unfair in that regard, and what it leads to is good content sometimes getting buried by 

‘clickable’ content” (Hernandez, 2016)  

 

Pewdiepie bekräftar att det är problematiskt att antal klick prioriteras framför att faktiskt 

skapa videoklipp med kvalitet. Trots att många vloggare är medvetna om problemet fortsätter 

de att missleda publiken med missvisande rubrik- och bildsättningar (Hernandez, 2016).  
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1. Problemformulering 

Dagens digitala samhälle har givit människan möjligheten att kommunicera på ett enkelt och 

effektivt sätt. Detta har medfört att Youtube och andra digitala plattformar har kommit att bli 

populära forum för människor att publicera, sända och ta emot information på (Jarboe, 2012). 

Den ökade användningen av Youtube har resulterat i en stor konkurrens och människor som 

vill förmedla information via videoklipp på plattformen gör allt för att bli uppmärksammade 

(Chakraborty, Paranjape, Kakarla & Ganguly, 2016). För att uppmärksammas skapar 

vloggarna rubrik- och bildsättningar av uppseendeväckande karaktär och som ofta innehåller 

missvisande budskap. Detta har kommit att bli problematiskt då det blir allt vanligare att 

publicera missvisande rubrik- och bildsättningar, med lite information, vars syfte är att enbart 

locka publiken (Alves, Antunes, Agrici, Sousa & Ramos, 2016). Att publicera lockande 

rubriker och bilder som faktiskt innehåller den riktiga informationen är inte längre en 

prioritet. Clickbaits har därför blivit allt vanligare att tillämpa i skapandet av lockande rubrik- 

och bildsättningar.  

 

Mottagare på Youtube behöver få upp ögonen och inse att videoklipp de klickar sig in på ofta 

är utformade med rubrik och bild som har i huvudsyfte att enbart locka. Digitaliseringens 

stora framväxt har medfört att kvantitet prioriteras framför kvalitet. För vloggaren är det 

nämligen inte viktigt att den riktiga informationen framförs utan han eller hon utnyttjar 

mottagaren för att nå en så hög klickfrekvens som möjligt. Därför finns det en risk att 

vloggarens rubrik- och bildsättningar som innehåller clickbaits styr vårt informationsintag, 

vilket kan leda till att vi tar del av information som inte alltid är den mest pålitligaste.   
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3.2. Syfte  

Syftet är att öka medvetenheten om hur clickbaits är utformade på Youtube.  

 

3.3. Frågeställningar  

• Vilka retoriska och semiotiska attribut används för att utforma clickbaits på Youtube? 

• Hur relevanta är clickbaitsen för videoklippens innehåll?  
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4. Tidigare forskning  

4.1. Clickbaits inom nyhetsjournalistiken  

Jonas Blom Nygaard och Kenneth Hansen Reineckes (2014) forskning har kommit att ligga 

till grund för vår undersökning. Forskarna redogör för en semantisk ansats och begreppet 

“forward-reference”, på svenska kallat framåtreferering. Blom och Hansen redogör för två 

olika typer av framåtrefererande rubriker, diskursdeixis och kataforer. Den förstnämnda 

metoden innebär att man via lingvistiska uttryck refererar till något i den kommande 

diskursen. Kataforer beskriver Blom och Hansen som en metod som även den refererar till 

något framåt, men till skillnad från diskursdeixis sker refereringen inte till något i den 

kommande diskursen utan till ett ord eller mening i texten. Studien undersöker hur digitala 

nyhetssajter använder sig av framåtrefererande rubriker vid rubriksättning (Blom Nygaard & 

Hansen Reinecke, 2014).  

 

Vidare redogör forskarna för begreppet clickbait och de förväntningar och krav begreppet 

ställer på dagens journalister. Då studien är en kvantitativ analys som omfattar  

100 000 rubriksättningar av 10 olika danska nyhetssajter, tydliggör forskarna vikten av att 

förstå de bakomliggande faktorerna till varför läsarna klickar sig in på eller vidare till en 

nyhet. För utan denna kunskap och förståelse får nyheten ingen uppmärksamhet, vilket i sin 

tur leder till lägre aktivitet på nyhetssidan (Blom Nygaard & Hansen Reinecke, 2014). 

Forskarna genomför jämförande studier och sätter rubrikerna i förhållande till varandra och 

får på så vis fram ett resultat som visar att framåtreferering oftare används vid rubriksättning i 

tabloid och kommersiella sammanhang. Resultatet visar även att framåtreferering är en 

effektiv och väl använd metod för att locka läsarna att klicka sig in på en nyhet. Läsarna tar 

del av den hela texten och gör av den anledningen nyhetssajten mer tilltalande för annonsörer, 

eftersom fler klick resulterar i högre popularitet (Blom Nygaard & Hansen Reinecke, 2014).  

          

Vidare poängterar Blom och Hansen att det inte finns några fullständiga undersökningar som 

visar att användningen av framåtreferering vid rubriksättning skapar nyfikenhet och 

förväntan. Metoden kan likväl skapa irritation och frustration bland läsare som enbart vill 

skumma igenom rubriker utan att läsa hela innehållet (Blom Nygaard & Hansen Reinecke, 

2014). I studien Newspaper headlines and relevance: Ad hoc concepts in ad hoc contexts 

(2009) visar dock forskaren Elly Ifantidou att läsarna inte bryr sig om missledande eller dolda 



 
 

12 

budskap i rubrikerna så länge rubrikerna är kreativa och intressanta. Ifantidou undersöker ett 

urval av studenters uppfattningar kring informerande och icke informerande rubriker 

respektive kreativa och icke kreativa rubriker. Resultatet i studien tillämpas i Blom och 

Hansens studie där forskarna drar slutsatsen att framåtreferering i kombination med kreativitet 

inte ger upphov till irritation, utan främjar nyfikenhet och förväntan.  

 

År 2016 genomfördes en studie av Alves, Antunes, Agrici, Sousa och Ramos som dels 

grundas på Blom och Hansens forskning om framåtreferering och definition av begreppet 

clickbait. Studien undersöker clickbaits inom online-nyhetsjournalistiken och hur 

nyhetsrubriker syftar till att göras mer attraktiva för läsare. Forskarna studerar clickbaits stöd i 

Blom och Hansens semantiska ansats som analyserar några av de mest populära 

rubrikbyggnadsformlerna. Vidare presenterar forskarna en historisk kontext av clickbait 

genom begreppets ursprung i “Yellow Journalism”. Yellow Journalism beskrivs som 1800-

talets journalism-trend vars fokus låg på hur överdrivna och förstorade nyhetsrubriker 

användes för att öka försäljningen. Resultatet visar att användningen av vissa 

rubrikkonstruktioner ger en betydande ökning av klickfrekvenserna. Denna ökning kan få 

positiva följder för organisationen i form av ökad försäljning, men kan även vara till skada då 

överdrivna rubriker kan få läsare att känna sig manipulerade.  

 

En stor del av medieforskningen kring clickbaits har alltså fokuserat på att studera begreppet i 

relation till nyhetsjournalistiken, både online och i traditionella medier. Mycket fokus har 

även legat på vilka konstruktioner samt metoder som bör tillämpas för att nå en effektiv 

rubriksättning i nyhetsjournalistiken. Tidigare forskning har även visat att användandet av 

clickbaits kan få både positiva och negativa konsekvenser. Då clickbait är ett relativt nytt 

begrepp som det inte gjorts mycket tidigare studier inom, är Alves, Antunes, Agrici, Sousa 

och Ramos (2016) forskning väsentlig för vår studie. Den tidigare presenterade forskningen 

om clickbaits inom nyhetsjournalistiken är noga utforskat och är av den anledningen relevant, 

eftersom den ger oss en tillförlitlig grund att vidareutveckla och undersöka närmare.  

 

4.2. Vloggar och Youtube   

År 2010 genomfördes en kinesisk studie som undersöker fenomenet vloggar och den trend de 

har skapat i digitala medier (Yang, Gao, Tian & Huang). Då Kina har en omfattande censur 

gällande vad som får sägas, skrivas och visas är Youtube en av många sociala plattformar som 
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är blockerade av den kinesiska regeringen (Moberg, 2014). Av den anledningen utförs ingen 

entydig koppling mellan Youtube och vloggar, utan forskarna genomför mer generella 

undersökningar mellan sociala plattformar och vloggar.  

 

Forskarna definierar vlogg som en form av blogg, men som till skillnad från de traditionella 

bloggarna innehåller videos. De argumenterar för att vloggar är en effektivare metod än de 

traditionella bloggarna då man genom en video kan visa mycket mer än bara en text (Yang, 

Gao, Tian & Huang, 2010). Forskarna menar att vloggar är en ny teknologisk trend. I takt 

med att antalet vloggare ökar, ökar också mängden publicerat material vilket leder till högre 

konkurrens. Resultatet visar även att vloggar har en stor påverkan på dagens medieanvändare 

och att det i framtiden kommer resultera i en vidare utveckling i medielandskapet och 

framförallt i de digitala medierna. Forskarna argumenterar av den anledningen för att 

ytterligare förbättringar bör göras inom teknologin (Yang, Gao, Tian & Huang, 2010).  

 

Florencia Garcia-Rapps (2017) studie fokuserar på de konsekvenser som uppkommer när 

skönhetskanaler på Youtube uppmärksammas och blir populära. Genom att studera 80 

videoklipp på den brittisk-kinesiska skönhetsgurun Bubz Youtube-kanal, redogör Garcia-

Rapp för vad som krävs för att nå ekonomisk uppmärksamhet. Fyra olika videokategorier 

presenteras: innebördsbaserade videoklipp, marknadsorienterade videoklipp, inspirerande 

videoklipp och relationsrelaterade videoklipp. Genom att forskaren undersöker kanalens 

ekonomiska aspekter av uppmärksamhet och ökade frekvens av besökare, kan hon se vilka 

egenskaper i videoklippen som är nödvändiga för att fånga publikens uppmärksamhet. Garcia-

Rapp kommer fram till att sminkguruns uppladdningar leder till två sorters publik, nämligen 

tillfälliga tittare och lojala prenumeranter. Resultatet tyder på att vloggare som visar upp sin 

personliga livsstil kombinerat med ett välarbetat innehåll stärker banden med sina besökare 

och är nyckeln till lojala prenumeranter. Bubz marknadsorienterade och innebördsbaserade 

videoklipp visar att hon skaffat sig en status som lockar annonsörer, då videoklippen 

legitimerar att hon är kunnig inom smink. Garcia-Rapp menar även att videoklippen består av 

vloggar som inte bara framställer Bubz som en sminkexpert utan även som en vanlig person. 

Detta gör också att hon får en personlighet som stärker hennes status som Youtube-kändis.  
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4.3. Relevans i tidningsrubriker  

I den tidigare nämnda studien Newspaper headlines and relevance: Ad hoc concepts in ad hoc 

contexts (2009) studerar Elly Ifantidou inte bara betydande faktorer vid rubriksättning, hon 

studerar även relevansen i rubriker utifrån Sperber och Wilsons relevansteori. Teorin hävdar 

att tidningsrubriker är utformade för att ge optimal relevans för innehållet och till läsaren. 

Ifantidou redogör för hur läsaren tillämpar förkunskaper i tolkandet av en text. Forskaren 

menar att tolkningen av en text påverkas av vilka tidigare erfarenheter läsaren har och att det 

är i kombination med den nya kunskapen som läsaren bildar sig en uppfattning om texten i 

fråga. Resultatet visar att läsarens förkunskaper och intresse har stor påverkan i tolkningen av 

en text. Läsaren strävar efter att uppnå största möjliga effekt för minsta möjliga ansträngning. 

En effekt som ger trovärdig och relevant tolkning. Av den anledningen tolkar läsaren en 

rubrik så långt som krävs och tills han eller hon har uppnått förväntningen om relevans, och 

inte längre. Vidare visar resultatet att läsaren lockas av rubriker som handlar om välbekanta 

ämnen som han eller hon har ett intresse för. Av den anledningen prioriterar läsaren mindre 

informativa rubriker som är kreativt utformade. 

    

Även i studien av Daniel Dor (2003) studeras tidningsrubriker utifrån Sperber och Wilsons 

relevansteori. Dor börjar med att förklara definitioner av olika tidningsrubriker, såsom 

rubriker i morgontidningar, rubriker i kvällstidningar, summerande rubriker, citatrubriker etc. 

Trots rubrikernas olika utformning är Dors syfte med studien att genom relevansteorin 

förklara att rubrikerna ändå har samma gemensamma mål. Dor menar att en framgångsrik 

rubrik kräver att läsarna förstår. Likt Infantidous redogörelse har förståelsen ett samband med 

vad läsarna har för förkunskaper, men också vad artikeln handlar om. Alla sorters rubriker är 

därmed en fråga om strategiska val. Studiens resultat förklarar hur publicister måste förstå 

sina läsare, deras kunskapsnivå, tro och förväntningar för att kunna utforma framgångsrika 

rubriker. Inte minst behöver publicisterna en förståelse av artikelns innehåll. Resultatet visar 

tillsist att läsare hellre spenderar tid till att skumma igenom rubriker än att läsa innehållet, på 

grund av att de dagligen blir tilldelade en stor mängd information. Det massiva 

informationsflödet medför att läsarna väljer att ta del av innehåll de finner intressantast.  
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4.4. Personligt varumärke  

I studien Personal branding through social media (Petruca, 2016) diskuteras begreppet 

“personligt varumärke” och hur det har kommit att bli ett attribut för yrkesverksamma att på 

ett enkelt och praktiskt sätt kunna skapa, marknadsföra och växa genom sociala plattformar. 

Författaren menar att det personliga varumärket inte är vår jobbtitel. Ett personligt varumärke 

består inte bara av vad vi gör, utan snarare hur, för vem och varför vi gör det. Resultatet visar 

viktiga rekvisit som måste uppnås när man arbetar med det personliga varumärket. Först och 

främst är det viktigt att vara medveten om att andra identifierar sig med vårt 

varumärke.  Därför måste vi i samma stund som vi bestämmer hur vi vill att vårt varumärke 

ska uppfattas även bestämma strategin för att bygga upp det. Därefter är det för personen i 

fråga betydelsefullt att vara medveten om sin onlinenärvaro och att allt vi delar online måste 

ha ett syfte. Det sista rekvisitet handlar om betydelsen att associeras med andra starka 

varumärken, då detta stärker vår identitet. Petruca (2016) menar att ett personligt varumärke 

kan skildras på plattformar som Instagram, Twitter eller Facebook, men att kommunikationen 

ska ske via den plattform som passar personen i fråga bäst. Ju mer genomtänkt strategi 

personen har, desto fler möjligheter ges för tillväxt och utveckling.  

 

En stor del av forskningen kring personligt varumärke fokuserar på själva begreppet, i 

koppling till en viss typ av verksamhet. Liz Bridgen (2011) har i sin studie analyserat PR-

utövares engagemang och kommunikation online via sociala medier. Forskaren har genom 

intervjuer tittat på hur långt konversationer och relationer har utvecklats med klienter genom 

att utövaren både agerat i en professionell arbetsroll och som privatperson. Detta kan 

associeras till ett emotionellt arbete, där personliga attribut sätts in i arbetsrelationer. Studien 

undersöker även tillfredsställelsen av denna relation och friheten det ger utövarna att skapa ett 

personligt varumärke, både för individuell och organisatorisk framgång. Resultatet visar att 

PR-utövare ständigt konkurrerar online för att uppnå ett högt värde i den sociala 

medievärlden. Ett högt värde kan liknas med utövarens många kontakter och framförallt på ett 

personligt plan. Studiens resultat påvisar flera konsekvenser av engagemang i sociala medier 

och emotionellt arbete. Den huvudsakliga konsekvensen ligger i att PR-utövare blandar in en 

stor del av sitt personliga liv i sitt professionella arbete, vilket i sin tur leder till att arbetet 

följer med utövaren hem på grund av den ständiga onlinetillvaron. Trots det genomträngande 

arbetet i det privata livet har utövarna inte svårigheter att de som privatpersoner blir brukade 

som en produkt. De ser det emotionella arbetet som ett sätt att bygga upp ett framgångsrikt 
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personligt varumärke. Personerna i fråga bortser från den etiska och moraliska motsättning 

arbetet ger, och värdesätter hur de som personer frontas på marknaden. Vikten av hur 

utövarna i fråga arbetar emotionellt för att skapa förtroende till sin publik är intressant för vår 

uppsats. Även vloggare eftersträvar tittare som finner förtroende för dem. Detta visar även hur 

omfattande konkurrensen på sociala plattformar har blivit och hur viktig den emotionella 

relationen är. 

 

4.5. Vårt bidrag  

En stor del av den forskning vi har studerat inom forskningsfältet marknadskommunikation 

och sociala plattformar fokuserar på hur clickbaits används inom nyhetsjournalistiken. Stor 

vikt ligger på vilka konstruktioner och metoder som bör tillämpas för att nå en effektiv 

rubriksättning och visar att begreppet kan ha både positiva och negativa associationer. Den 

tidigare presenterade forskningen redogör för definitionen av vloggar och hur Youtube har 

kommit att bli en ekonomidrivande plattform. Den visar även att relevansteorin är väsentlig i 

tolkandet av information eftersom tidigare antaganden och förkunskaper påverkar tolkningen. 

Det personliga varumärket har blivit ett attribut för att skapa, marknadsföra och växa genom 

sociala medie-plattformar.     

 

Det finns alltså tidigare forskning som visar hur clickbaits inom nyhetsjournalistiken är 

konstruerade och vilka metoder som bör användas. Däremot har inga tidigare studier 

undersökt hur clickbaits är utformade på Youtube. Inga tidigare studier har heller undersökt 

hur vloggare via både rubrik- och bildsättning lockar tittare att klicka sig in på videoklipp. 

Vårt bidrag är därmed att fylla denna forskningslucka. Vi vill fylla orskningsluckan eftersom 

Youtube är världens, men också Sveriges, tredje mest besökta plattform. Youtube finns i över 

70 länder och det visas i genomsnitt 4 miljarder klipp varje dag på plattformen (Karlsson, 

2017). Att Youtube är världens största plattform för videoklipp innebär även att Youtube har 

en stor påverkan inom många områden. Precis som nyhetsjournalistiken har en förmåga att 

påverka läsare att klicka sig in på en artikel, kan sändare på Youtube påverka mottagare att 

klicka sig in på videoklipp.  
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5. Teoretiskt ramverk  

5.1. Retorik 

Retorik betyder “talandets konst” och härstammar från det antika Grekland. Det är en lära 

som innebär att kunna tala och skriva väl. När läran växte fram på 400-talet f. Kr. handlade 

det om folkets oenighet gällande mark. Tvisterna låg i vem som skulle ha marken. Då inga 

advokater fanns var folket tvungna att föra sin egen talan. De som blev tilldelade mark var de 

personer som var duktiga talare i domstolen. Under samma tid utvecklades även demokratin, 

vilket gjorde att behovet av goda talare växte desto mer. Snart fanns talarskolor i varje grekisk 

stad (Gunnarson, 2013). Aristoteles var en av de lärare som lyckades göra sin lära hörd. Han 

gav retoriken en allmän innebörd:  

 

”Retorik som konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga” (Holm, 

2002, s. 146).  

 

Retoriken handlar därmed om att ge människor de verktyg som behövs för att upptäcka, ordna 

och presentera kännedom och argument på ett övertygande sätt (Gunnarson, 2013). 

Precis som för flera årtusenden sedan använts retoriken på samma sätt i dag (Holm, 2002). 

Information ska förmedlas, försvaras och behandlas (Fällman, 2009). Mycket har dock skett 

under dessa år och retoriken har transformerats från en klassisk till en mer förnyad aktualitet. 

Förändringen beror till stor del på kommunikationssamhällets utveckling (Holm, 2002). I dag 

förekommer retorik i flera olika medier och kan upptäckas såväl i skrift och tal som i bilder, 

design, musik och andra uttrycksmedel (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Tekniken har även 

medfört att retorik i dag är multimedial då de olika uttrycksformerna oftast kombineras med 

varandra. Kjeldsen (2008) menar att varje gång media lyckas få en dominerande position i 

kommunikationssamhället förändras människans förmåga att tänka, tala och handla. På 

samma sätt innebär det att villkoren för retoriken förändras.  

 

Dagens digitala mediesamhälle har gett människan fler möjligheter att kommunicera och det 

kan ske via e-post, chatt, webbsidor, webbannonser, sociala medier, vloggar med mera 

(Kjeldsen, 2008). Dessa kommunikationsformer använder privatpersoner, medier och andra 

verksamheter sig av för att synas och höras. Sändarna kan betraktas likt antikens “talarstolar”. 

Tal och framställning är densamma enligt retoriken, därför kan all framställningskonst 
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betraktas som “tal”. Retorik kan lika gärna användas och ställas fram i en rubrik på en 

webbsida som i ett muntligt tal (Holm, 2002).  

 

Den enorma ström av digitala budskap har resulterat i att människor, medier och andra 

verksamheter konkurrerar om samhällets uppmärksamhet, tillförlitlighet och acceptans för att 

nå framgång. På så sätt har retoriken kommit att bli anpassad till människors digitala behov 

(Holm, 2002). Ett exempel på detta behov är hur människans personliga varumärke har 

kommit att bli betydelsefullt. I dag handlar det inte bara om att företag använder sig av 

retoriska verktyg för att utmärka sina varumärken, utan likaså använder privatpersoner 

retoriska verktyg för att värna om sitt eget varumärke. Det personliga varumärket består av de 

värden som är förknippade med personen och personens namn. Ju mer medveten personen i 

fråga är om dess värderingar, desto enklare kommer det vara att ta reda på vilka retoriska 

verktyg han eller hon ska använda sig av för att övertyga sina mottagare (Fällman, 2009). 

Eftersom det finns många vloggare som lyckats åstadkomma ett personligt varumärke är 

retorik en passande teori för vår studie. Studien kommer med hjälp av retoriken undersöka hur 

vloggare utformar clickbaits på Youtube. Teorin kommer dock endast tillämpas i studerandet 

av skrift i rubrik- och bildtexter, då bilderna istället kommer att analyseras utifrån semiotiken.  

 

5.1.1. Pathos, ethos och logos 

Beroende på vilken sorts framställning som sker anpassas alltid den retoriska 

kommunikationen. Det kan exempelvis bero på vilket syfte sändaren har, vilken publik som 

ska ta emot budskapet eller vilken tidpunkt framställningen kommer att ske på. Dock har all 

retorik en gemensam utgångspunkt, nämligen att skapa förtroende och förståelse hos 

mottagarna. Pathos, ethos och logos är retoriska argument som sändaren kan använda för att 

påverka och skapa förtroende hos sin publik. Dessa argument utgör grunden för retorikläran 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008).  

 

Pathos är ett argument som väcker starka känslor hos mottagaren. Alltifrån känslor som 

medkänsla, nyfikenhet, glädje, ilska och rädsla. När sändaren visar eller skapar starka känslor 

för det som framställs når budskapet lättare ut. Känsloargument har nämligen en benägenhet 

att vinna över förnuftsargument. För att bli uppmärksammad i sociala mediekanaler, som i 

vloggares fall, krävs det att sända ut budskap som berör mottagarnas hjärtan (Gunnarson, 

2013). 
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Begreppet ethos handlar om att övertyga genom personlighet och karaktär. Sändaren vill i 

detta fall väcka känslor av förtroende hos sina mottagare. För att framkalla en sådan känsla 

krävs att sändaren visar ödmjukhet och välvilja. För att vloggare ska kunna skapa ethos krävs 

att de visar entusiasm, att de påminner mottagarna om vem de är och vad de kommer att göra 

som är bra för dem (Gunnarson, 2013).  

     

Logos är ett argument som innebär att sändaren övertygar genom rationell fakta och bevis. 

Alltifrån tal, ord, kunskap och tankar (Fällman, 2009). Begreppet är ett sakligt medel där 

mottagarens förnuft och kritiska omdöme nyttjas. Om vloggare använder sig av begreppet 

talar de till mottagarens förnuft och kritiska omdöme (Carlsson & Koppfeldt, 2008). 

 

5.1.2. Förarbetsfaser  

Cicero är en retoriklärare som uppmärksammades efter att romarriket tog över Grekland.  Han 

utvecklade Aristoteles teorier och menade att talekonsten kan systematiseras enligt en 

arbetsprocess som innehåller fem förarbetsfaser – inventio, dispositio, elocutio, memoria och 

actio. Hur viktiga dessa faser är beror på vilken situation det gäller (Gunnarson, 2013). I den 

här studien kommer tre av faserna att studeras.  

 

Inventio innebär att komma på vad som ska framställas. För att komma på detta behöver 

vloggare veta vad de vill uppnå, vem budskapet ska nå ut till och vilken situation de befinner 

sig i. Inventio kommer från engelskans “invention”, som betyder uppfinning. Det handlar 

alltså om att uppfinna framställningskonsten innan den framförs (Gunnarson, 2013). 

 

Dispositio handlar om att ordna materialet så att det blir tydligt och logiskt. Precis som det 

låter kommer vi titta på hur vloggare disponerar sitt material. Materialet disponeras anpassat 

till vilken situation det gäller och handlar främst om att fånga publikens intresse (Gunnarson, 

2013). 

 

Elocutio handlar om talets språkliga utsmyckning. Om vloggare inte vill att deras budskap ska 

drunkna i strömmen av information krävs det att de uttrycker sig korrekt, klart och enkelt 

beroende på publiken de vill nå (Gunnarson, 2013). 
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5.1.3. Retoriska finesser     

För att Therese Lindgren ska ska kunna tilltala sina mottagare ytterligare kan hon använda sig 

av smarta stilistiska hjälpmedel (Lundström, 2000).  

      

Anafor är en retorisk finess som handlar om regelbunden upprepning av ord eller fraser. 

Anaforer ger tempo och förtydligar budskapet som framförs (Lundström, 2000). 

      

Troper förändrar ordets vanliga mening, de kan liknas vid synonymer (Lundström, 2000). 

Metonymi är en av huvudtroperna och bildas när två tecken ställs i varandras närhet. 

Relationen mellan dem gör att vi kan se eller höra en sak för att vi ska kunna föreställa oss 

något annat (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Exempelvis kan ordet “Eiffeltornet” metonymiskt 

representera staden Paris (Kjeldsen, 2008).  

       

5.2. Semiotik 

Semiotik är en teckenlära som studerar hur människor kommunicerar med hjälp av olika 

tecken. Semiotiken som teori undersöker hur meddelanden kommuniceras mellan människor 

där större fokus ligger på den betydelse som skapas i kommunikationen sändare och 

mottagare emellan än på kommunikationsprocessen i sig. Av den anledningen lägger 

semiotiken stor vikt vid att studera texten, där det är läsarens personliga erfarenheter som 

formar budskapet och ger texten sin meningsfullhet (Fiske, 1997).  

 

Studien kommer med hjälp av semiotiken undersöka hur vloggare skapar frontbilder som 

innehåller lite information för att locka mottagare att klicka sig in på videoklipp. Semiotiken 

som teoretiskt ramverk är passande eftersom teorin djupgående undersöker vad sändaren 

försöker eller vill förmedla (Fiske, 1997). Studien kommer främst fokusera på Ferdinand de 

Saussures och Roland Barthes teorier om teckenlära. Det var den schweiziske lingvisten 

Ferdinand de Saussure som i början av 1900-talet lade grunden till den språkförståelse som i 

dag representerar semiotiken (Kjørup, 2004). Saussure definierar semiotiken som: 

    

“En vetenskap som studerar tecknens liv i det sociala livet” (Kjørup, 2004, s. 16).  
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Saussure menar att ett tecken som helhet består av två olika men oskiljaktiga delar. Dels ett 

materiellt uttryck, även kallat det betecknande, dels ett immateriellt innehåll, även kallat det 

betecknade. Trots att det betecknande och det betecknade har olika betydelser samt innehåll, 

är de oskiljaktiga och beroende av varandra eftersom de tillsammans bildar tecknet (Gripsrud, 

2011). Ett teckens materiella uttryck är tecknets utseende som kan bestå av en mängd olika 

fysiska fenomen. Ljudvågor, streck och figurer är bara några exempel på sådana fenomen som 

läsaren förbinder med en specifik idé eller föreställning (Gripsrud, 2011). Denna process är 

inget läsaren reflekterar över, utan det är en undermedveten process som sker enligt en viss 

kod som vi lär oss redan vid barnsben. Att ha kännedom om koder är alltså dels en form av 

kunskap som är i direkt anknytning till faktakunskaper, dels en form av förtrogenhetskunskap 

om en specifik kultur som läsaren anskaffar genom att leva efter. Saussure kallar dessa koder 

för konventioner vars syfte är att förbinda ett uttryck med ett innehåll (Gripsrud, 2011). Enligt 

Saussure är ett teckens immateriella innehåll den mentala föreställningen som det 

betecknande hänvisar till. Även denna innehållssida präglas av kulturella skillnader då den 

delar in världen i olika kategorier. Dessa kategorier representerar föreställningar om hur 

världen är ordnad där kulturella skillnader har en stor inverkan. Enligt Saussures 

betydelsemodell är det de immanenta delarna, det betecknande och det betecknade, som 

tillsammans bildar tecknet (Gripsrud, 2011).         

  

5.2.1. Denotation och konnotation   

Den franska semiotikern och kritikern Roland Barthes utvecklade Saussures lära och anses 

i dag vara en av Saussures främsta efterträdare. Barthes konstruerade en teori bestående av två 

ordningar av beteckning, vilka han valde att namnge denotation och konnotation (Fiske, 

1997).  

 

Denotation är ett teckens direkta betydelse och något läsaren strävar efter att förstå i ett 

tecken. Förståelsen nås när läsaren utifrån färger, linjer och former ser en uppbyggnad hos 

tecknet och bildar således en uppfattning om tecknets direkta betydelse (Barnard, 2001).  

Denotation tillhör Roland Barthes första grad av beteckning. Enligt en semiotisk synvinkel är 

ett denoterande tecken ett tecken som inte består av andra tecken, varken som uttryck eller 

innehåll. Denotation är förhållandet mellan ett teckens uttryck och innehåll, där uttryckssidan 

denoterar innehållet (Kjørup, 2004).  
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Konnotation tillhör den andra graden av beteckning och är ett tecken som har ett annat tecken 

som uttryckssida (Kjørup, 2004). Konnotation avser de indirekta betydelserna som finns i en 

text och syftar till att ge läsaren en ökad förståelse för texten i fråga. Konnotation utgör även 

de tankar och associationer läsaren får när hon eller han ser en text (Barnard, 2001). Enligt 

den semiotiska synvinkeln är konnotation relationen mellan det underliggande tecknet och det 

övergripande innehållet, där det underliggande tecknet konnoterar innehållet i fråga (Kjørup, 

2004). Text och bild syftar av den anledningen inte bara till att denotera ett teckens direkta 

betydelser, utan konnoterar även det som är bundet till tecknet. Viktigt tillägg är dock att 

konnotation påverkas till stor del av läsarens förkunskaper och förutsättningar, samt av 

kulturella skillnader (Bignell, 2002).  

 

5.2.2. Myt 

Enligt Roland Barthes definieras myt som en beteckning för att begripliggöra den 

underliggande samhälleliga betydelsen och är en vidareutveckling av det tidigare beskrivna 

begreppet konnotation. Men medan konnotationer fokuserar på mottagaren och på hans eller 

hennes tankar samt associationer av en text, fokuserar myt på sändaren och på hans eller 

hennes intention med en text (Bignell, 2002). Eftersom kulturer består av olika normer och 

värderingar är det vanligt att texter får olika betydelser. Problematiken med detta är att myter 

ofta har en tendens att missuppfattas eftersom de är beroende av den kultur de befinner sig i. 

Föreställningen vi svenskar har om vad som är manligt respektive kvinnligt behöver 

exempelvis inte delas med resten av världen (Fiske, 1997).  

 

5.3. Relevansteorin  

Relevans är en en viktig beståndsdel som gör att en text eller ett samtal hänger samman 

(Dahllöf, 1999). Grundarna är Sperber och Wilson, som än i dag är centrala teoretiker inom 

relevansteorin. De beskriver hur en talare måste förhålla sig till sin sändare – Talaren kan inte: 

 

“Merely intend to convey certain information, but must intend her audience to recognise that 

she has this intention” (Wilson, 2005, s. 1132).  

 

Mottagaren måste alltså förstå i vilket avseende ett uttalande är relevant. Därför krävs det att 

sändaren inte bara vet om vad som sägs, utan han eller hon måste även veta varför det sägs. 
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Relevansteorin syftar till att i detalj förklara vad som gör en talsituation relevant (Dahllöf, 

1999). Teorin handlar huvudsakligen om att uppnå största möjliga effekt för minsta 

bearbetade ansträngning (Dor, 2003). Processen handlar om hur det enskilda sinnet tolkar 

information. Sinnet tolkar information genom olika stimulanser, vilket kan vara alltifrån 

synintryck, ljud, tankar, uttalanden eller minnen som sedan omvandlas till antaganden 

(Ifantidou, 2009).  

 

Varje handling av exempelvis ett uttalande, eller i vårt fall en rubrik och bild, ger upphov till 

förväntningar om relevans hos mottagarna (Ifantidou, 2009). Rubrik- och bildsättning har 

därmed ett samband med relevansteorin. Genom att mottagaren läser en rubrik och ser en bild, 

tolkas information utifrån hur rubriken är formulerad och hur bilden är tagen, kombinerat med 

vilka förkunskaper mottagaren har. Genom den nya kunskapen skapar mottagaren sin 

slutgiltiga kunskap om rubriken och bilden, som sedan personen kommer grunda sin nästa 

värdering utifrån. Den nya kunskapen kan kombineras med befintliga antaganden för att ge 

nya slutsatser, bidra till nya bevis som förstärker befintliga antaganden eller motsäga och 

radera redan känd information av befintliga antaganden (Ifantidou, 2009).  

 

Infantidou (2009) och Dor (2003) argumenterar för hur tidningsrubriker fungerar inom denna 

relevansteori. Infantidou menar att om rubriken inklusive hela artikeln läses kommer 

mottagaren få direkt tillgång till hela artikelns information, men om enbart rubriken läses 

försöker läsaren forma relevans utifrån denna. Dor beskriver att den kunskap som läsaren 

skapar genom rubriken inte alltid behöver stämma överens med tolkningen som gjorts om 

mottagaren läst hela artikeln. Huvudrubriker har en tendens att vara för smala, då de inte 

summerar artikeln tillräckligt, de markerar enbart en enda detalj i historien eller innehåller ett 

citat som inte främjar vad artikeln handlar om. Vissa rubriker innehåller till och med material 

som inte förekommer i nyhetsartikeln (Dor, 2003). Risken med rubriksättning är att 

mottagaren kan sluta tolka artikeln direkt efter att ha läst rubriken och vissa delar av 

informationen, då personen redan tro sig ha tillräcklig information (Infantidou, 2009).  

 

Dor (2003) redogör även för relevansens riktlinjer som visar hur en rubrik bör framstå för att 

göra innehållet optimalt relevant i en artikel. Först och främst kan en rubrik optimera relevans 

genom att vara kort, tydlig, entydig och lättläst samt undvika användningen av metaforer. 

Mottagaren ska inte behöva anstränga sig för att förstå artikelns innebörd utan rubrikens 

samband med artikelns innehåll ska vara så pass tydlig att kontexten är självklar. 
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Rubriksättaren kan inte förvänta sig att mottagaren är insatt i artikelns ämne och därför bör 

personliga ämnen, som exempelvis namn, undvikas i rubrikerna och istället ersättas med titlar. 

Rubriken ska dessutom vara intresseväckande och rama in berättelsen på ett riktigt sätt. 

Rubriker uppfyller sällan alla krav, men målsättningen är att sändaren använder sig av så 

många riktlinjer som möjligt. Det handlar om att i största möjliga mån ge mottagaren ett 

optimalt förhållande mellan hur väl rubriken tydliggör artikelns innehåll och i vilken grad 

mottagaren behöver anstränga sig för att behandla rubriken. Samtidigt som rubriken lockar 

mottagaren till vidare läsning (Dor, 2003). 
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6. Material och metod  

6.1. Material  

Studiens material är hämtat från Therese Lindgrens Youtube-kanal. Lindgren är en 

framgångsrik vloggare i Sverige och vi har valt att studera hennes kanal för att den är omtalad 

och populär. Under årets Guldtuben 2017, som är Nordens största Youtube-gala, vann 

Therese Lindgren priset för årets vloggare (Guldtuben, 2017). Med sina 596 600 

prenumeranter (20 november 2017) och med sin höga klickfrekvens är Therese Lindgren en 

av Sveriges populäraste vloggare på Youtube (Youtube, 2017). Eftersom Lindgren är 

framgångsrik på Youtube utgår studien således från att hennes videoklipps rubrik- och 

bildsättningar innehåller clickbaits. Detta på grund av att vi ser ett samband mellan clickbait 

och framgång. 

 

Studiens analys är uppdelad i två delar. I första delen av analysen har Therese Lindgrens 22 

populäraste videoklipp från 2017 studerats. I analysens andra del har vi undersökt hur relevant 

4 av de 22 videoklippens rubrik- och bildsättning är för innehållet.  

 

6.1.1. Therese Lindgren  

Therese Lindgren har drivit sin Youtube-kanal sedan 2013 och redan från start har kanalen 

vuxit kraftigt. Fokus ligger på ämnena veganism, skönhet, djurrätt och psykisk ohälsa. 

Lindgren är transparent med sin psykiska ohälsa och pratar öppet om sina erfarenheter av att 

leva med panikattacker och ångest. Hon deltar även aktivt i den offentliga debatten kring både 

psykisk ohälsa och djurens rättigheter (Youtube, 2017). Therese Lindgrens målgrupp är unga 

tjejer i åldrarna 15-20 år, som hon har kommit att bli en stor förebild för. Hennes följare bryr 

sig om henne genom visat stöd i kommentarer, mail och annan personlig kontakt (Youtube, 

2017).  

 

Eftersom Therese Lindgren har vloggat sedan 2013 har hon därmed haft många år på sig att 

bygga upp ett personligt varumärke och att skapa en relation till sina följare (Youtube, 2017). 

Ett personligt varumärke innebär dels att vara medveten om sin onlinenärvaro, och att allt 

man delar med sig av har ett syfte (Petruca, 2016). Lindgren visar onlinenärvaro då hon 

kommunicerar med sina följare genom att inkludera dem i hennes videoklipp och då hon 
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dessutom är aktiv med att publicera videoklippen. Hon har även ett tydligt syfte genom att 

kontinuerligt skapa videoklipp kring valda ämnen (Youtube, 2017).  

 

6.1.2. Urval och insamlingsmetod  

Therese Lindgren uppdaterar sin Youtube-kanal flitigt och publicerar tre till fyra videoklipp 

varje vecka (Youtube, 2017). För att studien inte ska bli för omfattande har vi i analysens 

första del valt ut de 22 populäraste videoklippen från 2017. För att välja ut de 22 videoklippen 

har vi studerat dem månadsvis, där de två videoklippen med högst klickfrekvens har valts ut 

för respektive månad. Urvalet har vi gjort för att vår studie ska nå högre tillförlitlighet. 

December månad har dock inte studerats då denna studie påbörjades i slutet av november.  

 

I analysens andra del har enbart 4 av de 22 videoklippen studerats. Videoklippen har blivit 

slumpmässigt utvalda, vilket innebär att samtliga videoklipp har haft lika stor chans att bli 

studerade. Eftersom vi inte vill att urvalet ska påverkas av vårt egna synsätt och förkunskaper, 

är ett slumpmässigt urval att föredra eftersom det ytterligare ökar vår studies tillförlitlighet. 

De fyra videoklippen har transkriberats för att synliggöra videoklippens innehåll och för att 

underlätta studiens analys. För att undersöka hur relevant videoklippens rubrik- och 

bildsättning är för innehållet har vi studerat videoklippens miljö, rekvisita, verbala språk samt 

uttryck och känslor. 

 

6.2. Kvalitativ textanalys som metod  

Textanalys är en vanlig metod att tillämpa vid kvalitativa studier för att analysera olika typer 

av texter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Texter kan vara utformade på 

flera olika sätt. Tidningsartiklar, reklamtexter, personliga brev eller i vårt fall rubriker och 

bilder, är bara några exempel på olika typer av texter (Bergström & Boréus, 2012). En 

kvalitativ textanalys innebär att man via noggrann läsning och studering av en text får ut det 

viktigaste innehållet för studien i fråga. Metoden är därför att föredra i studier där vissa 

avsnitt anses vara viktigare än andra, och i studier där det väsentliga innehållet inte alltid är 

uppenbart (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

 

Vid kvalitativa textanalyser är det inte bara viktigt att aktivt och noggrant läsa texten, det är 

minst lika viktigt att ställa frågor till texten. Dessa frågor är ofta av argumenterande slag och 



 
 

27 

syftar till att ge forskaren en bättre överblick över textens innebörd och slutsatser. I en 

kvalitativ textanalys kan forskaren utgå från två olika typer av undersökningar, en 

systematiserande undersökning eller en kritisk granskande undersökning (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). Den systematiserande undersökningen innebär att forskaren 

klargör tankemönster, logiskt ordnar eller klassificerar innehållet i texten. Den kritiskt 

granskande undersökning har en större och bredare utsträckning än den systematiserande 

undersökningen och syftar till att kritiskt granska innehållet i en text. Här är diskursanalysen 

central, likaså även idékritik och ideologikritik (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). Eftersom vår analys inte syftar till att synliggöra samhälleliga konflikter eller politiska 

och ideologiska idéer, utgår vår analys således från en systematiserande undersökning. Denna 

typ av undersökning är passande eftersom studiens analys är beskrivande och logiskt ställer 

samman de retoriska och semiotiska begreppen i överblickbara kategorier (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

 

6.2.1. Analysschema 

Ett analysschema vid en kvalitativ textanalys syftar till att sammanfatta och förenkla det 

material som ska undersökas. Analysschemat består av enheter och dimensioner där enheterna 

representerar de objekt som ska undersökas och dimensioner beskriver de egenskaper 

objekten besitter. Vidare består analysschemat av olika kategorier, vilket utifrån objektets 

egenskaper visar hur det klassificeras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) finns det oftast inget på förhand givet schema som till 

hundra procent överensstämmer med det material och forskningsfrågor forskaren syftar till att 

bearbeta och besvara. Ett sådant schema är något forskaren själv bör utforma där det är det 

insamlade materialet som styr och sätter gränserna. För att vår studie ska utgå från väl 

utformade och givna ramar har vi valt att utarbeta ett eget analysschema. Vi har utformat ett 

analysschema som tydligt redogör för det material som ska undersökas och som bidrar till att 

studiens forskningsfrågor och syfte kan besvaras (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

I vårt analysschema är videoklippen enheterna. Dimensionerna bygger på de tre analysfaserna 

retorik, semiotik och relevans. Analysfaserna är indelade i två delar och är framtagna för att 

kunna besvara studiens frågeställningar och uppnå syftet. 
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Del 1 

Studering av rubrik- och bildsättning.  

 

Rubrik 

• Vilka förarbetsfaser finner vi i rubrik- och bildtexterna?  

• Används pathos i rubrik- och bildtexterna? 

• Används ethos i rubrik- och bildtexterna? 

• Används logos i rubrik- och bildtexterna? 

 

Bild 

• Vad denoterar bilderna? 

• Vad konnoterar bilderna?  

• Vilka myter innehåller bilderna?   

 

Del 2 

Undersökning av hur relevant videoklippens rubrik- och bildsättning är för innehållet.  

 

• Hur återspeglar rubrik- och bildsättningens miljö videoklippens innehåll? 

• Hur återspeglar rubrik- och bildsättningens rekvisita videoklippens innehåll?  

• Hur återspeglar rubrik- och bildsättningens verbala språk videoklippens 

innehåll?  

• Hur återspeglar rubrik- och bildsättningens uttryck och känslor videoklippens 

innehåll? 

 

6.3. Metodkritik 

Vid kvalitativa textanalyser är det viktigt att utesluta personliga åsikter och värderingar. Det 

är därför viktigt att sträva efter neutralitet för att studiens resultat ska nå högsta möjliga 

tillförlitlighet (Ahrne & Svensson, 2011). Vi är medvetna om att tolkningen av videoklippens 

rubrik- och bildsättningar kan påverkas av våra förkunskaper om Therese Lindgren och 

Youtube. Detta kan dock vara till en fördel eftersom det öppnar upp för en bredare tolkning. 

Att studien öppnas upp för en bredare tolkning är även bra eftersom en kvalitativ textanalys 

inte kan säkerställa hur mottagare generellt tolkar videoklippens rubrik- och bildsättningar. 

Mottagare kan nämligen tolka rubrik och bild på olika sätt och resultatet garanterar därför inte 
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att mottagare tolkar på samma sätt som vi. Eftersom studien utgår från ett limiterat urval, 

finns det även en problematik i att göra resultatet av Therese Lindgrens videoklipps rubrik- 

och bildsättningar generaliserbart. Eftersom studiens material är hämtat från en av Sveriges 

största vloggare är dock vår förhoppning att resultatet ändå ska visa hur clickbaits är 

utformade på Youtube i dag.    
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7. Analysresultat 

Studiens analys är uppdelad i två delar. I första delen har Therese Lindgrens videoklipp med 

fokus på rubrik- och bildsättning analyserats utifrån retoriken och semiotiken. Detta har 

gjorts för att synliggöra hur clickbaitsen är utformade.    

 

7.1. Rubrik 

7.1.1. Förarbetsfaser  

Tanken bakom videoklippens utformning av rubriker är genomtänkta och vi som mottagare 

får en uppfattning om att Therese Lindgren har tänkt på tre av retorikens förarbetsfaser, 

inventio, dispositio och elocutio.  

 

Att Lindgren försöker övertyga med hjälp av förarbetsfasen dispositio är tydlig då hon 

organiserat videoklippens utformning i en viss följd för att underlätta för mottagaren. Fasen 

innebär att sändaren funderar över innehållet och ordningsföljden (Lundström, 2000). 

Rubrikernas ordningsföljd är upplagd med ett mönster likt en ett, två, tre lösning. Där ett står 

för ett sorts innehåll, två för ett annat innehåll, tre för ett tredje innehåll och så vidare. 

Mönstret upprepas sedan om och om igen. Therese Lindgrens val av ordningsföljd kan vara 

bestämt på grund av att hon vill att mottagarna ska ta del av ett varierat material. Hon vill inte 

publicera ett videoklipp som handlar om skönhet och direkt efter publicera ett annat 

videoklipp som handlar om samma ämne. Även fast mönstret är varierat tyder hennes 

rubriksättning på att videoklippens innehåll återkommer till samma sorts ämnesinnehåll gång 

på gång. Upprepningen och återkommandet av ämnena tyder på att hon vill skapa en 

igenkänning hos mottagarna.   

 

För att övertyga mottagarna har Lindgren även använt sig av förarbetsfasen elocutio. Elocutio 

innebär att utforma ett passande språk för publiken och för att hitta detta krävs att Therese 

Lindgren är medveten om sin målgrupp. Sändaren undersöker sin målgrupp i den första 

arbetsfasen, vilket är inventio (Gunnarson, 2013). Vi vet sedan tidigare att Lindgrens 

målgrupp är unga tjejer i åldrarna 15-20 år och detta syns även tydligt i hennes val av rubriker 

(Youtube, 2017). Rubrikerna har ett enkelt språk som innehåller klassiska Youtube-begrepp 

unga personer använder sig av, då de i dag är den största målgruppen som kretsar på Youtube 

(VIVA MEDIA, u.å.). Exempel på sådana begrepp är “giveaway” som betyder att lotta ut 



 
 

31 

exempelvis produkter, “life hacks” som innebär att tillämpa olika knep för att underlätta 

vardagen, eller “haul” som betyder att personen i fråga visar upp sina senaste inköp. Analysen 

visar även att Lindgren valt att använda ett språk som ska vara roande och spela på åhörarnas 

nyfikenhet, dels på grund av att rubrikerna ofta innehåller versaler men också för att de väcker 

starka känslor och inte innehåller särskilt mycket information.  

 

7.1.2. Pathos  

Majoriteten av de populäraste videoklippens rubriker och bildtexter innehåller pathos då de 

framkallar starka känslor hos oss som mottagare (Gunnarson, 2013). Rubrikerna består ofta av 

personliga element, nämligen då hon nämner “jag” eller sin pojkvän Anders. Dessa personliga 

element gör att känslorna som redan väckts genom andra ord blir ännu starkare när Therese 

Lindgren blandar in sig själv och sin pojkvän Anders. Rubriken “DET LÄSKIGASTE JAG 

HAR GJORT” är ett exempel på en sådan rubrik. Känslan är tydlig då hon nämner ordet 

“läskig”. I samband med att hon nämner sig själv och att det är det läskigaste hon någonsin 

varit med om blir känslan desto starkare och pathos förmedlas. Rubriken “Till Anders” är ett 

annat exempel. Rubriken består inte av många ord men lyckas ändå väcka en stark 

lyckokänsla. Vi som mottagare kopplar hennes rubrik som något personligt då det är till 

Anders, hennes käraste, och eftersom rubriken tyder på att Lindgren ska göra någonting för 

Anders blir vår association att det är en kärleksförklaring till honom.  

 

Flera av rubrikerna och bildtexterna framkallar även pathos i form av sexbudskap. Sex är ett 

relativt tabubelagt ämne att tala högt om i offentliga sammanhang, framförallt när personen i 

fråga blir privat i ämnet. I en av videoklippens bildtexter står det “RÄDD ATT HAN SKA 

LÄCKA VÅR PORRFILM”. I denna text ligger sexbudskapet i ordet “porrfilm”. Porr 

förknippas starkt med sex och när texten även lyder “vår” blir texten personlig och känslan 

ännu starkare. Två andra exempel som tyder på budskapet sex är rubriken “KÖP JAG 

ÅNGRAR / Köpte geishakulor i panik” och bildtexten “SNUSK_TESSAN”. I första exemplet 

framkallar ordet “geishakulor”, känt som samlagskulor, ett sexbudskap och i andra exemplet 

framkallar ordet “snusk” ett sexbudskap. Båda orden är i likhet med synonymer och 

associeras med sex. I samband med att rubriken och bildtexten dessutom inte är särskilt 

informationsrika blir våra associationer desto fler och starkare. Vi får oss således en bild om 

handlingen och blir nyfikna på att få veta mer.  
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Även starka känslor i form av rädsla och skräck är pathosargument som vi anser är 

genomgående i Therese Lindgrens videoklipps rubrik- och bildtexter. Vi har tidigare nämnt 

att hon är rädd att någon ska läcka hennes porrfilm och att hon varit med om det läskigaste 

hon någonsin gjort. En annan rubrik lyder “vlogg: BREV FRÅN MÖRDARE”. Alla dessa 

exempel väcker medlidande hos oss som mottagare, vilket i sin tur väcker intresset att klicka 

sig in på videoklippet. Majoriteten av de videoklipp som innehåller starka känslor skulle bli 

ännu mer förstärkta och tydliga om rubrikerna läses tillsammans med bilderna. Rubriken 

nämnd ovan är ett tydligt exempel på detta. Att enbart läsa rubriken ger inte mottagaren 

uppfattningen om vem brevet är till. Däremot föreställer bilden Lindgren hållandes i ett brev, 

vilket gör att mottagaren genast får uppfattningen om att brevet är till henne. Känslan av 

medlidande förstärks då ytterligare.  

 

Flera av Therese Lindgrens rubrik- och bildtexter innehåller upprepningar. Lindgren använder 

nämligen samma text i rubriken som i bilden och eftersom rubriken är placerad direkt under 

bilden läser vi som mottagare de automatiskt tillsammans. Detta medför att en tydlig 

upprepning skapas. Ett exempel på en sådan upprepning är videoklippet där rubriken lyder 

“vlogg: SKULDER PÅ 15 MILJONER KRONOR” i kombination med bildtexten 

“SKULDER PÅ 15  MILJONER KRONOR”. Denna rubrik- och bildtext tyder på pathos då 

vi som mottagare får en känsla av medlidande. När rubrik- och bildtexten läses tillsammans 

skapas en upprepning och vi gör tolkningen att Lindgren tycker budskapet “skulder på 15 

miljoner” är viktigt att framföra. Vi som mottagare uppfattar att det chockerande budskapet är 

extra viktigt, vilket innebär att pathos förstärks.  

 

7.1.3. Ethos 

Flera av videoklippens rubrik- och bildtexter innehåller ethosargument av den anledningen att 

de anspelar på Therese Lindgrens välvilja. Hon framstår som en god person som vill sin 

omgivning och följare väl, vilket får henne att framstå som trovärdig (Gunnarson, 2013). 

Rubriken “Till Anders” tyder inte bara på pathos utan även ethos då den frambringar en 

känsla av att Lindgren vill ge något till sin pojkvän. Detta är ett exempel på en rubrik där vi 

som mottagare uppfattar Lindgren som givmild och omtänksam mot sin omgivning. Rubriken 

“RENSAR SMINK + giveaway” tyder på att hon vill ge bort smink till sina följare. Detta 

visar även att hon är givmild men inte bara till sina nära och kära, utan hon visar även att 

hennes följare är viktiga för henne. Vidare lyder flera av videoklippens rubriker “Therese 
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testar: LIFE HACKS”. Dessa rubriker tyder på hennes vilja att dela med sig av erfarenheter 

hon fått av testen. Även i dessa exempel är vissa av orden i rubrikerna i likhet med 

synonymer. Exempelvis skapar ordet “giveaway” och frasen “Till Anders” intrycket välvilja.  

 

7.1.4. Logos 

Logos innebär att övertyga med hjälp av förnuft och fakta, vilket skapar realism hos 

mottagaren (Fällman, 2009). Therese Lindgrens rubrik- och bildtexter innehåller logiska 

argument i viss mån, men när dessa argument används utförs det i samband med att göra 

rubriken extrem och uppseendeväckande. Exempel på dessa rubriker är “vlogg: RÅKAR 

KÖPA 1000 CLEMENTINER”, “PROVAR KLÄDER FÖR 1 DOLLAR / billigt, ebay, wish, 

haul” och “vlogg: GÖR VÄRLDENS GLITTRIGASTE SLIME”. Vi som mottagare kan tyda 

logos i dessa rubriker då hon nämner “1000” som är ett antal, “1 DOLLAR” som är en 

kostnad och “VÄRLDENS” som i detta sammanhang syftar till storlek. Argumenten i dessa 

exempel är inte utskrivna för att informera eller skapa realism hos mottagarna, utan de tyder 

enbart på att videoklippen kommer innehålla något unikt, vilket gör att rubriken blir 

uppseendeväckande. Det finns alltså en baktanke till varför och hur hennes logosargument 

används och som mottagare får vi uppfattningen att rubrikerna därför inte är särskilt 

realistiska.  

 

7.2. Bild 

7.2.1. Denotation och konnotation 

Studerandet av de populäraste videoklippens frontbilder visar att Therese Lindgren medverkar 

i 21 av de 22 bilderna, vilket är en självklar majoritet. Bilderna är enkelt utformade och fokus 

i bilderna är på henne själv. I de flesta undersökta bilderna är hon ensam, ofta ståendes och i 

någon form av rörelse. Hon bär mycket smink och hennes hår är välskött. Många av 

frontbilderna är även inzoomade på hennes ansikte och därmed också på hennes 

ansiktsuttryck. Vidare är sex ett återkommande budskap i frontbilderna. Även om bildernas 

sexuella denotationer inte alltid är uppenbara, konnoterar bilderna sex genom exempelvis en 

vågad urringning, sexiga symboler eller via kameravinkeln. Majoriteten av bilderna är 

nämligen fotade ur ett fågelperspektiv, vilket medför att fokus i bilden ofta hamnar på hennes 

kropp.     
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Då denotation innebär att undersöka de direkta betydelserna i en bild, det vill säga vad 

mottagaren direkt ser i bilden (Barnard, 2001), visar vår analys att Therese Lindgren själv 

väljer att medverka i bilderna. Detta för att publiken direkt ska se att videoklippen tillhör just 

hennes Youtube-kanal. Med sina stora antal prenumeranter och engagerade följare lockar en 

frontbild där hon själv medverkar eftersom Lindgrens trogna följare vill ta del av hennes liv 

och det hon berättar.  

 

Vidare är Therese Lindgren engagerad och intresserad av ämnena veganism, skönhet, djurrätt 

och psykisk ohälsa. Ämnen som mottagare ofta förknippar henne med. Vid studerandet av 

Therese Lindgrens populäraste videoklipp kunde vi se ett mönster. Val av frontbild 

återspeglar nämligen till stor del de ämnen hon förknippas med. Till exempel denoterade ett 

antal av bilderna mat i form av sallad, ris och mycket annat frukt och grönt. Egenskaper som 

konnoterar vegansk mat. Andra bilder denoterade smink, skönhetsprodukter och kläder, vilket 

i sin tur förstärker associationen om att Lindgren är kunnig och har ett intresse för smink och 

skönhet. Slutligen innebär konnotation att mottagaren söker en djupare förståelse för en bild. 

Konnotation utgör även de tankar och associationer mottagaren får när hon eller han ser en 

bild (Barnard, 2001). Då majoriteten av frontbilderna består av närbilder på Therese 

Lindgrens ansikte konnoterar bilderna starka känslor eftersom hon på dessa bilder visar starka 

ansiktsuttryck. Känslor som glädje, frustration, sorg och förvåning. Dessa känslor förknippas 

inte nödvändigtvis med psykisk ohälsa, men visar fortfarande att Lindgren inte är rädd för att 

visa känslor.  

 

Majoriteten frontbildernas denotationer och konnotationer förstärks och blir mer uppenbara 

om bilderna ställs i relation med rubrikerna. Ett tydligt exempel på detta är en bild 

föreställande ett tvådelat kollage. Till vänster i bild syns Lindgren ur ett helkroppsperspektiv 

där fokus ligger på de strumpbyxor hon bär. Till höger i bild är hon sittandes med en kniv i 

vänster hand, där knivens spets är riktad mot strumpbyxan. Bildens denotationer och 

konnotationer är dock inte så pass uppenbara att vi som mottagare får svar på vad det är hon 

ska göra. Svaret på frågan får vi när vi tolkar bilden i relation till rubriken. I ovanstående 

nämnda exempel lyder rubriken “Therese Testar: OFÖRSTÖRBARA”. Vi som mottagare kan 

då göra tolkningen att Lindgren ska testa om de strumpbyxor hon bär är oförstörbara eller 

inte.   
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7.3. Jämförelse med innehåll  

I den andra delen av analysen har vi undersökt videoklippens innehåll. Då relevansteorin 

handlar om hur människan med förkunskaper tolkar information, och hur en text eller ett 

samtal hänger samman (Dahllöf, 1999), har vi utifrån noggrann studering av videoklippen 

undersökt hur relevanta clickbaitsen är för innehållet. Detta har vi gjort genom att studera 

miljö, rekvisita, det verbala språket samt uttryck och känslor.  

 

7.3.1. Miljö 

Miljön i videoklippens rubrik- och bildsättningar framställs främst i videoklippens frontbilder. 

Vi som mottagare får inte någon information om miljön genom att enbart studera rubriken. 

Två av rubrikerna innehåller dock ordet “vlogg”. Eftersom vi som mottagare har förkunskaper 

om vad “vlogg” innebär, har vi kännedom om hur ett sådant videoklipp är utformat. En vlogg 

innebär nämligen att mottagaren får följa med personen i hans eller hennes vardag (Yang, 

Gao, Tian & Huang, 2010) och därför kan en vlogg ofta bestå av flera olika miljöer. Ett av de 

fyra studerade videoklippen vars rubrik lyder “vlogg: JAG HAR FRIAT (men inte till 

Anders)” är ett exempel på detta. Då mottagarna får följa med Therese Lindgren i hennes 

vardag och när hon och hennes pojkvän Anders cyklar runt i olika utomhusmiljöer bekräftar 

innehållet i videoklippet våra förkunskaper.  

 

Som tidigare nämnt framkommer miljön tydligare i frontbilderna än i rubrikerna. Miljön som 

förekommer i de fyra studerade videoklippen är i ett hem. Då vi som mottagare har 

förkunskaper om hur Lindgrens hem ser ut, vet vi att den hemmiljö bilden frontar är hennes 

personliga hem. Ett exempel på en bild som frontar Lindgrens hem är tillhörande rubriken 

“KÖP JAG ÅNGRAR / Köpte geishakulor i panik”. Bilden visar Therese Lindgren i en miljö 

tillhörande den privata sfären. Hon befinner sig i ett ljust rum och i bakgrunden skymtas en 

tavelvägg, en planta och en stol. Då Lindgren befinner sig i denna miljö under hela 

videoklippet är frontbilden relevant för innehållet. Ett exempel där både rubrik och frontbild 

bekräftar innehållet är videoklippet med rubriken “RENSAR SMINK + giveaway”. Rubriken 

tyder på att Lindgren kommer befinna sig i en miljö med sminkprodukter. Liksom bilden visar 

henne med en sminkpalett i handen omgiven av smink. Även i innehållet visas en miljö med 

sminkprodukter vilket gör att rubrik- och bildsättning är relevant.  
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7.3.2. Rekvisita  

Rekvisita framställs i de samtliga studerade videoklippens rubrik- och bildsättningar. När vi 

tittat på rekvisita har vi studerat de föremål och personer som stått i fokus i videoklippens 

innehåll. Eftersom Therese Lindgren är huvudpersonen i videoklippen har vi bortsett från 

henne när vi studerat rekvisitan. Då två av videoklippen är utformade som en vlogg kan vi 

som mottagare med våra förkunskaper göra tolkningen att videoklippen innehåller mer 

rekvisita eftersom vloggarna består av fler miljöer. Ett exempel på detta är “vlogg: SÅ 

MYCKET BOOB ACTION”. Rubriken nämner ordet “vlogg” och vi som mottagare kan 

därmed göra tolkningen att många miljöer kommer att ingå, liksom mer rekvisita. Dock 

används även uttrycket “BOOB ACTION” och en bild som framhäver Lindgrens bröst, vilket 

gör att vår tolkning blir mer specifik. Vi som mottagare gör därmed tolkningen att 

videoklippet huvudsakligen kommer att innehålla bröst, vilket inte är fallet. När vi studerat 

videoklippets innehåll kunde vi konstatera att frontbilden som framhäver Lindgrens bröst 

endast visas i några få sekunder och även att innehållet består av allt ifrån en baddräkt och en 

gympasko till tandblekningsskenor och sushi. Therese Lindgren nämner bröst en enstaka gång 

och då under tiden hon pratar om något annat:  

 

Therese Lindgren: Direkt efter att jag och Anders...Asså ni måste ha sett så mycket boob 

action i dag. Den här tröjan har inte varit bra. Asså hur ska man ens kunna ha på sig den 

här. Jag blir fan arg…Anders har redan gått och lagt sig… (Therese Lindgren, 1 mars 2017). 

 

Resultatet visar att en rubrik- och bildsättning i en vlogg bör utesluta rekvisita eftersom ett 

sådant videoklipp innehåller mer än bara ett föremål eller en person. Vidare är videoklippet 

med rubriken “KÖP JAG ÅNGRAR / Köpte geishakulor i panik” ytterligare ett exempel som 

visar att användningen av rekvisita i rubriker bör uteslutas, eller ersättas med ett mer generellt 

ord. Då geishakulor endast är ett av tio föremål som förekommer i videoklippets innehåll, blir 

rubriken missvisande. Om geishakulor hade uteslutits eller ersatts av ett generellt ord av 

föremålen som förkommer i videoklippet, hade rubrik- och bildsättningen blivit mer relevant.  

 

Ett annat exempel på en rubrik- och bildsättning som inte är relevant på grund av rekvisita är 

videoklippet med rubriken “vlogg: JAG HAR FRIAT (men inte till Anders)”. Detta är till 

skillnad från tidigare nämnda videoklipp ett exempel på en rubrik som hade kunnat innehålla 

rekvisita. Videoklippet innehåller nämligen en viktig sådan, veganska hud- och 



 
 

37 

kroppsvårdsprodukter från CSS. Varför rekvisitan är viktig beror dels på att Lindgren visar 

upp produkterna gång på gång i videoklippet och dels för att videon är i samarbete med 

företaget CSS. Videoklippets rubrik- och bildsättning hade blivit mer relevant för innehållet 

om CSS eller användningen av produkterna hade nämnts i rubriken eller frontats i bilden.  

 

7.3.3. Verbalt språk 

När vi studerat det verbala språket i de fyra videoklippens innehåll har vi undersökt vad 

Therese Lindgren pratar om och när i videoklippet hon pratar om det. Efter studerandet har vi 

således kunnat undersöka hur väl innehållets verbala språk stämmer överens med 

videoklippens rubrik- och bildsättningar. Videoklippet med rubriken “KÖP JAG ÅNGRAR / 

Köpte geishakulor i panik” och bilden föreställande Therese Lindgren är ett exempel som vi 

tidigare nämnt när vi studerat rekvisita. Även videoklippets verbala språk tyder på att rubrik- 

och bildsättning inte är relevant för innehållet. Som tidigare nämnt pratar Therese Lindgren i 

videoklippet om köp hon ångrar, men då geishakulor endast är ett av tio köp hon pratar om är 

rubriken för specificerad. Lindgren inleder videoklippet med att säga: 

 

Therese Lindgren: I dag tänkte jag dela med mig utav tio dåliga köp (Therese Lindgren, 9 

april 2017).  

 

Citatet beskriver exakt vad Therese Lindgren kommer att prata om i videoklippet. En rubrik 

som enbart hade innehållit denna information hade blivit betydligt mer relevant för 

videoklippets innehåll. Val av frontbild är däremot relevant eftersom den inte innehåller något 

specifikt föremål, men eftersom mottagarna läser bild och rubrik tillsammans blir ändå 

budskapet missvisande. Därmed blir våra antaganden av videoklippet inte relevanta.    

 

Videoklippet med rubriken “vlogg: JAG HAR FRIAT (men inte till Anders)” och bilden som 

föreställer Therese Lindgren gestikulerande med glatt ansiktsuttryck är ytterligare ett exempel 

vars rubrik- och bildsättning inte stämmer överens med videoklippets verbala språk. När vi 

som mottagare läser av rubrik- och bildssättning gör vi tolkningen att Lindgren direkt kommer 

klargöra de frågetecken rubrik och bild skapar, vilket inte är fallet. Therese Lindgren nämner 

inte det rubrik- och bildsättningen informerar oss om förrän i slutet av videoklippet. Denna 

del utgör endast totalt 2 av 20 minuter och vi som mottagare måste titta igenom hela 

videoklippet för att få våra antaganden bekräftade och förstärkta. Videoklippets rubrik- och 



 
 

38 

bildsättning ger därför oss som mottagare ingen rättvis information och är därmed inte 

relevant för innehållet.   

 

Vidare är videoklippet med rubriken “RENSAR SMINK + giveaway” och bilden på Lindgren 

hållandes i en sminkpalett ett exempel, som till skillnad från de två tidigare videoklippen, där 

informationen är relevant i rubrik- och bildsättningen. Däremot hade rubrik- och bildsättning 

kunnat bli mer relevant om ordet “vegan” hade använts i rubriksättningen. Veganism är 

nämligen ett ämne som utgör en stor del av videoklippets innehåll och som gång på gång 

kommer på tal i videoklippet:  

 

Therese Lindgren: ...jag har fortfarande kvar grejer som inte är helt veganska för att det...ja 

men det har varit en övergång för mig att bli vegan. Så jag brukar slänga saker när jag hittar 

att de inte är veganskt eller när jag hittar saker som är gamla… (Therese Lindgren, 3 januari 

2017).  

 

Therese Lindgren nämner utöver detta citat vilka produkter som är veganska och vilka 

produkter som inte är det. Lindgren beskriver även att giveaway-påsen kommer bestå av de 

veganska produkter hon inte behöver. Av den anledningen skulle en rubrik som innehåller 

orden “vegan”, “veganism” eller “veganska sminkprodukter” varit tydligare och därmed mer 

relevant för videoklippets innehåll.  

 

7.3.4. Uttryck och känslor 

Studering av uttryck och känslor har skett genom att vi tittat på vad videoklippen förmedlar 

för helhetskänsla, det vill säga vad för känsla vi som mottagare får efter att ha sett ett helt 

videoklipp. Therese Lindgren har en förmåga att skapa sensationella rubrik- och 

bildsättningar som tillsammans väcker reaktioner och känslor hos oss som mottagare. 

Exempel på detta är videoklippen “vlogg: SÅ MYCKET BOOB ACTION” och “vlogg: JAG 

HAR FRIAT (men inte till Anders)”. Båda dessa exempel väcker reaktioner och känslor hos 

oss som mottagare. I det första exemplet får vi en stark känsla på grund av Lindgrens 

användning av pathos i rubriken och av bildens konnotationer, som i detta fall uttrycker 

sexbudskap. I det andra exemplet väcker rubrik- och bildsättning delade reaktioner och 

känslor. På bilden är nämligen Lindgren glad, vilket gör oss förvirrade eftersom rubriken 

informerar att hon har friat till någon annan än sin pojkvän. Videoklippet innehåller dock inte 
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chockerande känslor, vilket gör att vi som mottagare blir besvikna då våra antaganden från 

rubrik och bild inte uppfylls.  

 

7.4. Sammanfattning 

I analysens första del studerar vi Therese Lindgrens populäraste videoklipps rubrik- och 

bildsättningar med hjälp av retoriken och semiotiken. Analysen visar att Lindgrens 

utformning av videoklippens rubrik- och bildtexter är genomtänkta, vilket tyder på att hon 

använder sig av de tre förarbetsfaserna inventio, dispositio och elocutio. Analysen visar även 

att en stor majoritet av videoklippens rubrik- och bildtexter innehåller pathos, eftersom de 

framkallar starka känslor hos oss som mottagare. Flera av videoklippens rubrik- och bildtexter 

tyder även på ethosargument, eftersom rubrik- och bildtexterna tydligt visar på Therese 

Lindgrens välvilja. Analysen visar även att logos förekommer, men då argumenten enbart 

används i samband med att göra rubrik- och bildtexterna extrema och uppseendeväckande är 

de inte särskilt realistiska.  

 

Analysen visar att Therese Lindgrens val av frontbilder innehåller denotationer. Dock ger 

dessa inte någon information om vad videoklippen kommer att innehålla, detta blir istället 

tydligare i bildernas konnotationer. Therese Lindgren medverkar i majoriteten av 

videoklippens frontbilder och på bilderna visar hon ofta starka ansiktsuttryck. Av den 

anledningen konnoterar bilderna starka känslor i form av bland annat, glädje, frustration, sorg 

och förvåning. Bilderna konnoterar även sex genom en vågad urringning, sexiga symboler 

eller via en kameravinkel som sätter hennes kropp i fokus. Ytterligare en konnotation som är 

tydlig är att Lindgren vårdar sitt utseende. Analysen visar även att val av frontbild ofta 

återspeglar de ämnen Lindgren förknippas med.  

I analysens andra del har vi genom tillämpning av relevansteorin och studering av 

videoklippens miljö, rekvisita, det verbala språket samt uttryck och känslor synliggjort 

mönster som visar hur relevanta videoklippens rubrik- och bildsättningar är för innehållet. 

Resultatet visar att miljön framkommer tydligare i bilderna än i rubrikerna och att när ordet 

“vlogg” används gör mottagarna slutsatsen att videoklippen kommer innehålla flera olika 

miljöer. Analysen visar även att Therese Lindgrens rubrik- och bildsättningar ibland 

innehåller för specifik information. I vissa rubrik- och bildsättningar är detta däremot 

nödvändigt för att innehållet ska bli mer relevant. Slutligen visar analysen att den information 

som flera av rubrik- och bildsättningarna anger är bara med i några få minuter av innehållet.  
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8. Slutdiskussion  

Studien grundar sig på det faktum att clickbaits finns i vloggares rubrik- och bildsättningar på 

Youtube och att clickbait därmed är ett vanligt förekommande begrepp på plattformen. Vi kan 

dock inte med säkerhet säga att clickbaits är den enda anledningen till vloggares höga 

klickfrekvens. Vi är medvetna om att det finns ett antal övriga faktorer som kan påverka 

klickfrekvensen. Några av dessa faktorer kan exempelvis vara att vloggarna har marknadsfört 

videoklippen på sina andra sociala kanaler, att videoklippen är i samarbete med ett företag 

som frontar vloggen på företagets hemsida eller att videoklippen länkas av media eller andra 

framstående profiler. Ytterligare en viktig faktor som påverkar klickfrekvensen är hur länge 

videoklippen har varit publicerade.  

 

Blom och Hansen (2014) menar dock att journalister som använder clickbaits i sina rubriker 

är medvetna om varför de använder begreppet och hur de bör använda det. Detta för att lyckas 

fånga läsarnas uppmärksamhet och locka dem att klicka sig in på en nyhet. Vi kan med vår 

studie se likheter med Blom och Hansens konstaterande. Eftersom Therese Lindgrens 

Youtube-kanal är hennes heltidsarbete som hon livnär sig på är hon beroende av sina följare 

och den höga klickfrekvens de ger henne. Detta gäller även andra framgångsrika vloggare på 

plattformen. Den höga klickfrekvensen genererar nämligen pengar från annonsörer och 

samarbetspartners. Det är därför viktigt att vloggare bevarar en hög klickfrekvens för att 

kunna fortsätta leva på sina Youtube-kanaler även i framtiden. Digitaliseringens stora 

framväxt har resulterat i en högre konkurrens bland användare och deras respektive innehåll 

på sociala plattformar som Youtube. Därför krävs det att framgångsrika vloggare lägger ner 

ett stort engagemang och ett aktivt arbete för att bevara publikens uppmärksamhet (Garcia-

Rapp, 2017). Därför är Lindgren medveten om att hon använder sig av clickbaits i sina 

videoklipps rubrik- och bildsättningar, och även hur hon bör utforma dem för att de ska locka 

en stor publik.  

 

Vårt analysresultat visar att clickbaitsen i Therese Lindgrens rubrik- och bildsättningar oftast 

är utformade med följande attribut: sex, starka känslor, välvilja och personlighet. Både det 

retoriska och semiotiska perspektivet visar att sexbudskap ofta förekommer i clickbaitsen. 

Rubrikerna använder synonymer för ordet ”sex” och bilderna denoterar bar hud, båda för att 

framkalla attributet sex. Även starka känslor är ett attribut som förmedlas, då rubrikerna 

innehåller argumentet pathos och bilderna konnoterar starka känslor i form av rädsla, 
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förvåning, lycka och förhoppning. Resultatet visar att starka känslor är det mest 

förekommande och starkaste attributet som används i utformningen av clickbaitsen. Ett tredje 

attribut som ofta är återkommande är välvilja. I detta attribut innehåller rubrikerna 

ethosargument och bilderna konnoterar positivitet. Slutligen är personlighet ett attribut som 

ofta förekommer i clickbaitsen. I rubrikerna är Therese Lindgren nämligen personlig när hon 

nämner sig själv eller sin pojkvän Anders och i bilderna är hon personlig eftersom hon själv 

medverkar i majoriteten av frontbilderna. 

 

Eftersom synonymer ofta liknas med den retoriska tropen metonymi (Lundström, 2000) visar 

analysen att metonymier ofta används i rubrik- och bildtexternas utformning av clickbaits.  

Flera av orden är nämligen sammankopplade med andra ord, vilket gör att när vi som 

mottagare läser dem föreställer vi oss något annat. Ytterligare visar analysresultatet att rubrik- 

och bildtexterna består av det retoriska begreppet anaforer. Då anaforer handlar om 

regelbunden upprepning av ord eller fraser (Lundström, 2000) visar analysen att denna 

retoriska finess är vanligt förekommande i utformningen av clickbaitsen.  

 

Analysens tillämpning av relevansteorin ger ett resultat som visar att miljö är det enda temat 

som gör rubrik- och bildsättningarna relevanta, eftersom de rättvist återspeglar vad 

videoklippen innehåller. Dock är miljön inte det enda mottagarna studerar i rubrik- och 

bildsättningarna, utan en mängd andra faktorer påverkar hur relevant rubrik- och 

bildsättningen är för innehållet. De övriga studerade temana rekvisita, verbalt språk samt 

uttryck och känslor visar att rubrik- och bildsättningarna innehåller information som inte är 

relevanta för innehållet. Därmed visar resultatet att videoklippens rubrik- och bildsättningar 

till stor del inte är relevanta.  

 

Therese Lindgren har en av Sveriges största Youtube-kanaler och är för många ett tydligt 

exempel på hur vloggare kan bli framgångsrika på Youtube. Många ser därför upp till 

Lindgren och vill efterlikna hennes tillvägagångssätt för att lyckas och bli uppmärksammade 

på plattformen. På grund av detta kan hennes användning och utformning av clickbaits ha 

blivit en trend bland vloggare som vill nå framgång. Av den anledningen är de tidigare 

nämnda attributen, retoriska finesserna och temana något som generellt definierar 

utformningen av clickbaits. Däremot utesluter inte vårt resultat att Lindgren själv kan ha 

efterliknat en redan befintlig trend för hur en lyckad och klassisk clickbait är utformad på 

Youtube.  
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Myter syftar till att begripliggöra underliggande samhälleliga betydelser (Bignell, 2002). I 

studerandet av Therese Lindgrens frontbilder har vi därför funnit myter som dels bekräftar 

samhällets föreställningar om vad som anses vara kvinnligt, dels bekräftar föreställningen om 

att sex säljer. Majoriteten av frontbilderna konnoterar femininitet och sex. Detta bekräftar 

myten om att kvinnan bör vårda sitt utseende och myten om kvinnans utseende och kläder 

som uttryck för hennes sexualitet (Fagerström, 2008). Vidare visar analysen likheter mellan 

frontbildernas utformning och reklambranschen, där framställningen av kvinnan och hennes 

kropp följer ett tydligt mönster. I denna bransch tillämpas nämligen åtråvärda och sensuella 

bilder för att locka till sig publikens uppmärksamhet. Det är först efter att denna 

uppmärksamhet är fångad som det verkliga innehållet presenteras, vilket i reklambranschen 

ofta syftar till en produkt och dess pris (Fagerström, 2008). Analysen visar att Lindgren 

använder sig av ett liknande tillvägagångssätt då hon i många fall väljer frontbilder med 

sexbudskap för att locka och uppmärksamma mottagare. Mottagarna klickar sig således in på 

videoklippet och får ta del av det verkliga innehållet. Här visar analysen på myten om att sex 

säljer, eftersom Therese Lindgren tillämpar liknande tillvägagångssätt som företag i 

reklambranschen. En bransch som syftar till ökad försäljning. 

 

Daniel Dor (2003) menar att mottagaren inte ska behöva anstränga sig för att förstå artikelns 

innebörd utan rubrikens samband med artikelns innehåll ska vara så pass tydlig att kontexten 

är självklar. Vårt analysresultat visar dock att mottagarna får ut maximal information när 

bilderna och rubrikerna studeras tillsammans, vilket innebär att rubriken är beroende av bilden 

och bilden beroende av rubriken. Däremot är de beroende av varandra på olika sätt och i olika 

grad. Rubrikerna ger mottagarna tillräcklig information om videoklippens innehåll, men 

denna information förstärks och blir tydligare om de läses tillsammans med bilderna. Bilderna 

ger däremot inte mottagarna tillräcklig information om videoklippens innehåll, och är därför 

starkt beroende av rubrikerna för att de ska få uppfattning om vad videoklippen innehåller. 

Bilder är alltså mer beroende av rubriker än vad rubriker är av bilder.   

 

Analysen visar att Therese Lindgren medverkar i majoriteten av frontbilderna. Hon har även 

ett samband mellan val av frontbild och de ämnen hon intresserar sig för. Detta visar att 

Lindgren har lyckats skapa sig ett personligt varumärke. Hon tänker inte bara på vilka 

denotationer och konnotationer bilden ska innehålla, utan hon fokuserar även på mottagarna 

och hur de upplever bilden och varför bilden bör utformas enligt ett visst sätt (Petruca, 2016).  
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När vi tittat på tidigare forskning som behandlar nyhetsjournalistik och clickbaits har vi inte 

funnit några resultat som visar att användningen av personlighet är nödvändigt i utformningen 

av clickbaits. I vår studie har vi däremot hittat en stark koppling mellan Therese Lindgrens 

personliga varumärke och hennes användning av clickbaits. Infantidou (2009) menar att 

läsarens förkunskaper och intresse har stor påverkan i tolkningen av en text. I vår studie kan 

vi konstatera att våra förkunskaper är skapade utifrån Lindgrens kända personliga varumärke. 

Ett personligt varumärke består inte bara av vad vi gör, utan snarare hur, för vem och varför vi 

gör det. Mottagarna identifierar sig nämligen med ett varumärke och därför måste personen i 

samma stund som han eller hon bestämmer syftet även bestämma strategin för att bygga upp 

ett personligt varumärke (Petruca, 2016). Detta resonemang liknar retorikens fem 

förarbetsfaser. Lindgren använder tre förarbetsfaser i skapandet av sitt personliga varumärke. 

Hon har ett tydligt mål och syfte med sitt innehåll, hon har en tydlig disposition över sina 

videoklipp och hon använder ett tydligt språk i sina rubrik- och bildsättningar. Samtliga faser 

är genomgående på Lindgrens Youtube-kanal, vilka är viktiga faktorer och anledningar till 

hennes kända personliga varumärke.  

 

Det är därför viktigt att vloggare har ett personligt varumärke i utformningen av clickbaits.  

Att vi som mottagare har förkunskaper om vloggare gör nämligen att vi kan tolka videoklipps 

rubrik- och bildsättningar utan att bli tilldelade särskilt mycket information. Vloggare kan 

därför till viss del utnyttja mottagare eftersom vi har förkunskaper om dem. De kan skapa 

rubrik- och bildsättningar som enbart lockar mottagare att klicka sig in på ett videoklipp, 

vilket är en effektiv metod för att vloggarna ska bevara eller öka sin höga klickfrekvens. 

Denna metod gör dock att mottagare blir missledda, eftersom de tar del av information som 

inte alltid är den mest relevanta. Vårt resonemang kan grunda sig i att Youtube som social 

plattform har en annan funktion än de traditionella medierna. På Youtube handlar det om att 

inspirera tittare medan det inom nyhetsjournalistiken handlar om att publicera nyheter. Därför 

kan vi dra slutsatsen att personliga clickbaits inom sociala plattformar som Youtube och 

nyhetsjournalistiken skiljer sig åt.  

 

Dor (2003) menar dock att rubriksättaren inte kan förvänta sig att alla mottagare är insatta i 

artikelns ämne, och därför bör personliga ämnen undvikas i rubrikerna. Detta stämmer även in 

på sambandet mellan det personliga varumärket och clickbaits på Youtube. Även fast ett 

personligt varumärke effektiviserar personliga clickbaits innebär det inte att alla vet vem 
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personen i fråga är och personliga clickbaits behöver därför inte ha samma effekt. Om 

mottagaren exempelvis vet vem namnet som nämns i rubriken tillhör, blir den utformade 

personliga clickbaiten stark och mer lockande än om bara en titel hade nämnts. Om 

mottagaren däremot inte vet vem namnet tillhör är en titel bättre, eftersom ett namn gör 

clickbaiten otydlig och därmed inte särskilt lockande. Detta innebär att personliga clickbaits 

enbart är effektivt för vloggare som har ett starkt personligt varumärke, eftersom fler 

mottagare har kännedom om dem.  

        

Vidare gynnar användningen av clickbaits enbart sändaren. Tillämpningen av begreppet 

handlar nämligen om att vloggare eftersträvar en hög klickfrekvens, vilket i sin tur ger 

ekonomisk uppmärksamhet (Garcia-Rapp, 2017). Clickbaits främjar alltså inte mottagarna.  

Mottagare vet att de blir lurade av missvisande och uppseendeväckande rubriker, men bortser 

ändå från detta (Ifantidou, 2009). Anledningen till att mottagarna prioriterar sådana typer av 

rubriker kan bero på digitaliseringens framväxt. Dagens digitala samhälle innebär att det är 

lättare för människan att kommunicera, vilket har medfört att mängden information har blivit 

enorm. Eftersom informationsutbudet är så pass stort medför det att mottagarna noggrant 

väljer ut vilken information de vill ta del av. Dessutom har digitaliseringen lett till att vi lever 

i ett effektiviserat samhälle, vilket innebär att vi ska hinna göra så mycket som möjligt på så 

kort tid som möjligt. Därför väljer vi som mottagare inte bara noggrant ut information utan 

det ska även ske snabbt. Även i Dors (2003) studie finner vi stöd för detta resonemang då han 

menar att läsare hellre spenderar tid till att skumma igenom rubriker än att läsa innehållet. 

Varför mottagare lockas av clickbaits kan till stor del bero på Youtubes enorma utbud av 

videoklipp. Mottagare har inte den tid som krävs för att ta del av alla videoklipp och väljer 

därför att klicka sig in på de mest intressanta.  

 

Anledningen till varför mottagare inte bryr sig om att de blir lurade av missvisande och 

uppseendeväckande rubriker, grundar sig i att de inte förstår att användningen av clickbaits är 

problematiskt och att det skapar en ond cirkel. Likt vårt resonemang reflekterar Pewdiepie, 

som har världens största Youtube-kanaler, över begreppet clickbait och dess konsekvenser för 

Youtube på nyhet- och diskussionsajten Kotaku:  
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“If you don’t do it, you’re not going to get views. I can spend days on a video and it will get 

less views than a video that we shit out for ten minutes that has a better title. YouTube is 

really unfair in that regard, and what it leads to is good content sometimes getting buried by 

‘clickable’ content” (Hernandez, 2016). 

 

Att användningen av clickbaits skapar en ond cirkel handlar, precis som Pewdiepie säger, om 

att videoklipp vars rubrik- och bildsättning som är relevant för innehållet försummas. 

Mottagarna väljer istället missledande rubrik- och bildsättningar genom att prioritera dem 

framför rubrik- och bildsättningar som är rättvist utformade. Då sändarna är medvetna om hur 

mottagarna prioriterar att klicka sig in på videoklipp, lägger de större ansträngning på att 

utforma lockande rubriker än att faktiskt anstränga sig och skapa innehåll som är genomtänkt 

och har kvalitet. Att mottagarna prioriterar denna sorts videoklipp är problematiskt, eftersom 

det i framtiden kommer resultera i att Youtube innehåller videoklipp utan kvalitet. Att vi 

förutspår en sådan framtid grundas på det faktum att mottagarna i dagsläget inte 

uppmärksammar problemet med clickbaits, vilket medför att sändarna kommer fortsätta att 

skapa lockande rubriker framför innehåll med kvalitet. Clickbaits gynnar vloggare eftersom 

det ger dem en hög klickfrekvens, men missgynnar oss mottagare eftersom vi tar del av 

information som många gånger inte är den mest relevanta. Vår studie är därför viktig eftersom 

den ökar medvetenheten om hur clickbaits är utformade på Youtube.   
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9. Vidare studier  

Vår studie ökar medvetenheten om hur utformningen av clickbaits ser ut på Youtube. Vi är 

dock medvetna om att videoklipp kan vara utformade på olika sätt. Exempelvis beskriver 

Gao, Tian, Huang och Yang (2010) att vloggar kan vara utformade likt en vlogg-dagbok eller 

en webb-tv-show. Då vårt studieobjekts videoklipp är utformade likt en vlogg-dagbok hade 

därför en jämförande studie av båda dessa presentationsstilar varit intressant att studera 

vidare, för att undersöka hur utformningen av clickbaits kan skilja sig åt. 

 

Då vår studie enbart studerar en vloggare vars Youtube-kanal har en hög klickfrekvens hade 

det även varit intressant att undersöka hur en Youtube-kanal med låg klickfrekvens utformar 

sin rubrik- och bildsättning. Att dessutom jämföra dessa kanaler åt hade varit av intresse för 

att hitta mönster över hur clickbaits förkommer på Youtube.  

 

Studien har öppnat upp frågor angående Youtubes framtid. Att vi som mottagare prioriterar 

videoklipp med lockande rubriker framför videoklipp vars rubrik- och bildsättning faktiskt 

återspeglar dess innehåll, är problematiskt eftersom det i framtiden kan resultera i att Youtube 

innehåller videoklipp utan kvalitet. Vidare studier inom detta område hade därför varit 

intressant att genomföra för att synliggöra clickbaits konsekvenser för digitala plattformar 

som Youtube.   
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