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The overall purpose of this essay is to come to a deeper understanding about videos in the Youtube 
beauty community by using a mixture of qualitative and quantitative methods. By answering the main 
questions of the essay which are; What quantitatively measurable components are there in the videos 
that can be seen as contributing factors leading to the fact that some generate more views that 
others?; Is there a set mold for success containing certain aspects that a video must have to stand 
out?; What correlations can be found between the two categories of analysis and how do these 
potential correlations affect the popularity of the video? and What effects do specific components on 
the level of popularity of the video?, we’ve been able to distinguish differences as well as similarities 
on both qualitative and quantitative levels. We have also seen that using the two methods together 
have enabled us to reach more profound results. The main result that we have found on a 
quantitative level is that there are obvious correlations between a high level of popularity and a good 
visual quality. What we have also concluded, on a qualitative level, is that it is not sufficient to simply 
provide this type of quality to reach a high level of popularity, the beauty guru also need a high level 
of commitment and a genuine desire to interact with the viewer in order to generate views. 
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SAMMANFATTNING 

 

Sarah Larsson, Sara Nordin 

It’s a Guru Thing - Vlog Popularity in the Beauty Community 

En kvantitativ och kvalitativ studie om vad det är i skönhetsvideor som genererar visningar.  

 

Antal sidor: 48 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att genom såväl kvantitativ som kvalitativ innehållsanalys 
försöka skapa en djupare förståelse för vad det är i videor inom kategorin beauty community på 
Youtube som genererar visningar. Genom att besvara de frågeställningar som studien bottnar i; Vad 
finns det för kvantitativt mätbara komponenter i videorna som kan ses som bidragande faktorer till 
att vissa får fler visningarna än andra?; Finns det en mall för framgång där vissa komponenter måste 
ingå för att en video ska kunna sticka ut från mängden?; Vilka samband kan urskiljas mellan de två 
analyskategorierna och hur påverkar de eventuella sambanden populariteten? samt Hur kan specifika 
komponenter påverka populariteten?, har vi lyckats urskilja både skillnader och likheter på såväl 
kvantitativ som kvalitativ nivå. Vi har även sett att de två metoderna har kompletterat varandra väl 
och lett till ett mer djupgående resultat. Det övergripande resultat vi har kommit fram till på 
kvantitativ nivå är att det finns tydliga samband mellan popularitet och god visuell kvalitet i videorna. 
Vidare har vi även, på kvalitativ nivå, kunnat konstatera att det inte enbart är tillräckligt med denna 
typ av kvalitet utan det krävs att den är kombinerad med hög engagemangsnivå och en önskan att 
interagera med tittaren från beauty guruns sida för att videon ska generera visningar. 
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1. Inledning  

Youtube är en del av vårt medielandskap och ett socialt medium som tillhör dagens populärkultur. 
 Youtube må vara skapat som en plattform för videodelning på internet, men dess användningsområde 
har visat sig vara större än så. Tack vare stor global spridning och vidd, gör Youtube det möjligt för 
människor över hela världen att dela med sig av sina intressen till andra. Youtube öppnar upp för 
flervägskommunikation mellan sändare och mottagare vilket innebär en möjlighet till aktiv 
kommunikation mellan mediets alla användare. Kommunikationen kan ske genom den 
kommentarsfunktion som finns att tillgå i anslutning till varje enskild video, men främst genom 
möjligheten att delta i så kallade communities.  

I vår studie intresserar vi oss för ett sådant community, det som går under namnet beauty community som 
just nu är ett av de största på Youtube. Det är ett community som främst innefattar videor som handlar 
om skönhet, i form av allt från inköp av kläder till hur den perfekta sminkningen skapas.  

Youtube som virtuell plattform och distributionskanal förser alla användare med samma förutsättningar 
för att kunna generera visningar till just sin video. Trots det finns, inom beauty community, videor som 
sticker ut ur mängden och som visats mer än hundratusen gånger medan andra bara har fått några få 
visningar. 

 

1.1 Problemformulering 
 
Youtube är ett medium där alla kan delta på samma villkor med samma grundförutsättningar för att lyckas. 
Vad som menas med att lyckas kan självklart skilja sig åt mellan olika individer, men alla har, med hjälp av 
Youtube och dess funktioner, möjlighet att generera en stor mängd visningar.   

Inom en och samma kategori på Youtube, beauty community, finns hundratusentals videor som på 
ytan inte verkar skilja sig åt. Val av ämne, innehåll, syfte och budskap verkar oftast vara närmast 
identiska mellan de olika videoklippen, ändå finns det videor som endast har ett fåtal visningar och 
videor som har flera miljoner visningar inom samma kategori.  

Youtube är en del av vår tids populärkultur och enligt Fiske ska någonting som definieras som 
populärkultur vara just populärt bland folket. Populariteten ska vara en måttstock för en kulturell 
forms möjligheter att tillgodose behovet hos dess konsumenter. För att någonting inom kategorin 
populärkultur ska kunna nå popularitet måste vissa kriterier uppnås som tillgodoser de olika intressen 
som finns hos folket (Fiske, 1987 citerad i McQuail, 2010). 

Genom att dra en parallell mellan Fiskes definition av populärkultur och videor inom beauty 
community vill vi skapa en möjlighet att peka ut komponenter i videor som leder till popularitet, som 
här definieras som högt antal visningar. Vi vill även urskilja om det finns ett genomgående tema som 
förmedlas utåt för hela kategorin beauty community. För att lyckas med det kommer vi att använda 
kvalitativ och kvantitativ metod tillsammans, i form av innehållsanalys, för nå ett strukturerat resultat 
med möjlighet till djupdykning i intressanta komponenter.  
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1.2 Disposition  

I det ovanstående kapitlet har vi beskrivit studien och de problemformuleringar som den grundar sig 
i. I kapitel två presenterar vi en bakgrund till det ämnesområde som vår studie bottnar i. Vidare 
behandlar kapitel tre de teoretiska anknytningarna till forskningsområdet. Uppsatsens fjärde kapitel 
innefattar en redovisning av den tidigare forskning som kan relateras till vår studie och i kapitel fem 
presenterar vi studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. Det sjätte kapitlet är uppsatsens 
metodkapitel vilket innehåller en ingående beskrivning av de metoder som används för att genomföra 
studien. Vidare i kapitel sju presenterar vi studiens resultat med tillhörande empiri, vilket följs av en 
analys i kapitel åtta. Uppsatsens nionde kapitel innehåller en avslutande diskussion som är uppdelad i 
en resultatdel och en metod-del. Kapitel nio ger slutligen även förslag på fortsatt forskning inom 
ämnet. 
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2. Bakgrund 
 
2.1 Web 2.0 

Web 2.0 är en benämning på de teknologier, tjänster och sociala nätverk som byggts upp med internet 
som plattform istället för som en hyperlänkad kollektion av statiska webbsidor. De egenskaper som 
reflekterar innehållet hos Web 2.0 är en öppen infrastruktur, flexibilitet, enkelhet samt de kanske allra 
viktigaste, ett aktivt deltagande från dess användare. Exempel på sådant innehåll kan vara bloggar, 
wikis eller Youtubeklipp. En annan central princip är att data från olika källor har möjlighet att sättas 
samman och så även dess innehåll, idéer och möjligheter till kommunikation (Stefanac, 2007). 

 
 
2.2 Youtube 

Youtube startades i juni 2005 av Chad Hurley, Steve Chen och Jawed Karim, forna anställda på 
företaget Paypal. Det sociala nätverket skapades som ett verktyg för att dela personliga videoklipp 
med omvärlden. Grundidén var att skapa en sida där användarna kunde ladda upp, publicera och titta 
på videor utan större teknisk kunskap. Youtube har snabbt vuxit till att bli världens ledande 
samlingsplats för videoklipp på internet och användarna är idag främst i åldrarna 18 till 55 år och 
finns geografiskt utspridda över hela världen (Youtube, 2010). Den allmänna uppfattningen om 
Youtube är att det är ett verktyg som är öppet för alla och snarare riktar sig till amatörer än till 
djupare konstnärliga projekt. Youtube är den plats där publiken, allmänheten, har möjlighet att bli 
hörda och sedda. Oupptäckta talanger kan med hjälp av en digital distributionskanal vända osynlighet 
till ett medialt kändisskap med mycket små medel (Burgess & Green, 2009).  

 
 
2.3 Videobloggar 

En videoblogg, ofta förkortat vlog, är namnet på en typ av webbaserade bloggar som använder sig av 
video istället för text, bild eller ljud för att kommunicera ett budskap till mottagaren. Tack vare den 
teknik som idag finns att tillgå är det enkelt att skapa en videoblogg. Genom att använda sig av 
kameran i telefonen eller surfplattan kan sådana skapas vid en variation av tillfällen. Videoinnehållet 
agerar sällan ensamt i en videoblogg utan brukar ackompanjeras av text eller ljud, ibland används 
också olika typer av metadata, vilket förklarar innehållet hos en fil eller objekt och kan bestå av 
nyckelord eller taggar.  

Det finns tydliga likheter mellan videobloggar och textbaserade bloggar, båda kategorierna uppdateras 
regelbundet och innehåller vanligtvis personliga reflektioner samt erbjuder enklare funktioner för 
möjlighet till prenumeration på dess innehåll. Skapandet av videobloggar medför nya sätt till 
kommunikation och en vanlig åsikt bland skapare är att videobloggar medför ett mer naturligt 
uttrycksätt gentemot textbaserade bloggar (Burgess & Green, 2009). 

 
2.4 Virtuella communities 

McQuail pratar om det gamla och det nya sättet att se på ett community. Enligt honom syftar den 
traditionella versionen av begreppet på människor som delar särskilda platser, identiteter, normer och 
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värderingar. Det community de ingår i är då tillräckligt litet för att deltagarna ska kunna interagera 
med varandra. Med den nya teknologin och Web 2.0 tillkom nya möjligheter att interagera vilket 
öppnade upp för communities där människor delar samma saker som i ett traditionellt community, 
men via internet. Den här typen kallas för ett virtuellt community (Ltyyndolf and Schatzer, 1998 
citerad i McQuail 2011). McQuail definierar ett sådant som ett community medvetet grundat av 
människor som delar liknande intressen (McQuail 2011).  

                 

2.5 Beauty community 

Beauty community är ett fenomen som skapats och vuxit fram på Youtube under de senaste åren. 
Det är svårt att uppskatta dess exakta storlek men enligt nätverket Stylehaul på Youtube, som samlar 
material från en stor mängd användare inom kategorin, så finns just nu 3 573 olika kanaler som laddar 
upp skönhetsrelaterade videor, 104 349 858 personer som prenumererar på en eller flera av kanalerna 
samt den totala mängd som visningar som kanalerna har genererat är 10 301 773 802. Den här 
statistiken beskriver bara en del av beauty community och inte hela populationen, vilken är omöjlig 
att specificera med exakta siffermått. Genom att enbart titta på statistik från Stylehaul kan antas att 
det är ett av de största på Youtube (Stylehaul, 2013). 

Inom kategorin beauty community finns mer än bara skönhet. Andra stora delar som präglar 
videoinnehållet är kläder och olika typer av personliga videor. De videor som publiceras är ofta 
uppdelade i speciella ämneskategorier där de mest populära är haul, där inköp av kläder och 
sminkprodukter visas upp, tutorials, där användarna lär ut olika tekniker inom smink, hår och skönhet 
samt tag, där användaren genom en funktion som Youtube tillhandahåller blivit ”taggad” av en annan 
användare och därmed blir utmanad att publicera en video inom ett förutbestämt ämne. Ämnena har 
ofta en mycket stor variation och kan beröra allt från vilken mascara som är bäst, till vad som åts till 
frukost.  

Användare vars videor tillhör kategorin beauty community titulerar sig själva som, självutnämnda, 
Beauty Gurus. Genom nätverk som Stylehaul har de möjlighet att tjäna pengar på sina videor genom att 
tillåta annonsering. Idag finns beauty gurus som nått så stor framgång att de kan ägna sig åt att ladda 
upp videor på Youtube på heltid eftersom de tjänar flera tusen dollar i veckan på det material de 
producerar. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
3.1 Populärkultur 

Raymond Williams definierar teorin om populärkultur som studier av relationer mellan olika aspekter 
som sker under hela livet. Att analysera populärkultur är ett försök att ge svar på vilka komplexa 
aspekter som ligger bakom en viss typ av relationer. Genom att analysera ett visst arbete, en video 
eller text, eftersöks i det här sammanhanget information om dess grund och uppbyggnad. 
Huvudsyftet med att applicera denna typ av teori är för att skapa förståelse för vad en viss kultur 
innehåller och vill uttrycka. Williams anser att den fundamentala erfarenheten om en viss kultur fås 
först när den levts i (Williams 1958, citerad i Storey, 2001). 

En bra utgångspunkt för att definiera populärkultur är genom att beskriva det som en form av kultur 
som de allra flesta tycker om. Enligt Fiske ska någonting som definieras som populärkultur vara just 
populärt bland folket. Populariteten ska vara en måttstock för en kulturell forms möjligheter att 
tillgodose behovet hos dess konsumenter. För att någonting inom kategorin populärkultur ska kunna 
nå popularitet måste vissa kriterier uppnås som tillgodoser de olika intressen som finns hos folket 
inom en viss kategori (Fiske, 1987 citerad i McQuail 2010). Populärkultur kan beskrivas som 
någonting kvantitativt och skulle kunna mätas exempelvis genom att räkna antalet sålda skivor, videor 
eller böcker, eller genom att räkna antalet besökare på en konsert, ett sportevenemang eller en 
festival. Problemet med att enbart räkna antalet av någonting är att informationen blir knapphändig 
och sträcker sig inte mycket längre än till ett resultat bestående av siffror (Storey, 2011). 

Ordet populär i populärkultur kräver att saker kvantifieras, men det krävs vidare definitioner för att 
kunna förklara ordets innebörd. Dels genom att först beskriva vad som är finkultur och sedan se 
populärkultur som det som blivit kvar och inte haft möjlighet att möta den höga standard som är satt 
för att någonting ska kunna anses vara finkultur. Populärkultur kan även definieras genom att dra 
jämförande paralleller mellan populär och masskultur. De som önskar skapa förståelse för 
populärkultur som masskultur vill kunna beskriva populärkultur som en del av en kommersiell kultur. 
Med masskultur menas någonting som massproducerats för att sedan kunna masskonsumeras av dess 
publik som inom populärkultur ses som den stora massan, villiga att ta del av det som erbjuds utan 
tankar på att utesluta en viss form av kultur (Storey, 2001). 

 

3.2 Computer mediated communication (CMC) 

Perspektivet Computer Mediated Communication (CMC) innefattar egentligen både gamla och nya 
medier, även om dess fokus är starkt riktat mot den kommunikation som sker med hjälp av datorn. 
Datorn anses vara mer än ett redskap och någonting som kan ses som ett fönster in i cyberrymden. 
CMC lägger stor vikt vid unika aspekter som finns hos varje kommunikationstillfälle som sker via 
internet och att både den individuella interaktionen och integration i större sociala kontexter spelar 
stor roll tillsammans med medvetenheten om ritualer. En annan mycket viktig grundpelare inom 
perspektivet är intresset för hur externa faktorer påverkar innehållet och den kommunikation som 
sker inom ett specifikt medie-event (Holmes, 2005). 

En av de centrala delarna inom CMC är möjligheterna att skapa en egen socialt producerad plats i 
cyberrymden. Det här brukar ofta jämföras med en form av elektroniskt agora. Benämningen agora 
som härstammar från grekiskan beskriver en öppen plats där stora mängder information kan utbytas. 
Baym framhåller att en stor del av forskningen inom ämnet förutsätter att datorn är det som främst 
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bestämmer hur resultatet av kommunikationen kommer att se ut. Han har istället för att inrikta sig 
enbart på datorn identifierat fem olika aspekter som inverkar på CMC; hur utomstående kontexter 
påverkar användningen av CMC, hur strukturen hos en grupp som använder denna typ av 
kommunikation är uppbyggd, hur infrastrukturen ser ut hos datorn och dess system, med vilka 
avsikter som CMC används för kommunikation samt vilka karaktärsdrag som finns inom en grupp 
och deras medlemmar. Baym argumenterar för att all kommunikation inklusive CMC skapas samtidigt 
hos en rad olika externa kontexter och att kommunikationen beror på till vilken grad det finns 
möjlighet att dela gemensamma intressen och kultur (Baym, 1995 citerad i Holmes 2005). 

Inom perspektivet Computer mediated communication finns inga tydliga hierarkier mellan de olika 
deltagarna. Anledningen till det är att identiteter som skapats online är svåra att relatera till sådana 
som skapats i verkliga livet. En annan bidragande faktor är att internet med sin storlek och vidd 
skapar en miljö för kommunikation som är mindre exklusiv och mer öppen för alla än i verkliga livet 
och samtidigt undviker en kultur som utesluter vissa individer (Jordan, 1999 citerad i Holmes 2005). 

Genom vidare studier av CMC återfinns bland annat Social Information Processing Theory som grundats 
av Joseph Walter. Teorin förkortas oftast SIP och studerar skillnaderna mellan personer som skapar 
relationer med varandra i cyberrymden och i verkliga livet. Att bygga upp en relation, ett community 
eller någon annan form av kommunikativ aktivitet online tar kortare tid än vad det skulle ha gjort i 
verkliga livet och när relationerna väl har skapats har dem större potential och möjligheter till att 
kunna utvecklas (Griffin, 2009). 

 
3.3 Produsage  

I takt med den teknologiska framväxten som Web 2.0 innebar krävdes ett nytt uttryckssätt för att 
beskriva vad det egentligen är som händer i korsningen mellan Web 2.0, användargenererat material 
och sociala medier. Tusentals människor använder dagligen plattformar på internet för att skapa 
innehåll som andra kan ta del av. Det som sker på internet kan enligt Axel Bruns inte längre 
omnämnas som produktion av material, han vill istället kalla det för produsage; producerande 
användning. En sammanslagning av orden producer och user som symboliserar att människor skapar 
innehåll genom deltagande, ett fenomen som han förklarar som ett material som byggts ur samarbete 
och som ständigt förändras för att förbättras (Bruns & Schmidt, 2011). Axel Bruns pekar särskilt ut 
följande nyckeldrag inom så kallat produsage: 

• Miljöer där produsage råder är öppna för deltagande i ett stort community präglat av 
mångfald. Barriärerna för produktivt deltagande är låga för att uppmuntra användarna att gå 
från just användare till producerande användare “produsers”.  

• Inom produsage finns ingen förutbestämd hierarki utan det är kvaliteten på material som 
användarna bidrar med som avgör den status de når. Communities som präglas av produsage 
har således inga uttalade ledare. 

• Produsage karaktäriseras av att det är en pågående process. Det kan finnas tydligt uttalade 
mål, men vägen dit är oftast inte lika välplanerad. Utvecklingen sker oftast över tid och 
kommer med hjälp av små förändringar av flera, åtskilda användare. 

• För att många användare ska ha tillgång till och kunna bidra till att vidareutveckla samma 
material krävs att det är tillgängligt för alla och att vem som helst har möjlighet att redigera 
det. Det innebär att det är många som indirekt äger materialet vilket kan leda till svårigheter 
för enskilda användare att få belöning och/eller erkännande för sitt arbete (Bruns & Schmidt, 
2011). 
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4. Tidigare forskning 
 
Det finns en begränsad omfattning av forskning som berör ämnesområdet beauty community 
eftersom det är ett relativt nytt fenomen som fortfarande är under framväxt. När det kommer till 
Youtube och kategorin videobloggar finns det däremot mer forskning att ta del av.  
 

4.1 Youtube 

Några av de mest framstående forskarna inom fältet sociala medier med fokus på Youtube är Burgess 
och Green som har skrivit boken YouTube, Online Video and Participatory Culture. Boken innehåller 
mycket övergripande information om Youtube som socialt medium, men även en del andra 
forskningsstudier som vi kan relatera till vår studie.  

Över en miljard unika användare besöker Youtube varje månad och över hundra timmar 
videomaterial laddas upp varje minut (Youtube statistics, 2013). Att Youtube är en medieplattform att 
räkna med råder det inga tvivel om. Idag ägs sidan av Google och används av personer och företag 
över hela världen, allt från stora medieproducenter, tv-bolag till kulturella institutioner, artister och 
amatörer. Alla som använder sig av Youtube gör det med olika syften men med samma möjligheter 
att dra nytta av Youtube som ett dynamiskt kulturellt system och en deltagande kultur (Burgess & 
Green, 2009). 

2009 genomförde ovanstående författare en studie som undersökte 4000 slumpvis utvalda Youtube 
videor för att ta reda på mer om vad de innehöll. Tack vare studien kunde forskarna dra slutsatsen att 
innehållet på Youtube år dominerat av det så kallade “Single Talking Head Format”, videor som 
innehåller en person som förmedlar ett budskap och syns i bild från midjan och uppåt. Denna typ av 
videor stod 2009 för 40 procent av det mest populära innehållet bland de videor som var 
användargenererade (Burgess & Green, 2009).  

I studien The Tube Over Time: Characterizing Popularity Growth of YouTube Videos gjord av Figueiredo, 
Benevenuto och Almedia beskrivs att videor inom olika kategorier uppnår popularitet och genererar 
visningar på olika sätt. En första kategori benämns som Copyright-protected även kallat Youtomb-videor 
som enligt studien genererar flest visningar precis när de publiceras och därför riskerar att glömmas 
bort relativt snabbt eller hamna i skymundan för andra videor. Studien benämner de videor som 
uppnått ett mycket stort antal visningar med namnet top videos. Visningarna genereras under en kortare 
tidsperiod vilket leder till att de snabbt blir populära. En sådan tidsperiod kan inträffa när som helst, 
men videorna behöver återkommande toppar med visningar för att kunna behålla sin popularitet. En 
tredje och sista kategori benämns som random datasets, inom denna kategori genereras också visningar 
under kortare tidsperioder, men vid flera olika tillfällen. Det bidrar till att videons väg till popularitet 
inte sker speciellt snabbt, men att det istället skapas ett jämnt flöde med visningar som inte riskerar att 
dö ut.      

En studie liknande den ovan är A First Step Towards Understanding Popularity on YouTube gjord av 
Faloutsos, Sheng och Chatzopaolou. Studien inleds med att beskriva YouTube som ett fundamentalt 
sätt att marknadsföra sig själv, sina produkter eller tjänster. En av studiens mest intressant slutsatser 
är att Youtube-användare, med mål att generera en stor mängd visningar och uppnå popularitet, bör 
tänka på att ladda upp videor som kan ge ett stort antal videosvar. Anledningen till det är att videor 
som genererade många videosvar, enligt studien, ofta hamnade högre upp i olika listor och därför 
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syntes med. Det antas bero på att ett videosvar är det som kräver allra mest av en användare och 
därför vägde högre än kommentarer och gilla-markeringar.  

 

4.2 Videobloggar             

En forskare som är framstående inom studier om videobloggar är Maximillian Frobenius. Det är 
framförallt två av hans studier som är intressanta för vår studie; Pointing Gestures in Video Blogs som 
behandlar betydelsen av sändarens gestikuleringar i videobloggar och Beginning a monologue: The opening 
sequence of video blogs där han pratar om vad som är karaktäristiskt för videobloggar och jämför dem 
med nyhetsrapporteringar. 

Frobenius förklarar att videobloggar vanligen framförs utan manus och sändaren är en enskild person 
framför en kamera. Vanligen syns inga tecken på andra personers närvaro under inspelningsskedet av 
filmen. Enligt hans forskning kan produktionen av videobloggar delas in i två faser; inspelningen av 
materialet och redigeringen av materialet, då videons innehåll och betydelse kan förändras beroende 
på videobloggarens kompetens. I den här fasen finns möjlighet att göra val angående vilka bilder och 
vilket ljud som ska hamna i den slutgiltiga filmen och på så sätt påverka det budskap den förmedlar 
(Frobenius, 2011).  

Som sagt jämför Frobenius också videobloggar med nyhetsrapporteringar och pratar i sin studie om 
att det finns en mängd likheter och skillnader. I båda sammanhangen pratar sändaren med en fast 
kamera som begränsar rörelsemönstret. Dessutom påminner kameravinklarna i videobloggen och 
nyhetssändningen om varandra då de båda är tänkta att simulera en konversation som utspelar sig 
öga-mot-öga. Trots att det finns likheter, menar Frobenius i sin studie att videornas utfall skiljer sig åt. 
Videobloggar kan tydligt ses vara formade av en social kontext; en videobloggare är självständig, 
obetald, privat och outbildad, medan en TV-presentatör som håller i nyhetsuppläsningar oftast är en 
journalist som företräder en tv-kanal.  Majoriteten av de videobloggar som finns idag når också en 
mycket mindre publik än vad TV-presentatörerna gör (med vissa undantag). Videobloggarna 
använder sig av sin kanal för att prata om de ämnen som de själva finner intressanta. De skämtar, 
sjunger, har ett informellt språk och framför personliga åsikter, medan nyhetsreportrarna främst har 
en objektiv utgångspunkt och inger en formell känsla (Frobenius, 2011).  

Frobenius studie om videobloggarens gestikuleringar kom fram till att de använder sig av gester so 
innehar en viss betydelse kopplad till videobloggandet. Den här typen av gester används ofta, ur 
användarens synvinkel, för att leda mottagaren vidare till olika funktioner. Resultatet blir att gesterna 
som skapas i en tredimensionell miljö blir anpassade efter användarens tvådimensionella miljö som 
uppstår när dem tar del av en videoblogg. Även om den virtuella online-världen där videobloggarna 
finns inte är någon fysisk värld så blir gesterna en form av beteende som bjuder in användarna till att 
delta. Användandet av gester visar också att videobloggare vill interagera med sina användare och 
gesterna kan ses som ett komplement till den talande monologen (Frobenius, 2013). 

En annan studie som är intressant i sammanhanget och kan relateras till vår studie är gjord av Joan-
Isaac Biel och Daniel Gatica-Perez och går under namnet VlogSense: Conversational Behavior and Social 
Attention in YouTube. I denna studie undersöktes 2269 videobloggar från Youtube för att ta reda på 
vad det är i videobloggarens beteende som skapar uppmärksamhet. Biel och Gatica-Perez undersökte 
både videornas verbala innehåll, men även det icke-verbala som bestod av blickar, ansiktsuttryck, 
hållning och gestikuleringar. Studien gav insikter i videobloggarens sätt att skapa och redigera videor i 
jämförelse med andra typer av videor som finns att tillgå på internet. Den kom fram till att innehållet i 
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videobloggar främst drivs av sändarens intention att kommunicera med mottagaren. Biel och Gatica-
Perez kunde även se ett samband mellan komponenter som; hur mycket av videon som innefattade 
tal, hur mycket videobloggaren tittade in i kameran och hur nära kameran sändaren placerat sig i 
relation till hur mycket uppmärksamhet videobloggen fick (Gatica-Perez & Biel, 2011). 

 
4.3 Beauty Community 

Som vi nämnde tidigare kan videoklipp delas in i olika kategorier. En av kategorierna går under 
namnet “How To & Style”. Under denna kategori faller underkategorin beauty community. I Andres 
Tolsons studie; A new authenticity? Communicative practices on YouTube  har han studerat ett fenomen som 
går under kategorin beauty community: nämligen make up tutorials. I studien jämför Tolson 
kommunikationen i makeup tutorials med den som sker i en vanlig tv-sändning. Studien kommer 
fram till att Youtube inte enbart används i underhållningssyfte utan att den här typen av videor främst 
fungerar i utbildningssyfte. Tolson hävdar att videorna kan ses som alternativa källor för att få 
kunskap och information då de går ut på att sändaren försöker lära mottagaren olika tekniker och 
färgkombinationer som kan användas vid sminkning. Tolson ifrågasätter dock den professionella 
amatörens autenticitet genom att hävda att utbildning för att lära ut egentligen krävs för att en person 
ska vara trovärdig. Han kommer fram till att personer som framträder i vanliga, traditionella tv-
sändningar är mer trovärdiga som experter eftersom de ofta medverkar tillsammans med andra som 
är i behov av den expertis de besitter medan de som laddar upp videor på Youtube snarare är 
självutnämnda experter som framträder på egen hand (Tolson, 2010). 
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5. Syfte och Frågeställningar 

5.1 Syfte  
Huvudsyftet är att genom kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys kunna peka ut komponenter i 
videor inom kategorin beauty community på Youtube som kan anses vara bidragande faktorer till att 
de har lyckats eller inte lyckats med att uppnå popularitet. Popularitet definieras i det här fallet av de 
antal visningar som en video har genererat under en viss tidsperiod. Tyngdpunkten ligger även på att 
urskilja möjliga samband mellan två analyskategorier, kategori A som innehåller hundra videor med 
över 100 000 visningar och kategori B med hundra videor som fått tusen visningar eller färre.  

Slutligen vill vi genom att genomföra en kvalitativ innehållsanalys få möjlighet till en djupare 
diskussion om specifika skillnader och likheter, samt jämföra kvantitativa och kvalitativa resultat. 
Intresset ligger också i möjligheten att urskilja en standardmall hos populära videor och därmed 
kunna specificera vad som definierar ett framgångskoncept som även kan tänkas vara applicerbart på 
andra communities inom nya medier.  

 

5.2  Frågeställningar 
 
Vilka kvantitativt mätbara komponenter finns i videor inom beauty community på Youtube? 

Studiens kvantitativa analys ska kunna peka ut olika komponenter som finns i de videor som valts ut 
för analys. Med komponent menas här exempelvis ljud- och ljuskvalitet eller rörelsemönster. 
 
 
Finns det en mall för framgång där vissa komponenter måste ingå för att en video ska kunna 
generera en stor mängd visningar? 

Den här frågeställningen syftar till att besvara om en viss sammansättning av komponenter bidrar till 
att en video genererar många visningar och därmed uppnår popularitet. Samt om en mängd 
komponenter tillsammans kan skapa en mall som gäller för ett stort antal videoklipp. 
 

Kan samband urskiljas mellan de två analyskategorierna och hur påverkar de eventuella 
sambanden populariteten? 

Även den här frågeställningen ska kunna besvaras genom studiens kvantitativa analys genom 
användandet av korrelationsanalyser för att kunna urskilja samband mellan analyskategorierna. Om 
samband föreligger kunna se om det finns kopplingar till popularitet.  
 

Hur kan specifika komponenter påverka populariteten? 

Den här frågeställningen kommer att ha sin utgångspunkt i studiens kvalitativa innehållsanalys och 
syftar till att göra en djupdykning i hur specifika komponenter som redan identifierats i den 
kvantitativa analysen påverkar antalet visningar. 
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5.3 Avgränsningar  

En avgränsning som är av stor betydelse för riktningen på vår studie är den som berör perspektiv. Vi 
fokuserar i vår studie på meddelandet, själva filmen, och hur dess byggstenar hänger samman. Vi 
lägger därmed inget eller mindre fokus på mottagarens upplevelser av videon och sändarens 
intentioner. Vår studie behandlar så till vida inte området påverkan.  

Vi analyserar videor som faller under kategorin beauty community på Youtube. Då beauty community 
i stort sett enbart består av kvinnliga videobloggare är det också enbart videor med kvinnor som 
upphovsmän som har undersökts.  

Studien omfattar enbart videor som är producerade i USA. Vi är medvetna om att fenomenet 
existerar utanför USA, men vi har i vår studie inte intresserat oss för andra geografiska områden.  

Studien undersöker 200 videor fördelade i två analyskategorier. Kategori A består av hundra videor 
som har fler än 100 000 visningar medan kategori B enbart innefattar videor med färre än tusen 
visningar. Analyskategorierna är studerade i två separata, strukturerade undersökningar.  

Studien fokuserar enbart på videor inspelade under tidsperioden 2012-06-01 till och med 2013-06-13. 
Vi söker inga förändringsmönster och tittar därför inte på videor från flera olika tidsperioder, utan vill 
enbart hitta samband mellan aspekter i videorna och de två olika analyskategorierna.  

Studien innefattar även en kvalitativ tematisk innehållsanalys genomförd på fem videor ur varje 
analyskategori. Vi har här begränsat antalet till fem för att ha tidsmässig möjlighet att genomföra 
djupgående analyser som sedan kan jämföras med den kvantitativa undersökningen. 
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6. Metod  
 
6.1 Undersökningsmetod 

Metodvalet för uppsatsen är grundat på att vi önskar komma fram till ett resultat som knyter an till 
empirin. Genom att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys, tillsammans ofta 
benämnt som mixed methods, är det möjligt att bana väg för ett resultat som både uppvisar struktur 
och ger en översiktlig bild av analyserad data. Det ger oss också möjlighet att genomföra en mer 
djupgående analys av de delar som är av särskilt intresse för undersökningen och dess syfte.  

 

6.2 Kvantitativ analys 

Østbye och Larsson förklarar i boken Metodbok för medievetenskap att syftet med analyser av kvantitativa 
data är att hitta samband mellan variabler och påvisa att sambanden motsvarar samband i 
verkligheten. Dock menar författarna att det är svårare att få en mer djupgående analys, vilket var den 
bakomliggande anledningen till att valet föll på att använda både en kvantitativ och kvalitativ metod. 
Genom att använda oss av kvantitativ metod vill vi kunna peka ut de mätbara komponenter som 
finns i varje utvald video. Østbye och Larsson påpekar att kvantitativ analysmetod är en mycket 
användbar och väl inarbetad metod inom ämnesområdet medievetenskap (Østbye & Larsson, 2008). 

Enligt Esaiasson, så är den kvantitativa innehållsanalysen främsta fördelar utrymme och frekvens, 
med det menar han att det övergripande är hur mycket och ofta någonting förekommer i en text. 
Vidare menar Esaiasson att kvantitativ innehållsanalys även är applicerbar vid undersökning om 
innehållet i en text förhåller sig till uppställda normer eller förutbestämda regler (Esaiasson, 2012).  

I Hansens bok Mass Communication Research Methods finns att läsa om de olika steg som innefattas i en 
kvantitativ innehållsanalys. Hansen presenterar sex olika punkter; 
1. Definition av forskningsproblemet 
2. Val av medium och stickprov 
3. Precisering av analytiska kategorier 
4. Konstruktion av kodningsschema  
5. Pilotstudie av kodningsschemat för att kontrollera dess reliabilitet 
6. Materialförberedelse och analys  
(Hansen, 1998) 

 

6.3 Kvalitativ analys 

Uppsatsen använder sig även av kvalitativ innehållsanalys. Då all information som ska analyseras inte 
består av fasta variabler eller kan mätas i siffror behövs ett komplement till den kvantitativa 
innehållsanalysen. Metoden i sig innebär en hermeneutisk ansats där medietexter tolkas genom att 
frågor ställs till dem. Meningen i texter är inte alltid omedelbart tillgänglig eller entydig, därav kommer 
en tolkningsprocess in för att kunna uppnå resultat. 

Frågorna som ställs är grundade i tidigare specificerade teorier och ska kunna beröra valda ämnen på 
en djupare nivå och kunna ge mer specifika jämförelser av de material som undersökts. Østbye och 
Larsson menar också att även om innehållet vid kvalitativ innehållsanalys inte ska mätas i fasta 
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variabler är det mycket viktigt att genomföra arbetet på ett systematiskt sätt samt att en kvalitativ 
ansats skapar en nära koppling mellan teori och analysmetod (Østbye & Larsson, 2008). 

Ibland är det mycket lämpligt att använda kvantitativ och kvalitativ metod tillsammans, speciellt 
eftersom dem lämpar sig för olika typer av analyser och resultatet ges möjlighet till en större bredd 
om metoderna kombineras. Vid de typer av innehållsanalyser där information, i vårt fall 
videokomponenter från en analyskategori ska jämföras med videokomponenter från en annan 
analyskategori, är det ofta önskvärt att kunna förklara resultatet på ett kvalitativt sätt som kan 
komplettera en kvantitativ innehållsanalys (McQuail, 2011).  

 

6.4 Urval 
6.4.1 Val av urvalsmetod 

För att ha möjlighet att genomföra en undersökning med så hög trovärdighet som möjligt har vi 
använt oss av stratifierat urval. Med stratifierat urval menas att populationen först delas in i 
delgrupper, även kallade strata. Ur varje delgrupp dras sedan ett slumpmässigt stickprov genom ett 
systematiskt eller obundet slumpmässigt urval (Stukát, 1993). Det är ett lämpligt urval då vi vill 
undersöka två olika analyskategorier. Något vi kan göra genom att först definiera populationen för de 
olika analyskategorierna, kategori A och kategori B och sedan upprätta urvalsramar över samtliga 
analysenheter i vardera kategori. Därefter genomför vi vårt slumpmässiga urval inom våra 
urvalsramar. 

Vi kommer även i den kvalitativa analysen att använda oss av ett stratifierat urval. Skillnaden blir då 
att urvalsramarna krymper då de enbart kommer att innefatta de videor som vi undersökt i den 
kvantitativa analysen.  

 

6.4.2 Analyskategorier 

Vi har valt att dela in de videor vi har analyserat i två olika analyskategorier, den ena innehållandes 
videor som har under 1000 visningar och den andra videor som har över 100 000 visningar. Vi har 
alltså avstått från att titta på videor som har mellan 1001-99 999 visningar. Detta för att vi vill ha en 
tydligt dragen gräns mellan videor som blivit populära eller inte. Vi tror att om vi satt gränsen högre 
och haft med videor inom spannet 1001-99 999 så hade det blivit svårare att hitta tydliga samband 
mellan vad som skiljer videorna åt.  

 

6.4.3 Populationens tidsmässiga räckvidd 

Eftersom vi är intresserade av vad det är videorna som har gjort ett de har fått ett visst antal visningar 
har vi avgränsat oss till att analysera videor publicerade mellan juni 2012 och juni 2013. Vi är inte 
intresserade av att titta på äldre videor eftersom vi vill analysera dem utefter att alla haft möjlighet till 
liknande förutsättningar vad det gäller teknisk utveckling. Vi har även valt att inte tittat på videor som 
är för nya eftersom dem inte haft en så lång tid på sig att bli populära och generera många visningar. 
Videorna ska ha haft samma tidsmässiga chans att bli uppmärksammade. I sammanhanget visar det 
inte så mycket om en ny video bara har exempelvis tio visningar, den kanske inte har hunnit få fler. 
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6.4.4 Populationens rumsliga räckvidd 

Studien är geografiskt avgränsad till att enbart behandla videor från USA. Detta för att beauty 
community som kategori uppkom och är mest utbredd där. Därav har beauty community haft tid att 
utvecklas i USA under en längre period än i andra länder och det blir då lämpligare för oss att 
undersöka videor som kommer därifrån för att få en bättre bild. 

 

6.4.5 Populationens kön 

Då beauty community med få undantag enbart består av en kvinnlig population har vi undersökt 
videor skapade av kvinnor. Enbart en manlig videobloggare finns representerad i undersökningen, 
vilket i stort motsvarar hur den könsmässiga spridningen inom kategorin ser ut.  

 

6.4.6 Antal videor  

Vi har varit tvungna att avgränsa antalet videor som ingår i studien till 200 på grund av att vi enbart 
varit två personer som arbetat med datainsamlingen under en kort tidsperiod. Hade vi haft mer tid på 
oss hade vi givetvis kunnat genomföra en mer omfattande empirisk undersökning, men vi bedömer 
trots det att 200 videor är tillräckligt för att kunna ge en rättvis bild. 

 

6.5 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som används i uppsatsen är strukturerade enkäter. Då det efterfrågas 
specifika aspekter i de videor som undersökts var strukturerade enkäter den optimala metoden för 
datainsamling då den tillåter att på förhand specificera de aspekter som ska urskiljas i videorna med 
fasta svarsalternativ.  

Østbye och Larsson kallar enkäter för surveyundersökningar och beskriver dem som en samling 
metoder för strukturerad datainsamling med frågor och svar där frågorna ska ställas till ett stort antal 
personer. Eftersom antalet videor vi önskar ha med i vår kvantitativa innehållsanalys är relativt stort 
bidrar strukturerade enkäter till en smidig och organiserad insamling av data (Østbye & Larsson, 
2008). 

 

6.6 Tillvägagångssätt  

Vi inledde datainsamlingsmomentet genom att skapa en enkät som kunde fungera som ett 
analysschema. Enkäten bestod av 27 stycken strategiskt genomtänkta frågor som behandlade videons 
kvantitativa innehåll. När vi tog fram frågorna hade vi ständigt frågeställningarna vi ville ha svar på i 
åtanke. Det var viktigt för oss att frågorna i enkäten inte fokuserade på andra aspekter än de vi var 
intresserade av, samt att de höll sig inom rätt perspektiv. Enkäten återfinns i bilaga 3.  

I urvalet av videor använde vi oss av de urvalskriterier som presenterades på sidan 18-19 och innan vi 
påbörjade den verkliga datainsamlingen gjorde vi försöksenkäter på ett antal videor. Syftet med det 
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var att få insyn i vilka frågor som inte fungerade och vad vi skulle kunna rensa bort eller lägga till för 
att få bäst resultat av vår undersökning. Vi ville även undersöka hur tidskrävande det var att fylla i 
formuläret. Det var viktigt för oss att veta då vi behövde kunna räkna ut hur mycket tid i planeringen 
som behövde ägnas åt datainsamling. 

När vi korrigerat enkäten påbörjade vi datainsamlingen genom att undersökta en analyskategori var 
och använda oss av vår strukturerade enkät för att dokumentera de kvantitativa variabler som vi 
uppmärksammade i videorna. Efter genomförd datainsamling analyserades alla svar från respektive 
analyskategori i statistikprogrammet SPSS. Analyser gjordes både för var och en av videokategorierna 
samt för den totala mängden empiri. 

Den kvalitativa analysen inleddes med ett slumpmässigt urval av fem videor inom respektive 
analyskategori. Därefter tittade vi på videorna var och en för sig för att ha möjlighet att analysera 
samtliga komponenter, händelser och detaljer som kunde urskiljas ur dem. Det skedde helt fritt och 
var inte låst av ett förbestämt analysschema. När vi analyserat videorna kunde vi urskilja flera 
återkommande teman som blev grunden till vårt kvalitativa resultat. 

 

6.7 Val av analysmetod 

För att kunna presentera ett resultat som bygger på de data som samlats in används bivariat 
tabellanalys. Inom medievetenskaplig forskning anses den viktigaste redovisningen av resultat från 
kvantitativa analyser göras i form av tabeller. En bivariat tabellanalys innehåller alltid två variabler och 
genom användandet av den här analysmetoden finns möjlighet peka ut resultat gällande 
frekvensfördelning, procentandelar och styrkan i sambandet mellan de båda variablerna (Østbye & 
Larsson, 2008). 

Vidare appliceras ett hermeneutiskt perspektiv på studiens kvalitativa analys där den hermeneutiska 
cirkeln står i fokus och dess utgångspunkt att delen alltid är en del av en större helhet. Vi har också 
valt att använda en induktiv tematisk analysmetod för att få struktur, tydlighet samt möjlighet att 
komplettera den kvantitativa analysen på önskvärt sätt.  

Den hermeneutiska cirkeln syftar till att utmärka de drag som finns hos tolkningsprocessen och skapa 
förståelse för den dynamik som uppstår när tolkning växer fram samt ny kunskap uppstår. Allting 
sker i en rörelse som går att likna med en cirkel. Cirkeln innefattar den förförståelse som finns hos en 
individ samt de möten som sker med ny kunskap och nya idéer, vilket tillsammans leder till att en helt 
ny förförståelse skapas vilket sedan bildar den förförståelse individen har som utgångspunkt i 
kommande tolkningsansatser. Den hermeneutiska cirkeln har inte uppstått vid ett specifikt tillfälle 
utan är någonting som vuxit fram i flera olika steg (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Alvesson och Sköldberg menar att metaforen cirkel kommer ifrån läran om kunskap och läran om 
verkligheten inom hermeneutiken. Dem lyfter även fram att den hermeneutiska cirkeln inte är en 
enskild cirkel utan ett resultat av att flera cirklar vävts samman. Själva tolkningsprocessen sker genom 
cirkulation av olika tolkningsmönster, texter samt dialogen med texter. Hela den tolkande processen 
sammanfattas av två grundläggande hermeneutiska cirklar vilka är den mellan del och helhet samt den 
mellan förförståelse och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Tematisk analysmetod används för att bearbeta kvalitativt undersökningsmaterial exempelvis 
intervjudata. Det finns två former av tematisk analys, deduktiv och induktiv analys. Vid den induktiva 
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eller empiristyrda analysen identifieras inledningsvis teman mer eller mindre förutsättningslöst i 
materialet. De reduceras sedan till slutgiltiga teman, ges nya begrepp och teoretiska definitioner. 
Deduktiv tematisk analys, ofta även kallat för teoristyrd analys, kan användas för att göra en 
hypotesprövning men också för att undersöka ett material med utgångspunkt i en teori utan att 
nödvändigtvis testa teorin. För att göra en deduktiv analys ska analysfrågor som berör studiens syfte 
och frågeställningar utformas på förhand, och vara styrande gällande val av teman (Langemar, 2008). 

Vi har valt att använda oss av en induktiv tematisk analys, då vi på förhand inte har ställt några 
specifika analysfrågor kopplade till studiens kvalitativa analys och därmed inte har kunnat 
förutbestämma vilka olika teman som ska användas. Författarna Braun och Clarke anser att teman 
inte finns inneboende i ett material som ska analyseras utan är ett resultat av den tolkning som görs av 
materialet och de frågeställningar som är ämnade att besvaras (Braun & Clarke, 2006). En induktiv 
tematisk analys kan ses som delvis subjektiv då dem som utför analysen själva väljer vilka teman som 
är relevanta och hur de ska presenteras (Elliot, Fischer & Rennie, 1999). 
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7. Resultat 

I det här kapitlet presenteras studiens kvantitativa resultat, genom att dela upp det kvantitativa 
resultatet i tre olika huvudrubriker, beskrivande statistik, samband samt regressionsanalys ges en klar 
och tydlig bild av vad som är ämnat att presenteras. Resultatet av studiens kvalitativa analys har 
sammanfattats för presentation och efterföljs av tematiska analyskategorier. Sammanfattningarna är 
skapade för att lyfta fram de mest relevanta delarna samt för att skapa en röd tråd mellan kvantitativa 
och kvalitativa resultat. Vidare analys av de här resultaten finns att läsa i efterföljande kapitel. 

 
7.1 Beskrivande statistik 

Det vi främst vill lyfta fram är de komponenter i videorna som skiljer sig åt mellan de två 
analyskategorierna, men även om det finns tydliga likheter eller samband. För att tydligt kunna 
överblicka alla komponenter som analyserats har all data ställts upp tillsammans i korstabeller och 
beskrivande tabeller. 

Genom att studera korstabeller har vi inte bara möjlighet att urskilja komponenter utan även att skapa 
en bra helhetsbild för all analyserad data. När vi studerade analyskategorierna i sin helhet kunde vi 
urskilja ett tydligt mönster mellan de två kategorierna nämligen variation. Analyskategori A, som 
innehöll videor med över 100 000 visningar uppvisade ett mycket större spektrum av variation mellan 
de olika komponenterna inom varje variabelkategori. Variation kan tänkas vara en bakomliggande 
orsak till att de här videorna genererat en mycket stor mängd visningar samt att avsaknaden av 
variation hos den andra analyskategorin har bidragit till motsatsen.  

En variabel som tydligt uppvisar skillnader av variation är den som beskriver i vilken miljö en video är 
inspelad i. I tabell 7.1.1 kan urskiljas att det inom de båda analyskategorierna var ett variabelvärde som 
var tydligt överlägset. Variabelvärdet har namnet ‘inspelade inomhus i ett och samma rum’ och inom 
analyskategorin videor med över 100 000 visningar återfinns 74 procent. Inom analyskategorin videor 
med under 1000 visningar återfinns hela 94 procent inom samma variabelvärde vilket efterlämnar 
enbart sex procent till övriga variabelvärden och därmed uppvisar en väldigt liten variation inom 
variabeln. 
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Ämnet variation återkommer även i andra variabler och hos variabeln kameravinkel kunde det också 
urskiljas en större variation hos de populära videorna med över 100 000 visningar. Likt föregående 
variabel ligger även här majoriteten hos samma variabelvärde inom båda analyskategorierna, men 
procentandelarna är mycket mer utspridda hos de övriga variabelvärdena inom kategorin över 100 
000 än hos kategorin 0-1000 visningar. Genom att studera de korstabeller som presenteras löpande i 
det här kapitlet kan vi överblicka de variabelsvar som skiljer sig år för varje variabel inom respektive 
analyskategori. Vi anser att det resultat som är mest intressant för studien är de där skillnaderna 
mellan analyskategorierna är som tydligast. Något vi bygger på studiens syfte samt de frågeställningar 
som vi ämnar svara på.  

Ljud- och ljuskvaliteten i videorna har undersökts med svarsalternativ av rangordningstyp uppdelat på 
en skala mellan ett till fem, där svarsalternativ ett motsvarade; stämmer inte och svarsalternativ fem 
motsvarade; stämmer helt. I tabell 7.1.2 och 7.1.3 syns en genomgående skillnad för ljud- och 
ljuskvalitet som visar att de två variablerna generellt sätt var bättre i de videor som hade fler visningar. 
De två variablerna var de allra första att utmärka sig gällande skillnader hos de två analyskategorierna 
då de var såpass tydliga vilket kvalificerar dem som komponenter i videorna som kan ha möjlig 
påverkan på videons popularitet. Det är inte möjligt att anta att populariteten hos videor bygger 
enbart på ett fåtal komponenter, istället ska dem ses som bidragande faktorer och delar av en större 
helhetsbild. 
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Andra variabler som utmärkte sig gällande skillnader hos analyskategorierna och som finns att utläsa i 
korstabeller är de som specificerar om musik används i videon, vad bakgrunden består av samt om 
personen i videon använder sig av kroppsspråk som ett komplement till talet. Inom variabeln som 
specificerar om musik används i videon eller inte användes även här svarsalternativ av 
rangordningstyp där alternativ ett motsvarade stämmer inte och alternativ fem stämmer helt. I tabell 7.1.4 
kan urskiljas att den här variabeln uppvisar ett mycket intressant resultat då den lyckas visa både en 
tydlig skillnad och en tydlig likhet mellan analyskategorierna. Inom båda analyskategorierna är det 
samma variabelvärde som fått den högsta procentandelen, vilket är det variabelvärde som specificerar 
att musik inte används i videon. Inom kategorin 100 000 visningar eller mer återfinns dock en exakt 
lika stor procentandel inom variabelvärdet som specificerar att musik faktiskt används. Det här 
resultatet skulle kunna betyda att musikanvändningen inte har någon direkt betydelse för 
populariteten i videorna utan att det finns andra komponenter som i en sammansättning väger tyngre. 

 

 

Nästa variabel som uppvisat ett resultat som specificerar skillnader mellan analyskategorierna handlar 
om vad bakgrunden i videorna består av. Svarsalternativen är återigen av rangordningstyp men här 
benämns ytterligheterna något annorlunda. Ett motsvarar här svarsalternativet tomt och fem 
motsvarar fullt av saker. I tabell 7.1.5 visar resultatet att det variabelvärde som är dominerande inom 
analyskategorin 100 000 visningar är fullt av saker, vilket innehar 35 procent av den totala 
svarsmängden. Inom analyskategorin 0-1000 visningar återfinns enbart en mycket liten mängd svar 
inom samma variabelvärde och de dominerande svaren hittar vi istället hos variabelvärden måttlig 
mängd saker samt varken tomt eller fullt där det enbart finns små marginella skillnader gällande 
svarsprocent.  

Det som definierats som mycket saker innebär inte att videon har en stökig bakgrund utan en 
bakgrund utan större tomma ytor. Förslagsvis ett vanligt rum fyllt av möbler, kläder, böcker eller 
liknande. Efter att ha tittat på resultatet kan det direkt urskiljas att videor i kategorin 0-1000 inte har 
lika mycket saker på den plats som valts ut för inspelningen av videon, detta kan vara både en slump 
eller ett medvetet val av att vilja uppvisa en städad miljö.  
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Den sista variabeln som utmärker sig i resultatet med korstabeller är den vars ämne berör 
rörelsemönster och står att finna i tabell 7.1.6. Rörelsemönster som definition i studien omfattar allt 
från gester med händerna, minspel, skratt, kontakt med kameran och liknande aspekter. 
Svarsalternativen är av rangordningstyp där ytterligheterna representeras av svarsalternativ från ett till 
och med fem. Där ett innebär inga gester och fem innebär mycket gester. Resultatet hos denna variabel 
skiljer sig åt markant mellan analyskategorierna och hela 48 procent av svaren återfinns hos 
variabelvärdet få gester inom analyskategorin 0-1000 visningar. Tvärt emot det återfinns 29 procent 
och en majoritet av svaren hos variabelvärden ganska mycket gester hos analyskategorin 100 000 
visningar eller mer. Att använda sig av mycket gester samt att ha ett utåtriktat kroppsspråk i videor 
kan vara en bidragande faktor till popularitet eller ett resultat av det. Genom att använda 
kroppsspråket som ett komplement till talet kan videon anses integrera på ett mer levande sätt med 
sin publik samt undvika en känsla av enformighet. Att då istället använda sig att få eller inga gester alls 
skapar en mycket liten variation i videon samt ett händelseförlopp som kan uppfattas som 
stillastående.  
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I tabell 7.1.7 kan vi se att genom användandet av de beskrivande tabellerna kan vi urskilja ett 
medelvärde gällande svaren inom varje variabel. Även här finns ett genomgående mönster hos de 
komponenter som beskrivits som skillnader ovan. Exempelvis för variabeln ljudkvalitet ligger 
medelvärdet på 4,1 hos analyskategorin 100 000 visningar eller fler och på 2,7 hos analyskategorin 
med 0-1000 visningar där 5,0 på rangordningsskalan är det variabelvärde som beskriver en mycket bra 
ljudkvalitet. 

 

 

 
7.2 Enkla sambandsanalyser  

7.2.1 Korrelationsmatriser 
Korrelationsmatriserna finns redovisade med syftet att kunna påvisa samband och är ett resultat av 
bivariat tabellanalys. Alla korrelationsmatriser som gjorts i studien finns inte redovisade utan enbart 
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dem där korrelationen är större än 0,4. Analyserna är gjorda separat mellan de två analyskategorierna 
och redovisas även på samma sätt. 

 
7.2.2 Samband 
Efter att ha tagit fram resultat gällande variation samt likheter och skillnader hos komponenter som 
ingår i videor, går vi nu vidare till ämnet samband. Både de som kan utläsas mellan komponenterna 
inom en analyskategori men även analyskategorierna emellan. Genom att använda bivariata 
tabellanalyser som kommer att presenteras under den här rubriken kan vi tydligt se om det föreligger 
samband eller inte.  

I tabell 7.2.1 ser vi variabler inom analyskategorin 100 000 visningar eller mer. Vi har medvetet valt att 
bara ta med samband som är större än 0,4 eller mindre än -0,4. Ur tabellen kan det urskiljas ett 
positivt samband mellan vilken kameravinkel och vilken miljö som videon var filmad i. Sambandet 
har en positiv styrka på 0,494. Sambandet mellan just de här två videokomponenter är intressant då 
olika miljöer kräver olika typer av kameravinklar. Något som kan anses påverka en videos popularitet 
är om den lyckats med att kombinera miljö och kameravinkel så att tittarupplevelsen blir så ultimat 
som möjligt. 
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Vidare samband som kan urskiljas från de bivariata analyserna i kategorin 100 000 visningar eller mer 
är det mellan ljud och ljuskvalitet. Sambandet är även här positivt med en styrka på 0,526. Något som 
kan utläsas ur tabell 7.2.2. Inom den här analyskategorin har det redan kunnat utläsas att kvaliteten på 
både ljud och ljus är genomgående hög och genom att det nu också finns specificerat att det råder ett 
samband mellan komponenterna kan det antas att om ljudkvaliteten är hög så är antagligen 
ljuskvaliteten det också. Popularitet kan tänkas uppstå när de här två komponenterna verkar 
tillsammans och utesluts den ena eller tappar markant i kvalitet är det antagligen synonymt med en 
lägre popularitet. Detta stöds inte minst av att sambandet mellan komponenterna i analyskategorin 
med 0-1000 visningar är lägre och enbart ligger på 0,455. Vidare bör också nämnas att ljuskvalitet är 
den variabel med det i särklass största sambandet till variabeln som specificerar antalet kommentarer 
en video fått vilket är det absolut tydligaste resultatet när det kommer till att spegla hur populariteten 
påverkas. 
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Innan vi släpper de här två komponenterna helt är det också värt att påpeka det samband som finns 
mellan ljuskvaliteten och beauty guruns ålder. Det här sambandet finns presenterat i tabell 7.2.3 och 
är ett positivt samband på 0,492, vilket får anses som relativt stort. Vi kommer att behandla den andra 
analyskategorin mer ingående lite senare men det bör nämnas att det inte finns något samband större 
än 0,4 i analyskategorin 0-1000 visningar mellan ljuskvaliteten och beauty guruns ålder och därför 
specificeras det inte heller i resultaten. En bakomliggande faktor som kan ha påverkat det här 
sambandet är att personerna vars videor ingår i analyskategorin 100 000 visningar eller mer har en 
snittålder som är högre än hos analyskategorin med 0-1000 visningar och en högre ålder skulle kunna 
ge en större medvetenhet om vilket ljus som bör användas vid inspelning av videor. Någon direkt 
koppling mellan ålder, ljus och uppnådd popularitet är dock svårare att urskilja.  
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Inom analyskategorin 0-1000 visningar kan vi i tabell 7.2.4 urskilja ett relativt starkt negativt samband 
mellan komponenterna som förklarar om musik ingår i videon samt hur många procent av videon 
som består av tal, sambandet ligger på -0,557. Inom kategorin var det mest vanligt att inte använda sig 
av musik vilket kan förklara det negativa sambandet men även att när musik väl används så utesluts 
talet ur videon istället för att de två komponenterna kompletterar varandra. Återigen står detta till 
kontrast gentemot den andra analyskategorin med 100 000 visningar eller mer där musik var ett mer 
vanligt inslag i de videor som analyserats, men här gick det inte att upptäcka något negativt samband 
mellan musik och hur många procent i videon som består av tal. En uppfattning är att musik och tal i 
de fallen kan komplettera varandra, ingen komponent tar över från den andra och då vi redan 
konstaterat att variation påverkar en videos popularitet så kan en lyckad användning av musik och tal 
tillsammans öka chansen för videon att uppnå popularitet. 
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7.2.3 Skensamband 
I tabell 7.2.5 som presenterar nedan följer de samband som kunnat urskiljas i studiens resultat som 
även här är större än 0,4 men där inget riktigt samband föreligger och de därför kan bidra till att 
felaktiga slutsatser om dras.  

Hos analyskategorin med 100 000 visningar eller mer kan ett negativt skensamband urskiljas mellan 
variablerna som specificerar om musik används i videon och hur lång videon är. Det här kan anses 
vara ett skensamband då en kortare video inte innehåller mer musik och en längre video inte 
innehåller mindre musik som det här sambandet vill härleda oss att tro. 
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7.3 Sofistikerade analyser  
7.3.1 Regressionsanalys 

Regressionsanalysen är skapad med ett resultat för båda analyskategorierna. Genom regressionsanalys 
kan vi urskilja resultat om den oberoende variabelns förklaringskraft samt vilken den oberoende 
variabelns koefficient är och hur denna påverkar den beroende variabeln och om effekten som skapas 
är positiv eller negativ. 

De beroende variablerna som använts återfinns på intervallskalenivå samt ordinalskalnivå. 
Användningen av variabler på ordinalskalnivå grundar sig i att de likt variabler på intervallskalnivå har 
tydliga skalsteg samt i vårt fall en mätbar mittpunkt.  Den oberoende variabeln som använts i nedan 
presenterade regressionsanalyser och som specificerar analyskategori befinner sig på intervallskalenivå 
då variabeln delats upp i olika kategorier baserat på mängden visningar. Kategorierna är skapade som 
ett intervall, då den kategori med lägst antal visningar har det lägsta variabelvärdet medan den kategori 
med högst antal visningar har de högsta. Vi har baserat på det valt att använda oss av linjär 
korrelation, en form av regressionsanalys. Här nedan presenteras de tabeller där den oberoende 
variabeln spelade in på ett intressant sätt. 

I tabell 7.3.1 kan en positiv påverkan urskiljas mellan den oberoende variabeln och den beroende 
variabeln som visar hur många kommentarer videon har i relation till hur många visningar den har. 
Kraften hos denna positiva påverkan är 0,840, vilket är det starkaste sambandet som gick att finna i 
undersökningen. Resultatet var inte oväntat då de videor som har fler visningar också har större 
möjlighet att få fler kommentarer. Det är dock troligen inte så att det enbart är antalet visningar som 
påverkar hur många kommentarer en video har utan även videons innehåll. Det finns någonting i 
videon som gör att människor blir mer benägna att kommentera. 
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I tabell 7.3.2 och 7.3.3 kan ses att även i resultatet av regressionsanalysen visas att ljud- och 
ljuskvalitet är de i särklass viktigaste komponenterna, inte bara genom dess tydliga differentiering 
mellan analyskategorierna med också dess möjlighet att leda till popularitet. I resultatet av 
regressionsanalysen syns en mycket stark påverkan på de beroende variabler som specificerar om ljud- 
samt ljuskvalitet i en video är bra. Hos den första variabeln är påverkan uppmätt till 0,446 och hos 
den andra variabeln är värdet för påverkan 0,465. Något som inte behöver presenteras mer ingående, 
då de här variablerna redan fått sin förklaring under tidigare delar av analysen, men genom att 
resultatet av regressionsanalysen går i samma riktning som i övriga resultat stärks tron på att det här är 
två viktiga variabler och att ljus- och ljudkvalitet i en video kan vara avgörande för att förklara varför 
popularitet uppnås och inte.  
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Ytterligare en beroende variabel som påverkades av den oberoende variabeln är den som specificerar 
om musik finns i videon eller inte. Grundat på den information som går att utläsa från tidigare 
resultat i studien var musik någonting som användes lika ofta som sällan hos analyskategorin med 100 
000 visningar eller mer vilket skapade en idé om att musik bidrar till popularitet så länge den används 
på rätt sätt. Det här skulle kunna beskrivas som att musiken inte överröstar talet, är av dålig kvalitet 
eller liknande. Resultatet av regressionsanalysen presenteras i tabell 7.2.4 och speglar de båda 
analyskategorierna och hos kategorin med innehållet 0-1000 visningar visade tidigare resultat att 
majoriteten inte använder sig av musik alls. Vidare kan då antas att musik eller inte i videor inte 
påverkar populariteten på ett lika markant sätt som ljus- och ljudkvalitet kan tänkas göra.  

 

 

Slutligen är det värt att nämna den påverkan som finns hos den beroende variabeln som specificerar 
beauty guruns rörelsemönster gentemot den oberoende variabeln. Den här variabeln har också 
presenterats ur tidigare resultat och får anses som någonting som kan påverka om en video genererar 
visningar eller inte. I tabell 7.3.5 kan vi se att den påverkan som finns är uppmätt till 0,266 och även 
om den inte på länga vägar når upp till samma resultat av påverkan som hos ljus och ljudkvalitet 
bevisar ändå resultatet att rörelsemönster som enskild komponent inte bör räknas bort. 
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Något som också är intressant är de resultat som närmar sig värdet noll. Sådana samband kallas för 
nollsamband och innebär att variablerna inte har någon påverkan på varandra. Två specifika variabler 
som enligt vår studie inte har någon påverkan på hur många visningar en video får är hur många 
procent av videon som består av tal samt om namnet på videokanalen går att relatera till en videos 
innehåll. Det senare med studiens allra svagaste samband på knappa 0,004. De här resultaten syns i 
tabell 7.3.6 och 7.3.7. 

 

 

 
7.4  Kvalitativ analys  
7.4.1  Tematisk analys 

Det går att skilja på textens vad och hur. Detta innebär att man skiljer på innehåll och uttryck eller för 
att vara ännu tydligare på vad som förmedlas och på hur det förmedlas (Østbye & Larsson, 2008). 
Det vi hittills undersökt i vår studie är det manifesta innehållet genom att vi genomfört en kvantitativ 
innehållsanalys. Vi är nu vidare intresserade av det latenta innehållet i det resultat vi presenterat och 
kommer därför att genomföra en kvalitativ tematisk analys som grundar sig i en hermeneutisk 
utgångspunkt. Enligt den hermeneutiska forskningstraditionen representerar varje analysenhet en 
egen helhet och det är alltså inte möjligt att förstå meningen genom att kvantifiera variabler i olika 
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enheter. För att förstå helheten behövs så till vida förståelse för att delen är en del av helheten och att 
det finns en växelverkan mellan dem som skapar mening (Østbye and Larsson 2008). För att ha 
möjlighet att analysera kategorin beauty community ur ett kvalitativt perspektiv har vi valt att 
genomföra tematiska analyser på fem videor ur kategori A och fem ur kategori B. Vi kommer sedan 
att presentera de olika teman som är mest framträdande inom de två olika analyskategorierna vilket 
även ger oss en möjlighet att genomföra en tydligare jämförelse dem emellan. 

 

7.4.2 Kort presentation av videor i kategori A 

Video 1A. Zombie Barbie 
Kanal: Michelle Phan 

Enligt den hermeneutiska forskningstraditionen som vi tidigare nämnt i vårt teorikapitel kan varje 
analysenhet ses som en egen helhet där varje del av innehållet bidrar till den mening som helheten 
förmedlar. Michelle Phans video förmedlar engagemang och professionalism, men varför gör den 
det? Vad är det för delar i videon som påverkar hur videon uppfattas? 

Något som är väldigt viktigt är det första intrycket, här använder vi alla sinnen för att verkligen 
bedöma vad det är vi ser och hör. Under videons första del bestämmer vi oss för om den faller oss i 
smaken och om vi vill fortsätta att titta. Michelle Phans video har mycket bra ljus- och ljudkvalitet, är 
filmad ur olika vinklar, använder sig av färgkombinationer som sticker ut och använder sig av musik. 
Samtliga av de här komponenterna får videon att framstå som genomtänkt och professionellt skapad. 
Att Michelle befinner sig i en studio och har tillgång till mycket resurser när det kommer till ljud, ljus, 
smink, rekvisita och så vidare påverkar också tittaren till att tycka att videon känns proffsig.  

Något som får tittaren att bibehålla uppmärksamheten är dels variationen som finns i videon. Något 
som Michelle skapar genom att använda olika typer av musik, olika ljussättningar och olika 
kameravinklar. På så sätt framkallar hon känslor hos tittaren. Mottagaren pendlar mellan att känna sig 
glad och upprymd, till att bli rädd och äcklad. Sammantaget kan man säga att videon bibehåller 
intresset genom att bjuda på en skräckblandad förtjusning. Dessutom är videon klippt och redigerad 
på ett sätt som får den att kännas kort och rakt på sak, trots att den är över tio minuter lång. Något 
som påminner om det Frobenius tar upp i sin studie Beginning a Monologue, The Opening Sequence 
of Videoblogs då han menar att sändaren genom redigering kan påverka hur videon uppfattas.  

En annan viktig del i att behålla tittaren är sättet som Michelle pratar på, hon tittar rakt in i kameran 
och pratar med tittaren, med engagemang och glimten i ögat. Hon pratar med tittaren som att det 
vore en vän. Under videons gång utbildar hon också tittaren genom att i detalj berätta hur hon 
sminkar sig. Faktorer som får henne att kännas trovärdig och vänlig. Trovärdigheten hos de 
“självutnämnda experterna” på Youtube är något som kritiseras av Tolson, men vi upplever att 
Michelle ändå uppfattas som trovärdig på grund av att videon överlag uppfattas som professionell.  I 
slutet av videon gör hon reklam för sig själv genom att visa ett klipp från en annan video hon 
medverkar i. Det här är en chans för beauty gurun att bibehålla tittarens intresse ytterligare genom att 
de ser fler filmer hon medverkar i och kanske slutligen börjar följa hennes kanal regelbundet. 
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Video 2. Lana del Rey - Young and Beautiful Makeup Tutorial 
Kanal: Nikkie Tutorials 

Videons inledande stillbilder bygger upp en stämning och en nyfikenhet som leder till att mottagaren 
fortsätter att titta. Bakgrunden, som går i bruna toner, skapar en varm känsla och bryter av mot 
beauty guruns ljusa hår och hy. Det som är i centrum i videon är sminkningen är det röda läppstiftet 
är mest framträdande. Det känns genomtänkt att hon är placerad i en studiomiljö utan 
störningsmoment som tar bort fokus från sminkningen. Ljudkvaliteten och ljuset är bra och videon är 
filmad ur olika vinklar vilket ger variation. Variationen var någonting som vi såg var vanligt 
förekommande i den kvantitativa analysen inom denna analyskategori vilket ökar studiens 
trovärdighet.  Beauty gurun pratar med en hög, engagerad röst och hon sträcker stolt på sig medan 
hon ler mot kameran. Något som ger ett professionellt och trovärdigt intryck. Det finns dock 
komponenter i videon som skvallrar om att det inte är ett proffs som står framför kameran. Beauty 
gurun har en något undvikande blick och pratar ibland för fort för att det ska bli pedagogiskt och lätt 
att förstå henne. Videon är även redigerad med lite för hårda klipp som gör att den känns oförberedd.  

Majoriteten av filmen är filmad ur ett inzoomat perspektiv där tittaren får se beauty gurun sminka sig 
för att efterlikna artisten Lana del Rey. Medan hon sminkar sig förklarar hon vad hon gör, men här 
känns det som att hon tappar mycket av sitt engagemang och låter istället monoton i rösten. Hon 
pratar lite för länge om varje produkt för att bibehålla intresset hos tittaren. Något som gör att videon 
känns längre än vad den är.  

 

Video 3A. 5 easy quick everyday hairstyles for long hair and medium hair Giveaway  
Kanal: Askash88 

Trots att den här videon har fått över 100 000 visningar så håller den inte alls samma kvalitet som de 
övriga fyra i samma kategori i den kvalitativa analysen. Det beror till stor del på beauty guruns 
personlighet. Hon har inte alls samma engagerade uttryck som de andra i de övriga videorna. 

I videon visar hon när hon sätter upp sitt hår i olika frisyrer, men eftersom hon har misslyckats med 
att ställa in kameran så att hela håret syns när hon zoomar in frisyren känns videon inte genomarbetad 
utan ganska ihopkastad och oplanerad. Hon pratar mer lågmält än de övriga och innehar inte samma 
inlevelse. Det leder till att hon uppfattas som en amatör, oprofessionell och inte trovärdig.  

Det finns en problematik i den här videon eftersom den trots sin bristande kvalitet fått över 500 000 
visningar. En möjlig lösning skulle kunna vara att redan i videons titel annonserar beauty gurun något 
om en tävling och nämner i introt att om man stannar kvar till slutet kan man delta i en tävling som 
hon har anordnat. Med tanke på att videon är av relativt dålig kvalitet skulle det kunna vara en av 
anledningarna till att människor ändå vill titta.  

 

Video 4A. BIG drugstore makeup haul review from Wal Mart, New Covergirl, Flower, Revlon! 
Kanal: Leighannsays 

De egenskaper som är mest framträdande i den här videon är att beauty gurun pratar fort och mycket. 
Videon är hårt klippt, vilket gör att ännu mer tal får plats under de tio minuter som videon pågår. 
Den hårda klippningen kan tolkas olika. Ibland ska den framställa en skämtsam känsla för att lätta 
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upp stämningen mitt i det semiseriösa pratet om sminkprodukter och ibland används klipp som ett 
skyddsnät för att redigera bort misstag. 

Majoriteten av videons innehåll går ut på att beauty gurun visar upp olika produkter som hon har 
köpt. Att det är bra belysning och bra ljud får videon att kännas professionell. Ytterligare faktorer 
som bidrar till den känslan är att beauty gurun verkar veta vad hon pratar om. Hon beskriver 
detaljerat de produkter hon köpt och använder sig av sina egna erfarenheter för att gå i god för dem. 
Dock pratar hon ibland lite för längre om varje produkt vilket kan få tittaren att tappa intresse och 
trötta på att lyssna. Mitt ibland alla hårda klipp, all dialog, skämt, skratt, leenden och detaljkunskap 
skapas ibland känslan av att beauty gurun försöker lite för mycket. Hon vill vara både komiker, 
personlig videobloggare och professionell på samma gång. Ibland känns det också som att hon pratar 
så mycket att hon tappar tråden och börjar prata om saker som inte hör till ämnet som videon är 
uttalad att handla om vilket blir förvirrande för tittaren.  

 

Video 5A. What’s in my suitcase? Tips for packing  
Kanal: Sarah Belle 

Den här videon ger ett personligt intryck. Det känns som att bli inbjuden in i beauty guruns värld. 
Faktorer som påverkar till att känna så är främst att videon är enkelt genomförd. Beauty gurun sitter 
på golvet i vad som uppfattas som hennes sovrum och pratar med kameran som om hon pratade med 
en nära vän. I bakgrunden syns en dörr med kläder på och en byrå. Något som inger en intim och 
hemtrevlig känsla. Videon är under denna del filmad med mycket bra ljussättning, bildkvalitet och 
ljud. Videon karaktäriseras av att beauty gurun pratar snabbt och väldigt mycket med engagemang 
och stark övertygelse. Hon verkar ha bestämda åsikter om saker och ting vilket leder till att hon 
verkar trovärdig. 

Beauty gurun är vardagsklädd med uppsatt hår i en tofs, en marinblå tröja och en sjal och ursäktar sig 
för om hennes hår ser äckligt ut, vilket är ett sätt för tittaren att relatera till henne på. Hon är ingen 
superkändis utan en helt vanlig tjej som också har smutsigt hår och helt vanliga kläder, precis som 
vem som helst.  

Huvuddelen av videon går ut på att beauty gurun själv håller i kameran och filmar sin resväska, men 
innan hon gör det sitter hon länge och pratar framför kameran vilket bygger upp spänningen i video. 
När hon visar sin resväska skakar hon ganska mycket med kameran och ljussättningen blir sämre, det 
får videon att framstå som mer amatörmässig än under den första delen. Trots att kvaliteten blir 
sämre under denna del av videon förklarar hon allt detaljerat och använder sig av ett korrekt språk, 
vilket får videon att framstå som välplanerad.  

 

7.4.3 Kort presentation av videor i kategori B 

Video 1A. I love pink! TAG 
Kanal: aFreshTube 

De delar som främst fångar tittarens uppmärksamhet i den här videon är att beauty gurun som 
genomför den är äldre än den genomsnittliga tjejen som laddar upp videor inom kategorin beauty 
community. Hon kallar vid flera tillfällen sig själv för en “mogen” beauty guru, vilket skulle kunna 
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vara en av anledningarna till att den här videon inte har nått så hög popularitet. De flesta som tittar på 
videor inom beauty community vill troligtvis kunna identifiera sig med den guru som de tittar på. 
Eftersom majoriteten av de som tittar på videor inom beauty community är mellan 12-30 år så kan 
det vara så att det är svårare för kvinnor som är äldre än så att nå ut till sin publik, då den troligen är 
en minoritet i sammanhanget 

Videon går ut på att beauty gurun ska visa hur mycket hon älskar färgen rosa genom att bära tio 
stycken rosa föremål och prata om dem. De produkter hon visar upp inger känslan av att beauty 
gurun gör tag:en enbart för att hon är så glad att hon blivit “taggad” snarare än att hon tycker att rosa 
är en fin färg och vill göra den. Det gör att hon inte känns trovärdig. 

Kvinnan i videon uppfattas som en amatör vilket beror på vissa delar av videon som inte är 
professionellt genomförda. Exempel på det är att när hon visar produkterna för kameran så har hon 
svårt att hålla dem stilla och rätt placerade för att tittarens ska ha en chans att se dem ordentligt. Vid 
flera tillfällen tar hon även tag i kameran under inspelning för att zooma in, vilket känns som 
amatörmässigt agerande. Hon förklarar inte produkterna ingående, utan konstaterar mest att hon 
tycker om dem, vilket inger känslan att hon inte är insatt i det ämne hon pratar om. 

 

Video 2B. Haul 2012 Black Friday 
Kanal: thephantomwantsme25 

Bakgrunden i den här videon är fylld av saker och möbler som skvallrar om att vi befinner oss i ett 
sovrum. Flickan sitter på sängen och pratar lågmält och fort med kameran vilket gör att det är det är 
svårt att höra vad hon säger. Hon gnuggar sig i ögonen och i ansiktet och sitter ihopsjunken vilket 
kan tolkas som att hon är trött och oengagerad. Beauty gurun flackar även mycket med blicken och 
tittar sällan in i kameran vilket får videon att kännas mer som envägskommunikation än som en 
dialog med tittaren. Hon uppfattas således inte som intresserad av att skapa en relation till sina tittare. 

Eftersom videon är en haul visar hon upp saker hon har köpt, men tittaren uppfattar det som att hon 
näst intill inte vet vad det är hon har köpt eftersom hon måste läsa innantill på varje sak innan hon 
visar upp det för kameran. Det får videon att kännas oplanerad och beauty gurun känns inte insatt i 
ämnet, vilket leder till att det hon säger inte upplevs som trovärdigt. Det märks tydligt att hon är 
oförberedd då hon vid flera tillfällen inte vet vad hon ska säga och upprepar sig mycket. Hon visar 
även ständigt upp kvitton på allt hon har köpt istället för att bara tala om vad det kostade, vilket ger 
känslan av att hon skryter med sina inköp.  

Bilden är grynig och ljussättningen är dunkel eftersom hon har filmat videon i motljus från 
taklamporna i bakgrunden. Det tyder på att videon är ogenomtänkt och oplanerad och tittaren får 
uppfattningen om att hon inte har kunskap om hur en korrekt ljussättning ska genomföras. Den 
gryniga bilden tyder på att filmen är inspelad med någon typ av webbkamera eftersom den inte 
autofokuserar. Det finns inte heller någon redigering i videon, allt är inspelat i en enda tagning, vilket 
leder till att missar, som exempelvis hostningar, som kunde ha redigerats bort märks tydligt och tyder 
på att beauty gurun är oerfaren. Samtliga, ovanstående, faktorer får videon att framstå som 
amatörmässigt gjord.  
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Video 3B. Back to school clothing haul 2012 (Target, platos closet, Hollister) 
Kanal: OliviaMay98 

Videon som OliviaMay98 har publicerat uppfattas som negativ och oprofessionell. Det finns flera 
faktorer som är bidragande till det. Främst är det den oengagerade framtoningen som beauty gurun 
har som påverkar tittaren negativt. Videon går ut på att OliviaMay98 visar upp de produkter hon köpt 
under sin senaste shoppingrunda, men istället för att tala om vad som är bra med produkterna hon 
har köpt väljer hon att framställa dem på ett negativt sätt vilket gör att man som tittare uppfattar 
henne som otacksam och negativ. Det är inte underhållande att som tittare se en video där beauty 
gurun gnäller på allt, säger att hon hatar alla människor och påpekar att det är fel på sakerna hon 
köpte. Det får videon att kännas tjatig och irriterande. Varken bild, ljud eller ljus i videon håller en bra 
standard, vilket får den att verka amatörmässigt inspelad samt oplanerad. Beauty gurun tittar sällan in 
i kameran och skapar känslan att hon pratar med sig själv snarare än med tittaren. Det syns inga 
uppenbara tecken på försök att skapa en dialog.  

När man tittar på en haul är det vanligen för att det finns ett intresse för vad personen har köpt för 
att få inspiration och kanske köpa produkten själv. Så är inte fallet i den här videon då OliviaMay98 
hastigt visar upp sakerna hon har köpt på ett mycket stressat sätt utan att veckla ut dem så man 
hinner uppfatta vad det är.  

 

Video 4B. DIY – Lip balm 
Kanal: NaturallyNicole 

Helhetsintrycket av den här videon är framförallt att videoredigerings- och ljussättningskunskaperna 
hos beauty gurun är låga. Själva videoidén är bra och det märks att hon har försökt att få till det 
snyggt genom att använda sig av text blandat med bild, filma från olika vinklar och redigera filmens 
olika klipp i efterhand. Dock faller kvaliteten på att ljussättningen är bristande. Det är svårt att se vad 
hon gör när hon tillverkar läppbalsamet och kameravinkeln som momentet är filmat i hjälper inte till 
att göra det mer åskådligt.  

Videon känns oplanerad tack vare att bakgrunden är stökig. När hon gör läppbalsamet vid spisen syns 
en paj och några andra föremål i bakgrunden. Ljuset faller på dem snarare än på det som videon bör 
vara fokuserad på vilket leder till förvirring hos tittaren. Det är svårt att förstå vad hon gör när det är 
så mycket annat som stjäl uppmärksamheten. När vi ser beauty gurun i bild kan vi urskilja att hon ser 
oengagerad och trött ut. Dessutom har hon klippt in en scen där hon gör en smörgås vilket 
förmodligen ska symbolisera att hon väntar på att läppbalsamet ska bli klart, men som bara gör 
videon ännu mer rörig. Det känns inte som att hon har anpassat antalet komponenter i videon efter 
hur lång den är. På strax över två minuter hinns väldigt många olika klipp med vilket framstår som 
rörigt. 

 

Video 5B. My makeup collection – May 31 2013 – Makeup of the day 
Kanal: Makeupoftheday 

Redan från videons första sekund ges ett dåligt intryck eftersom hälsningsfrasen är halvt bortklipp. 
Det leder till en amatörmässig och oseriös känsla. Vi har i den här videon fått komma hem till en 
beauty guru som ska visa sin sminksamling, men videon känns oförberedd eftersom bakgrunden och 
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alla delar av rummet som visas i videon är extremt stökiga och ostädade. Det är smuts och skräp 
överallt vilket känns väldigt ofräscht och är knappast ett bra sätt att bibehålla intresset hos tittaren. 
Enligt teorin om produsage är det videons kvalitet som avgör hur stark hierarkisk position den får 
inom ett virtuellt community och inom beauty community och videobloggar över lag är det inte 
enbart ljud, ljus, innehållet i fokus och bildskärpa som påverkar kvaliteten utan även innehåll som inte 
är i fokus som exempelvis smutsig golv och skräp som i den här videon vilket påverkar nivån på 
kvaliteten till det sämre. Beauty gurun har på sig en stor svart luvtröja och pratar med en mycket 
oengagerad ton. Hon passar inte direkt in på beskrivningen av en beauty guru vilket ju ska vara en tjej 
med koll på mode och smink. Istället ser hon ut som att hon inte alls tänkt filma sig själv idag. 

När hon visar sin sminksamling gör hon det på ett mycket vårdslöst sätt vilket får henne att framstå 
som nonchalant och otrevlig att lyssna på. Hon sliter upp saker och slänger tillbaka dem i lådorna 
igen. Alla produkter är dessutom trasiga eller smutsiga vilket ger intrycket att hon inte har någon 
respekt för produkterna hon visar eller att hon ens tycker om dem speciellt mycket. Hon stressar 
dessutom igenom produkterna hon pratar om vilket tyder på att hon inte vet vad hon ska säga om 
dem och verkar därför inte så insatt i ämnet. På grund av hennes attityd, avsaknad av kunskap och 
oengagerad röstklang känns hon inte trovärdig.  

 

7.5 Teman 

Efter att vi analyserat tio videor av de 200 på en djupare nivå kunde vi plocka fram återkommande 
teman. De som vi fann som mest utmärkande var engagemang, interaktion, 
professionalism/kompetens och variation, vilka presenteras nedan. 

 

7.5.1 Engagemang 

Det här temat bedöms främst efter beauty guruns engagemangsnivå i videon. Ett starkt engagemang 
definieras i den här studien av vilken typ av kommunikation som förmedlas. Enligt Biels och Gatica 
Perez studie från 2011 drivs innehållet i videobloggar främst av sändarens intention att kommunicera 
med mottagaren. Något som är nära sammankopplat med nedanstående tema, Interaktion. I det här 
temat bedöms även tonfall, om beauty gurun uppfattas som glad och agerar med inlevelse och 
intresse för videons innehåll. Ytterligare en aspekt inom temat engagemang är hur trovärdig beauty 
gurun upplevs vara. Får tittaren en uppfattning att hon vet vad hon pratar om och är insatt i det 
budskap hon kommunicerar? Genomförs detaljbeskrivningar? 

Eftersom engagemang i mångt och mycket är en tolkningsfråga var det något som inte gick att 
bedöma utifrån den kvantitativa analysen. Därav har vi inga resultat därifrån att jämföra med den 
kvalitativa analysens resultat. Vi kunde däremot urskilja från den kvalitativa analysen att mängden av 
engagemang präglade de videor vi analyserade. Inom kategori A kunde vi urskilja att beauty guruns 
kommunikation präglades av en högre grad engagemang än i kategori B. Vi upplevde att när Beauty 
Gurun kommunicerade med en intresserad ton upplevdes hon som mer insatt i ämnet. Motsatsen till 
det kunde urskiljas i videor i kategori B. 

Exempel ur kategori A - What’s in my suitcase? Tips for packing - Sarah Belle 
Videon karaktäriseras av att beauty gurun pratar snabbt och väldigt mycket med engagemang och 
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stark övertygelse. Hon verkar ha bestämda åsikter om saker och ting vilket leder till att hon verkar 
trovärdig. 

Exempel ur kategori B - Haul 2012 Black Friday- thephantomwantsme  
Videon går ut på att hon ska visa produkter hon har köpt under black friday, dock verkar hon 
oförberedd och oengagerad eftersom hon konstant tittar bort från kameran, har ett uttryckslöst 
minspel och läser innantill på varje produkt hon har köpt för att veta vad hon ska säga. Något som 
ger henne låg trovärdighet. 

 

7.5.2 Interaktion 

Temat interaktion bedömer i vilken mån beauty gurun framstår som att vilja interagera, bygga en 
relation och kommunicera med mottagaren. Kriterier som ingår i det här temat är bland annat 
användandet av gester som enligt Frobenius visar att videobloggare vill interagera med sina 
användare. Dessutom kan viljan till interaktion urskiljas ur beauty guruns monolog. Innehåller den 
uppmaningar till mottagaren om att gilla videon, följa på sociala medier och återkomma till kanalen 
eller inte? Inom det här temat bedöms även om beauty gurun talar till kameran och möter 
mottagarens blick i en dialog eller om sändaren är mer passiv och flackar med blicken, och därmed 
har en lägre grad av interaktion gentemot användarna (Frobenius, 2013). 

 

Även det här temat differentieras inom de olika kategorierna.  Vi kan urskilja att videor i kategori A 
innefattar mycket gester samt uppmaningar vilka visar på en önskan att interagera med mottagaren, 
medan videor i kategori B innefattar det här temat i mycket mindre utsträckning 

 

Tittar in i kameran 
- Exempel ur kategori A - What’s in my suitcase? Tips for packing - Sarah Belle 
Den här videon ger ett personligt intryck. Det känns som att bli inbjuden in i beauty guruns värld. 
Faktorer som påverkar till att känna så är främst att videon är enkelt genomförd. Beauty gurun sitter 
på golvet i vad som uppfattas som hennes sovrum och pratar med kameran som om hon pratade med 
en nära vän. 

- Exempel ur kategori B - Haul 2012 Black Friday - thephantomwantsme25 
Beauty gurun flackar även mycket med blicken och tittar sällan in i kameran vilket får videon att 
kännas mer som envägskommunikation än som en dialog med tittaren. Hon uppfattas således inte 
som intresserad av att skapa en relation till sina tittare utan gör videon mer för sin egen skull än 
någon annans.  

 

Uppmaningar 
- Exempel ur kategori A - BIG drugstore makeup haul review from Wal Mart, New Covergirl, Flower, Revlon! – 
Leighannsays 
Texten Leighannsays syns under hela videon i vänster hörn och hon avslutar videon med att 
uppmana tittaren att prenumerera på kanalen och följa hennes på de sociala medierna Twitter, 
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Instagram, Facebook och Tumblr, samt med att visa tagningar som inte kom med i själva filmen 
(outtakes). 

- Exempel ur kategori B - Back to school clothing haul 2012 (Target, platos closet, Hollister) - OliviaMay98 
Hon pratar inte till någon tänkt publik utan det här hade kunnat vara en videon som inte var ämnad 
att visas för någon utan bara för att ha själv och slutar väldigt hastigt utan någon form av slutfras eller 
annat innehåll som skulle tyda på att videon snart var slut. 

 

Gestikuleringar 
- Exempel ur kategori A - Lana del Rey - Young and Beautiful Makeup Tutorial - Nikkie Tutorials 
Hon har ett starkt kroppsspråk när hon pratar, använder sig av mycket gester med händerna och 
sträcker på sig. 

- Exempel ur kategori B - My makeup collection – May 31 2013 – Makeup of the day 
Videons inleds med en avklippt hälsningsfras i en uttryckslös ton från en ihopsjunken tjej i en stor 
svart luvtröja vilket ger ett dåligt första intryck. Tjejen i videon sitter stilla på en och samma plats och 
använder sig inte av några märkbara gester för att kommunicera med användarna.  

 

7.5.3 Professionalism/Kompetens 

Ett tydligt tema som återkommer i samtliga videor i analysen är graden av 
professionalism/kompetens. I det här temat räknas in hur god kvalitet videon håller. Är den skapad 
av en amatör eller ett proffs? Kriterierna som bedöms är ljudkvalitet, ljuskvalitet, bildkvalitet, 
medvetenhet om kameravinklar och redigering. Enligt Frobenius forskning delas videobloggens 
produktion in i två faser, inspelningen och redigeringen. Under redigeringsfasen kan videons innehåll 
och betydelse förändras drastiskt beroende på upphovsmannens kompetensnivå och är en betydande 
del i hur en video uppfattas (Frobenius 2011) 

Temat kan påverkas av flera olika faktorer och det är svårt att specificera grundorsaken till graden av 
professionalism/kompetens som videon präglas av. Det kan exempelvis bero på erfarenhet, ålder, 
pengar med mera. Återkommande för de videor som tillhör analyskategori A är att de präglas av en 
hög grad engagemang/kompetens vilket kan urskiljas ur de faktorer som ingår i det här temat. 
Videorna har genomgående bra ljud, ljus och bildkvalitet samt är redigerade på ett professionellt sätt. 
Som tidigare presenterats i studiens kvantitativa resultat finns det stora skillnader analyskategorierna 
emellan gällande just de här aspekterna. Det skapar tankar om att graden av popularitet kan ses som 
någonting som tydligt skiljs åt mellan de videor som ger ett professionellt intryck och de som står i 
motsats till detta, vars intryck då blir amatörmässigt  

- Exempel ur kategori A - Michelle Phan - Zombie Barbie 
Michelle Phans video har mycket bra ljus och ljudkvalitet, är filmad ur olika vinklar, använder sig av 
färgkombinationer som sticker ut och använder sig av musik. Samtliga av de här komponenterna får 
videon att framstå som genomtänkt och professionellt skapad. Att Michelle befinner sig i en studio 
och har tillgång till mycket resurser när det kommer till ljud, ljus, smink, rekvisita etc. påverkar också 
tittaren till att tycka att videon känns proffsig.  
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- Exempel ur kategori B - I love Pink! TAG – aFreshTube 
Kvinnan i videon uppfattas som en amatör vilket beror på vissa delar av videon som inte är 
professionellt genomförd. Exempel på det är när hon visar produkterna för kameran så har hon svårt 
att hålla dem stilla och rätt placerade för att tittarens ska ha en chans att se dem ordentligt. 

 

7.5.4 Variation 

Ytterligare ett tema som är återkommande för samtliga av de analyserade videorna är om de präglas 
av variation. I studiens kvantitativa resultat presenteras att det finns ett samband mellan ett högt antal 
visningar hos en video och mängden av variation som videoklippet innehåller. Det här är någonting 
som går att urskilja även i den kvalitativa tematiska analysen. Variation som benämning i den här 
studien är dock ett förhållandevis brett begrepp och innefattar flera olika komponenter. Bland annat 
bedöms val av miljöer, om olika kameravinklar kombineras med mera. Variationen i studiens 
kvantitativa analys specificerar hur videoklippen inom de båda analyskategorierna varierar gentemot 
varandra, medan vi i den kvalitativa analysen kunnat se resultat om hur variation sker inom ett och 
samma videoklipp. 

Genom att dra paralleller mellan variation och Bayms tankar gällande att all kommunikation, inklusive 
den som sker på Youtube och inom communities beror på till vilken grad det finns möjlighet att dela 
gemensamma intressen och kultur. Han menar att variation kan anses mycket viktig då både 
varierande videoklipp och ett varierande innehåll hos videorna ger större möjligheter till att dela 
gemensamma intressen med en större mängd människor (Baym 1995, citerad i Holmes 2005). Genom 
att analyskategori A lyckats med det här kan det vara en bidragande faktor till dess popularitet, medan 
kategori B med dess avsaknad av variation inte lyckas tillfredsställa en lika stor mängd av intressen. 

 

- Exempel ur kategori A - Zombie Barbie - Michelle Phan 
Något som får tittaren att bibehålla uppmärksamheten är dels variationen som finns i videon. Något 
som Michelle skapar genom att använda olika typer av musik, olika ljussättningar och olika 
kameravinklar. På så sätt framkallar hon olika känslor hos tittaren.  

- Exempel ur kategori B - Back to school clothing haul 2012 (Target, platos closet, Hollister) - OliviaMay98 
Bakgrunden består av en lila vägg en våningssäng med gröna filtar samt en liten flagga på väggen. 
Personen i videon är en tjej cirka 15 år gammal som har på sig en svart tröja samt har utsläppt hår. 
Videon är filmad rakt upp och ner utan videoeffekter och utan olika sorters kameravinklar. 
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8. Analys  

I föregående kapitel redovisas och jämförs bland annat de skillnader och likheter som stått ut mest i 
resultatet hos den kvantitativa analysen samt en presentation av kvalitativa resultat och teman. I det 
här kapitlet vill vi, förutom att lyfta fram innehållet hos både kvantitativa och kvalitativa resultat, även 
presentera en jämförelse dem emellan.  

Genom att titta på videor inom beauty community kan det först uppfattas som att alla tjejer gör 
samma typ av videor, med samma förutsättningar som handlar om samma saker. Om ämnet studeras 
djupare framkommer snabbt att den här uppfattningen endast är något som ligger på ytan. Det finns 
stora skillnader mellan videor inom beauty community, både kvalitativa och kvantitativa 

Populariteten hos videoklipp inom studiens valda område beauty community specificeras genom de 
antal visningar som en video genererat, det är någonting som kan kvantifieras och det är alltså ett 
siffermått som uppmäter popularitet och icke-popularitet. Kvantifiering är någonting som vanligtvis 
används för att definiera populärkultur och tillåter då även placeringen av beauty community under 
samma rubrik (Storey, 2001). Tyvärr ger ett resultat som enbart kan mätas i siffror väldigt 
knapphändig information därav studiens önskan att kunna urskilja de specifika komponenter i en 
video som kan tänkas leda till popularitet. Det är också nödvändigt vid en analys av någonting som 
ingår i begreppet populärkultur då tungpunkten ligger på att skapa förståelse för en viss kulturs 
uppbyggnad och innehåll (Williams, citerad i Storey, 2001). 

Den kvantitativa analysen presenterar resultat som sträcker sig bortom det som enbart skiljer sig åt 
eller liknar varandra hos analyskategorierna. Även samband presenteras både gällande variabler inom 
samma analyskategori och analyskategorierna emellan. De samband som kunde urskiljas mellan 
variabler inom samma analyskategori var enbart medelstarka samband och det som får anses vara 
mest intressant för studien är sambandet mellan beauty guruns ålder och ljuskvalitet inom 
analyskategori A. Redan vid datainsamlingen kunde vi se att snittåldern hos analyskategori A var 
högre än hos kategori B samt att kategori A innehöll ett bredare åldersspann gentemot kategori B. 
Baserat på det här resultatet kan anses att personer med en högre ålder troligtvis haft möjlighet att 
publicera videoklipp under en längre period och därmed hunnit generera mer kunskap om vilken 
form av ljus som bör användas och hur bra ljuskvalitet skapas. Genom att studera begreppet 
computer mediated communication, som innefattar i princip all kommunikation som sker via datorn 
skapas kunskap om att grundpelaren inom perspektivet CMC är intressent för hur externa faktorer 
påverkar innehållet och den kommunikation som sker inom ett specifikt medie-event (Holmes, 2005). 

Av de kvantitativa komponenter som presenterats ovan, finns komponenter som användarna inte blir 
medvetna om förrän efter dem valt att klicka på samt ta del av en video. Det kan ändå anses att likt 
det som resultatet visar, finns ett samband mellan de komponenterna och att uppnå popularitet i 
videoklipp. Det finns en möjlighet att som användare välja bort videoklipp tillhörande en kanal som 
tidigare publicerat videor med förslagsvis dålig ljuskvalitet. Genom att publicera ett videoklipp med 
dålig ljuskvalitet eller innehållandes en annan komponent med bristande kvalitet kan chansen att 
generera visningar och därmed uppnå popularitet minska i efterföljande videoklipp publicerade på 
samma kanal. 

Gemensamt för alla de videor vi har tittat på är att det skapas en återkommande känsla av att beauty 
gurusarna som har skapat videorna är helt vanliga tjejer som har nått mer eller mindre framgång 
genom att skapa användargenererat material på Youtube. Det kan kopplas till Axel Bruns teori om 
Produsage som menar att i takt med att Web 2.0 tagit den virtuella världen med storm är vem som 
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helst idag inbjuden till att skapa material på internet. Vidare kan det också baseras på perspektivet 
CMC som även det poängterar att internet med sin storlek och vidd skapar en kommunikationsmiljö 
som är öppen för alla (Jordan, 1999). 

I den tidigare forskning som presenterats finns bland annat Frobenius studie om gester. Han menar i 
sin studie att videobloggar kan tydligt ses vara formade av en social kontext och den som skapar en 
videoblogg är självständig, obetald, privat och outbildad person. Det är någonting som delvis speglas 
genom den här studiens kvantitativa och kvalitativa resultat. Som tidigare nämnts är Youtube ett 
medium där användarna deltar på samma villkor, dock kan det tänkas ändras under tid, och bara gälla 
för de användare som vid starten inte har med sig tidigare kunskap och erfarenhet. I den här studiens 
kvalitativa resultat presenteras att de personer som ingår i analyskategori B visar på ett amatörmässigt 
beteende som återfinns inte bara i hur de kommunicerar med kameran och den tilltänkta publiken 
utan även i valet av komponenter som bakgrund och miljö. Precis som Frobenius framhåller i sin 
studie är det skaparens kompetens som påverkar hur en video kommer att uppfattas. Analyskategori 
A visar istället upp det motsatta och de videoklipp som analyserats uppvisar en känsla av 
professionalism.  Det här går emot tidigare forskning och kan ses som en evolution av hur 
videobloggar har utvecklats sedan de uppkom, från amatörmässig till professionell. Tolson hävdar i 
sin studie att det idag finns så kallade professionella amatörer som är verksamma på Youtube, beauty 
gurus skulle kunna räknas dem. Tolson påpekar dock att det inte går att likställa professionalism med 
trovärdighet hos de som är verksamma på Youtube då det enligt honom inte går att värdera den här 
typen av videoklipp lika högt som exempelvis traditionella tv-sändningar (Tolson, 2010). I sin studie 
hävdar Tolson också att trovärdigheten hos de som laddar upp videor på Youtube påverkas av att de 
inte har någon utbildning i att lära ut saker till andra, vilket vi kan relatera till de resultat vi sett i vår 
studie. Dock är det inte speciellt förvånansvärt då Youtube från början är skapat för att vara ett 
medium för amatörer. 

Att alla deltar på samma villkor skulle fortfarande kunna stämma om de videor som utstrålar 
professionalism har utvecklats till att bli just professionella genom genererande av kunskap och 
medvetenhet under en lång tid. Om användarna bakom de videoklippen istället från början haft med 
sig kunskap om hur en video som ska generera visningar och utstråla en professionell känsla ska 
utformas, så faller till viss del bilden av Youtube som ett medium som ger alla precis samma 
förutsättningar. Alla deltagare tar självklart del av samma funktioner och möjligheter att publicera ett 
videoklipp, men det är i strävan att uppnå popularitet som förutsättningarna kan tänkas skiljas åt 
(Frobenius, 2011). 

Genom jämförelse av de båda analyskategorierna kan även knytas an till vad det teoretiska ramverket 
om produsage säger om hierarkier inom den virtuella, användargenererade världen (Bruns & Schmidt, 
2011). Det visar sig tydligt i både vår kvalitativa analys, men även i vår kvantitativa analys att det inte 
finns några specifika, uttalade hierarkier inom den virtuella beauty community världen utan att det 
främst är kvaliteten på det material som publiceras som avgör vilka hierarkiska positioner som beauty 
gurusarna har. Vi har sett tydliga mönster i att de videos som har bäst ljus och ljud, mest variation och 
mest engagerade skapare är också de som får flest visningar och följare. 

Genom att jämföra resultaten av våra två analyser skapas en bild av att flera av komponenterna följer 
ungefär samma mönster och skiljer sig inte åt märkvärt mellan kvalitativ och kvantitativ analys. 
Någonting som den kvalitativa analysen dock tar upp som inte kommer upp till ytan i den kvantitativa 
analysen är graden av engagemang. Den kvantitativa variabeln kroppsspråk får en lite för snäv 
betydelse för att kunna innefatta engagemangsnivån hos individerna. Genom att studera videor 
kvalitativt skapas en tydligare bild om enskilda komponenter som ämnar att förändras under videons 
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gång och som inte tenderar att vara konstanta så som videons titel, beskrivning, kanalnamn eller 
liknande.  

Det går återigen att knyta an till perspektivet CMC som lägger stor vikt vid de unika komponenter 
som kan urskiljas vid varje kommunikationstillfälle, i den här studien syftat till varje enskild video. 
Perspektivet framhåller också att personlig interaktion spelar stor roll vilket också var en av de 
främsta anledningarna till att den kvantitativa analysen kompletteras med en kvalitativ analys (Holmes, 
2005). I den kvalitativa analysen uppmärksammas flera olika aspekter som ämnar att bidra med ökad 
personlig interaktion mellan tittaren och den som skapar videon och som kommer bort i det 
kvantitativa resultatet med dess klara fokus på siffror och tabeller. Aspekter som kan vara 
uppmaningar till att följa personen på andra sociala medier, att delta i giveaways samt att kommentera 
och berätta om olika produkter eller händelser. Förekomsten av sådana aspekter var större i 
analyskategori A än i analyskategori B, och även om de kvalitativa resultaten är svårare att jämföra 
med varandra rakt av än kvantitativa tabeller formas ändå snabbt en uppfattning om vilka 
komponenter som sticker ut hos en viss video och saknas hos en annan.  

Personlig interaktion speglas också i den kvalitativa analysen hos analyskategori A då nästan alla 
beauty gurus talar till tittaren på en sätt som uppfattas som inbjudande och vänskapligt snarare än att 
dem talar till tusentals människor dem aldrig mött. Hög grad av personlig interaktion kan skapa ett 
band med den som tittar och kan antas leda till popularitet i den mån att tittaren väljer att återkomma 
till de här videokanalerna. Genom återkommande besök hos ett fåtal kanaler, undgår andra 
videokanaler att få besök som därmed kan ses som ett resultat av dålig eller utebliven personlig 
interaktion och liten eller ingen popularitet. 
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9. Slutdiskussion 

I den här studien har det undersökts samt analyserats vilka komponenter hos videor inom beauty 
community som kan leda till popularitet. Användningen av två analysmetoder istället för en, både 
kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys har gett oss ett resultat med flera olika utgångspunkter för 
jämförelse.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

 
Efter genomförd studie uppvisar resultatet att det finns möjlighet att dra paralleller mellan resultat 
och teori samt det som presenterats under kapitlet om tidigare forskning. Genom att främst studera 
hur resultatet förhåller sig till valda teorier kan urskiljas att Axel Bruns teori om användarproducerat 
material, kallat produsage stämmer in på studiens resultat. Teorin framhåller att inga tydliga hierarkier 
finns och att status skapas genom att publicera material som håller hög kvalitet. Just de komponenter 
som mäts genom att urskilja kvalitet visade sig spela en stor roll i studiens resultat, där ljud- och 
ljuskvalitet uppvisade stora skillnader mellan de två analyskategorierna (Bruns och Schmidt, 2011). 
Det ledde till antaganden om att sådana komponenter kan ha möjlighet att bidra till popularitet vid 
hög kvalitet men är ett direkt hinder för popularitet vid bristande kvalitet.  

I den tidigare forskning som presenterats i studien finns bland annat Frobenius studie om gester i den 
virtuella online-världen. Frobenius menar, som tidigare presenterats att gester blir en form av 
beteende som bjuder in användarna till att delta och skapar interaktion mellan videobloggare och 
användare (Frobenius, 2013). Det är någonting som återspeglas väldigt tydligt både i studiens 
kvantitativa samt kvalitativa resultat. Hos analyskategori A kunde urskiljas ett frekvent användande av 
gester i den kvantitativa analysen, vilket förstärktes genom att den kvalitativa analysen pekade på 
detsamma samt att videorna uppvisade en känsla av att vilja bjuda in och interagera med sina 
användare. Även gällande de här komponenterna uppvisades en motsats till det hos studiens andra 
analyskategori, kategori B. Här användes mycket få gester enligt studiens kvantitativa resultat samt 
genom att studera gester kvalitativt skapades känslan av bristande engagemang och vilja att interagera 
med användarna. Användarna ansågs inte vara föremål för uppmärksamhet i videor hos 
analyskategori B utan interaktionen med kameran genomfördes med en känsla av 
envägskommunikation och en avsaknad av medvetenhet för hur användarna uppfattar det dem ser.   

Det som beskrivs ovan går tydligt att koppla till Holmes teori om Computer mediated 
communication där föremålen för den här studien kan placeras. Holmes menar att det är viktigt att 
vara medveten om både den individuella interaktionen samt den integration som sker i större sociala 
kontexter vid varje enskilt kommunikationstillfälle som sker i cyberrymden (Holmes, 2005). Kategori 
A uppvisar som vi tidigare beskrivit en känsla av att vilja bjuda in och integrera med sina användare, 
och bör därför vara mer medvetna om den individuella interaktionen än de som återfinns i kategori B.  

Genom att studera både resultatet från studiens kvantitativa samt tematiska kvalitativa analys går det 
att hitta ett genomgående mönster för olika komponenter. Förutom engagemang, återfinns ämnet 
variation inom de båda analyserna. Att ha förmågan att skapa varierande videoklipp och även att 
skapa variation inom ett och samma videoklipp kan tänkas vara ett sätt att uppvisa medvetenhet om 
interaktion. Förslagsvis vore det lättare att interagera i en större social kontext om interaktionen sker 
på en mängd olika sätt. Återigen uppvisades det här hos analyskategori A, men saknades nästan helt 
hos analyskategori B. 
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Resultatet i studien tyder på att det finns ett fåtal komponenter som bör anses viktigare gällande 
popularitet än andra. De här komponenterna stod ut i både den kvantitativa samt kvalitativa analysen 
hos analyskategori A, och saknades eller uppvisade bristande kvalitet inom analyskategori B. De 
behandlade ämnen som bland annat ljuskvalitet, ljudkvalitet, kroppsspråk och videons bakgrund. 
Resultatet uppvisade också en tydlig differentiering mellan analyskategorierna. Något som grundas 
främst i studiens kvantitativa resultat där komponenter med majoritet inom ett variabelvärde i 
kategori A ofta uppvisade en total motsats till det inom kategori B. 

Att urskilja en standardmall eller ett framgångskoncept grundat på studiens resultat måste ske genom 
en kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat. För att nå framgång på Youtube inom 
kategorin beauty community har identifierats att det förutom de komponenter som nämnts ovan 
behövs en hög grad av engagemang, trovärdighet samt ett sätt att tala som bjuder in tittaren till 
interaktion. De empiriska bevisen från den här studien ger en ny förståelse för att det inte enbart är 
kvantitativt mätbara komponenter som påverkar möjligheten för en video att uppnå popularitet. En 
video som med hjälp av högt engagemang lockar till sig tittare har råd utelämna vissa komponenter 
eller uppvisa komponenter av lägre kvalitet men ändå ha stora möjligheter att nå framgång. Dock är 
det ultimata innehållet i en video som ämnar att nå popularitet en väl avvägd blandning av 
komponenter med så hög kvalitet som möjligt, exempelvis bra ljus- och ljudkvalitet tillsammans med 
ett högt engagemang och trovärdighet. 

Slutligen bör nämnas att den tematiska analysen resulterat i en viktig del av resultatet som inte gått att 
urskilja genom enbart kvantitativ analys, vilket är professionalism. Resultatet specificerade att känslan 
av professionalism var hög hos de videoklipp som tillhörde analyskategori A, medan klippen i 
analyskategori B framstod som amatörmässiga produktioner. Enligt Burgess och Green anses 
Youtube av många vara ett medium som är öppet för alla och som främst riktar sig till amatörer. Ett 
medium som Youtube tillhandahåller exakt samma funktioner för alla som deltar, och därav borde 
alla delta på samma villkor och ha samma chanser att uppnå popularitet (Burgess & Green, 2009). Så 
ser dagens verklighet på Youtube inte ut, att vissa upplevs som professionella och andra 
amatörmässiga är ingenting som Youtube som medium kan styra över. Istället kan tänkas att de som 
uppfattats som professionella har skaffat sig erfarenheter om hur de ska skapa ett videoklipp för att 
de varit aktiva under en längre tidsperiod än de som framstår som amatörmässiga. Dem som lyckas på 
Youtube inom kategorin beauty community kan således benämnas som så kallade professionella 
amatörer. Helt vanliga människor med en kunskap om ämnet de förmedlar och en hög grad 
erfarenhet. Vi tror att den här slutsatsen även skulle kunna appliceras på framgång inom andra 
communities i nya medier där det vid första anblicken kan uppfattas som att vem som helst kan 
lyckas, men där det syns en tydlig skillnad på hur videorna ser ut i olika kategorier som genererat olika 
många visningar. Något som kan återkopplas till det Frobenius kom fram till i sin studie angående att 
det är videobloggarens kompetens inom redigering som påverkar hur videon uppfattas (Frobenius, 
2011). Det här kan även kopplas tillbaka till studiens kvantitativa analys, där analyserade videor i 
kategori A vars producenter hade vart aktiva på Youtube under en nämnvärt längre tidsperiod än de 
från kategori B. Popularitet kan här definieras genom att innehålla de viktiga komponenter som 
specificerats ovan samt vara någonting som växer fram med tid och genererande av kunskap.  
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9.2 Metoddiskussion 
 
9.2.1 Validitet  

Studien avser att mäta popularitet, vilket vi medger är ett något luddigt begrepp som kan definieras 
som en mängd olika saker och därav även mätas på flera olika sätt. Studiens styrka ligger här i att vi 
redan initialt väljer att definiera popularitetsmätningen som styrd av antalet visningar samt att vi 
använder oss av både kvantitativ och kvalitativ metod för att kunna angripa problemet från flera olika 
håll. Vi är medvetna om att det är felaktigt att påstå att vi mätt popularitet överlag vilket det kan 
framstå som att vi ska göra om man enbart vänder sig till problemformuleringarna. Det vi har mätt är 
dock det vi avsett att mäta om vi ser till att definitionen för popularitet i det här fallet, uttalat, är 
beroende av antalet visningar.  

Mätinstrumentet, i form av enkäten, för den kvantitativa undersökningen kunde ha varit något bättre 
preciserat. Inte för att vi inte nådde fram till det resultat vi önskat, men för att vi i efterhand 
konstaterade att vissa variabler i analysen inte var så pass relevanta för problemformuleringen att vi 
kände att vi kunde dra nytta av dem. Något som kom att bli en tidstjuv då vi sammanställde data i 
SPSS. Den här kritiken kan vi dock främst se som en följd av vår oerfarenhet av att genomföra 
enkätundersökningar, något vi kan dra lärdom av i framtiden. 

Att studien begränsades genom att innehålla enbart hundra stycken videor inom varje enskild 
analyskategori vilket gav ett totalt antal på 200 stycken kan även ha orsakat mätfel. Det även om den 
empiri som resultatet bygger på är utvald för att ge en rättvis bild av den totala populationen. Ett 
större antal analysenheter hade givit oss en ännu bättre helhetsbild av beauty community och på så 
sätt givit studien en högre validitet.  

 
9.2.2 Reliabilitet  

När vi fortsättningsvis tittar närmare på kvaliteten i insamlingen av empiri, bearbetning och analys 
kan vi primärt konstatera att något som kan ha påverkat kvaliteten är objektivitet från vår sida. 
Eftersom vi medvetet valt ett ämne att studera som vi hade mycket kunskap om sedan tidigare är vi 
medvetna om att vi hade med oss förutfattade meningar om hur resultatet av studien skulle se ut och 
vi reserverar oss för att det finns möjlighet att det kan ha färgat resultatet.  

Eftersom vi är två personer som har undersökt en analyskategori var är vi också medvetna om att 
dem inte är genomförda efter en och samma förförståelse och kan ha färgats av våra enskilda 
erfarenheter och förutfattade meningar. När vi har genomfört bearbetning och analys av materialet 
har även det skett utefter tidigare enskilda kunskaper och förståelse. Vi har med oss olika mycket 
kunskap om hur man på bästa sätt genomför olika delar av studien, men på så sätt tror vi även att vi 
kompletterar varandra. 

En viktig faktor gällande den kunskapsnivå som vi har genomfört arbetet med, är att vi båda inledde 
studien med en något bristande kunskap inom SPSS. Det hade, för oss båda, passerat en lång tid 
sedan vi senast arbetat i programmet, vilket gjorde att operationaliseringen av variabler samt 
inmatningen och analysen av det empiriska materialet tog längre tid än väntat. Vi känner även att vår 
okunskap kan ha påverkat tillförlitligheten i resultatet, då vi hade bristande kunskaper i att 
sammanställa det för att uppnå så hög reliabilitet som möjligt.  
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Reliabiliteten i studien styrks av att både kvalitativ och kvantitativ metod har används. En slutsats vi 
kan dra eftersom vi fått ett samstämmigt resultat med båda metoderna för fler olika variabler, bland 
andra de som innefattar ljud och ljus. 

 
9.2.3 Generaliserbarhet   

För att vidare redogöra för de begränsningar som studien har när det kommer till generaliserbarhet 
kan vi se att ett tydligt problem som uppkommit under studiens gång är att det inte existerar någon 
tidigare nedtecknad statistik innehållandes en exakt siffra med personer som ingår i beauty 
community. Vi vet att det är en mycket stor population, men exakt hur stor är svårt att veta då beauty 
community ej existerar som en fysiskt uttalad kategori på Youtube, utan snarare bör ses som ett 
fenomen där de individer som igår i beauty community själva är de som namngett och skapat bilden 
av vad kategorin är och innehåller. Vi inser att det är ett problem som kan göra att resultatet blir skevt 
vilket påverkar generaliserbarheten negativt. 

Ytterligare ett problem som påverkar generaliserbarheten är studiens omfattning. En större mängd 
undersökta videos hade bidragit till att det gått att generalisera betydligt mer än det gör i dagsläget. 
Dock är studien tidsbegränsad och att undersöka ett större antal videor ansågs inte vara ett möjligt 
alternativ. Även hos den kvalitativa analysen hade det vart önskvärt med en större mängd 
analysmaterial för att undvika att dra felaktiga slutsatser för en stor grupp baserat på ett fåtal 
individer.  

I den mån resultaten som vi kommit fram till genom vår studie är generaliserbara vill vi reservera oss 
för att en sådan generalisering, först och främst, gäller beauty community i USA. Då vi enbart har 
undersökt videor därifrån och det inte heller finns någon annan forskning att tillgå gällande beauty 
community i andra länder, blir det svårt för oss att jämföra våra resultat med hur det ser ut i andra 
länder och det är därför svårt att genomföra en generalisering som är giltig på global nivå.  

Även om studiens resultat främst syftar till att spegla innehållet i videor hos kategorin beauty 
community på Youtube skulle det troligen även kunna appliceras på andra communities och 
videokategorier på Youtube. Det är en slutsats vi kan dra eftersom de komponenter som undersöks i 
videorna är relativt allmänna, så som rubrik, informationstext, ljussättning, användandet av musik 
med mera. På så vis bidrar studien med förståelse för hur det kan se ut i communities på nya medier 
2013. 

 

9.3. Slutsatser  

Studiens resultat som helhet har lyckats uppfylla det syfte som studien innehar samt besvarat 
formulerade frågeställningar. Frågeställningarna har utgått från både kvantitativa och kvalitativa 
perspektiv med ett fokus grundat i vilka komponenter som kan urskiljas i videor och som bidrar till 
att vissa får fler visningar än andra. Då vi som tidigare beskrivet använt oss av mixed methods för ett 
så övergripande resultat som möjligt ska studiens frågeställningar även kunna ge svar på hur 
komponenterna bidrar till popularitet utöver att de identifieras och lyfts fram. Genom att urskilja 
likheter och skillnader mellan ett större antal variabler inom två analyskategorier, har komponenter 
som kan antas påverka populariteten kunnat urskiljas samt även om specifika komponenter har en 
större relevans än andra i strävan att generera visningar. 
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Utgångspunkten och syftet med studien har varit att kunna identifiera skillnader, likheter och 
samband mellan de två analyskategorier som utgjort studiens kvantitativa analys samt hur 
komponenterna påverkar populariteten vilken har fördjupats i studiens kvalitativa del. Strävan har 
också funnits efter att kunna definiera ett specifikt framgångskoncept, en form av standardmall för att 
uppnå popularitet. Genom att kunna definiera det ska studien uppvisa ett vidare perspektiv i den 
mening att det är möjligt att applicera de analysfrågor som använts även på studier om andra 
communities då frågorna får anses vara förhållandevis allmänna och inte låsta till just beauty 
community. Resultaten från de båda innehållsanalyserna skall även ställas mot varandra i ett 
jämförande syfte för djupare diskussion om specifika komponenter. De resultat som studien har 
genererat har kunnat leverera det som syftet tar upp och eftersträvar. I syftet specificeras önskan om 
att urskilja ett framgångskoncept som kan tänkas leda till popularitet. I studiens kvantitativa resultat 
presenteras alla variabler för sig, men genom att det på ett enkelt och överskådligt sätt går att urskilja 
de mest relevanta komponenterna går det också att specificera en form av framgångskoncept som kan 
tänkas leda till popularitet, även om det blir på en förhållandevis generell nivå.  

Studiens viktigaste resultat är egentligen inte en utan två delar av resultatet som helhet. Den första 
delen måste anses vara de samband som kunnat urskiljas mellan variabler inom samma analyskategori 
hos den kvantitativa analysen. Samband mellan komponenter som beauty guruns ålder samt 
ljuskvalitet är mycket intressanta, då de visar på en form av medvetenhet som förändras beroende på 
ålder om att använda sig av bra ljus vid skapandet av videor. Ett samband likt det här var för studien 
ganska oförutsägbart och bara det höjer graden av intresse då det kan tänkas tillföra helt ny kunskap.  

Den andra mycket viktiga delen av studiens resultat är att för att kunna generera ett högt antal 
visningar och uppnå popularitet med en video krävs mer än en samling kvantitativt mätbara 
komponenter med hög kvalitet. Genom att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod fick resultatet 
ett djup som hade saknats hos ett enbart kvantitativt resultat baserat på siffror och tabeller. Genom 
att ställa de två resultaten emot varandra ökade inte bara styrkan hos vissa komponenter, utan 
kunskap skapades om att videor som innehåller det som de kvantitativa resultatet framhållit som 
framgångkomponenter kan misslyckas i att uppnå popularitet om videon uppvisar en låg 
engagemangsnivå och en bristande interaktion med användarna. Det går alltså inte enbart att bygga 
upp ett framgångskoncept eller som tidigare nämnts en standardmall för popularitet genom att 
urskilja kvantitativa komponenter.  

Vidare svarar studien också för ett intressant resultat gällande professionalism kontra 
amatörmässighet, då Youtube som medium är skapat för att rikta sig till amatörer och av många ses 
som ett medium som används av amatörer (Burgess & Green, 2009) så borde förslagsvis 
amatörmässiga klipp vara de som lockar störst publik. Studiens resultat uppvisar i det här fallet det 
motsatta. Inom beauty community kan urskiljas att de analyserade videoklipp som lyckats utstråla en 
genomgående känsla av professionalism gällande flera olika videokomponenter är också de som 
lyckats generera flest visningar och därmed haft möjlighet att uppnå popularitet.  

Teoretiskt bidrar studien med infallsvinklar gällande samband mellan kvantitativa och kvalitativa 
komponenter i videor samt kompletterar teori gällande computer mediated communication som 
framhåller att interaktion måste kunna kombineras med integration vid varje kommunikationstillfälle. 
Resultatet av den här studien visar att det är genomgående för framgångsrika videor som ingår i 
beauty community på Youtube. Avslutningsvis lämnar studien praktisk kunskap efter sig om hur en 
video bör byggas upp för att generera visningar. Någon som även kan tänkas vara applicerbart på 
videor inom andra communities på Youtube, med reservation för att det inte finns någon garanti för 
att det faktiskt kommer att ske.  
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9.4 Förslag på fortsatt forskning  

Då vi har givit oss in på ett relativt nytt och outforskat område finns det många intressanta spår att 
färdas vidare på inom forskningen. Vi valde ju att i vår uppsats lägga tyngdpunkt på en såväl 
kvantitativ som kvalitativ analys, då det saknades mycket forskning inom området. När vi sedan 
fördjupade oss i analyserna fann vi flera olika trådar som hade varit intressanta att nysta vidare i. 

En specifik tråd som vi fick upp ögonen för, men som inte fick plats i vår omfattning var att det hade 
varit intressanta att undersöka det hierarkiska system som präglar beauty community. Vi finner att det 
är intressant att de som skapar och publicerar videos kallas för just Guru, medan de som 
prenumererar på kanalen kallas för följare. Här kan man dra flera intressanta paralleller till teorier om 
hierarkiska formationer och det vore som sagt ett intressant ämne att ta sig an i framtida 
forskningsprojekt. 

Ytterligare saker som hade varit intressanta att studera, men som ej rymdes i vår tidsram, är hur de 
varumärken som nämns i videorna påverkar antal visningar, samt hur de “tags” som är använda för 
videon påverkar (eftersom de fungerar som sökord).  

Vidare finns det också möjlighet att studera valt ämne men att istället lägga fokus på distinktion, vilket 
inledningsvis fanns med i tankarna för denna studie men som det tyvärr inte fanns utrymme till. 
Genom att lägga fokus på distinktion finns också möjlighet att spinna vidare på Bourdieus tankar om 
kulturellt kapital samt att dra paralleller mellan popularitet och nivå av status och även att jämföra 
vilka olika komponenter som bidrar till popularitet inom olika samhällsklasser.  



 

49 

 

10. Litteraturförteckning 
10.1 Bibliografi 

Alvesson, M. och Sko ̈ldberg, K. 1994. Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur 

Baym, N. 1995. The emergence of community in computer-mediated communication. London: Sage. Citerad i: 
Holmes, D. 2005. Communication theory. London: SAGE. 

Biel, J-I och Gatica-Perez, D (2011) Conversational behavior and social attention in YouTube ACM 
Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMCCAP) - Special 
section on ACM multimedia 2010 best paper candidates, and issue on social media, 7.1: Article No. 
33, VlogSense: (http://dl.acm.org.bibl.proxy.hj.se/citation.cfm?doid=2037676.2037690), ACM, New York, 
NY, USA 

Bourdieu, P. 1994. Kultursociologiska texter. Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion 

Bruns, A. och Schmidt, J. 2011. Produsage: a closer look at continuing developments. New Review of 
Hypermedia and Multimedia, 17 (1), pp. 3--7. 

Burgess, J. och Green, J. (2009). YouTube: Online Video and Participatory Culture, Polity Press: 
Cambridge 

Chatzopoulou, G., Sheng, C. och Faloutsos, M. A First Step Towards Understanding Popularity on 
YouTube. [e-book] Riverside, California: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.190.3467&rep=rep1&type=pdf 
[Accessed: 17 Nov 2013] 

Elliot, R., Fisher, C.T, Rennie, D.L. 1999. Evolving guidelines for publication of qualitative research studies 
in psychology and related fields. British Journal of Clinical Psychology, 38, 215-229  

Esaiasson, P. 2012. Metodpraktikan (Upplaga 4:1). Stockholm: Norstedts juridik.        

Frobenius, M (2011) Journal of Pragmatics, 43: 814–827, Beginning a monologue: The opening sequence of 
video blogs (http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S0378216610003085 ), 
Saarland University, Geb. C5 3, Campus Saarbrücken, D-66123 Saarbrücken, Germany 

Fidler, R. 1997. Mediamorphosis. Thousand Oaks [etc.]: Pine Forge 

Figueiredo, F., Benevenuto, F. och Almedia, J. 2011. The Tube Over Time: Characterizing Popularity 
Growth of YouTube Videos. [e-book] Hong Kong: International Conference on Web Search and Web 
Data Mining. Available through: http://vod.dcc.ufmg.br/traces/youtime/wsdm339d-figueiredo.pdf 
[Accessed: 17 Nov 2013] 

Frobenius, M (2013) Text&Talk, 33.1: 1-23, Pointing Gestures in Video Blogs 
(http://web.ebscohost.com.bibl.proxy.hj.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=8f2c38c4- 5e58-4afa-
bdba-b9c6495902b1%40sessionmgr111&vid=2&hid=124)Universita! tdes Saarlandes, Anglistik, 
Amerikanistik & anglophone Kulturen, Geb C5 3 Campus, D- 66123, Saarbrücken, Germany 

Griffin, E. 2009. A first look at communication theory. Boston: McGraw-Hill Higher Education. 

 



 

50 

 

Hansen, Anders (1998): "Content Analysis" i Hansen, A., Cottle, S., Negrine, R. & Newbold, C. 
Mass Communication Research Methods. China: Palgrave 

Herring, Susan C., Scheidt, Lois Ann, Wright, Elijah, Bonus, Sabrina (2005) Weblogs as a bridging 
genre. Information Technology & People 18.2, 142–171. Citerad i: Frobenius, M (2011) Journal of 
Pragmatics, 43: 814–827, Beginning a monologue: The opening sequence of video blogs 
(http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S0378216610003085 ), Saarland 
University, Geb. C5 3, Campus Saarbrücken, D-66123 Saarbrücken, Germany 

Hoem, Jon (2004) Videoblogs as collective 
documentary.(https://bora.hib.no/bitstream/10049/105/1/hoemblog.pdf) IKM/NTNU - Presented at 
BlogTalk 2004. 

Holmes, D. 2005. Communication theory. London: SAGE. 

Jordan, T. 1999. Cyberpower. London: Routledge. Citerad i: Holmes, D. 2005. Communication theory. 
London: SAGE. 

Lindolf, T.R. och Schatzer, M.J. (1998) Media ethnography in virtual space, Journal of 

Broadcasting & Electronic Media, 42, pp. 170–189. Citerad i: McQuail, D. (2011). McQuail’s Mass 
Communication Theory (6th edition), Sage Publications: London  

McQuail, D. (2011). McQuail’s Mass Communication Theory (6th edition), Sage Publications: 
London  

Stefanac, S. 2007. Dispatches from Blogistan. Berkeley, Calif.: New Riders 

Storey, J. 2001. Cultural theory and popular culture. Harlow, England: Prentice Hall. 

Stuka ! t, S. 1993. Statistikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

Tolson, A (2010) Critical Discourse Studies, 7.4: 277–289, A new authenticity? Communicative practices on 
YouTube (http://www .tandfonline.com.bibl.proxy .hj.se/doi/full/10.1080/17405904.2010.511834 
#.UlPCilAvkcQ) Department of Media, Film and Journalism, De Montfort University, Leicester, UK 

Williams, R. 1958. Culture and society, 1780-1950. New York: Columbia University Press. Citerad i:  

Storey, J. 2001. Cultural theory and popular culture. Harlow, England: Prentice Hall. 

YouTube. 2013. StyleHaul. [online] Hämtat från: http://youtube.com/stylehaul. Hämtat 11 nov 
2011. 

Youtube Statistics.  Ha ̈mtat fra ̊n http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html. Ha ̈mtat 8 
oktober 2013.  

Østbye, H. och Larsson. Lars G. 2008. Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber. 

 

 



 

51 

 

10.2 Referensförteckning över videor 

Kategori A 
YouTube. 2013. DIY Hair Bows! + How I wear/style my bows. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9Or3QTBmIKw&usd=2&usg=ALhd
y2_hSiQU2vHaePqK06uCiHvOSdOTiQ. Hämtat 31 okt 2013. 

YouTube. 2012. No Sweats Travel Outfits | 3 Looks. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqMHHbWF4i58&usd=2&usg=ALhdy
2-dX-DTdaGrhmbhTdGvG0OA6vepwA. Hämtat 31 okt 2013. 

YouTube. 2012. Get Ready With Me! ♥ My Bedtime Routine. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDAef7Ofloxw&usd=2&usg=ALhdy2-
HDuzxWs1Boh2791r-m42vicLulQ. Hämtat: 31 okt 2013. 

YouTube. 2013. Chicago Haul! Topshop, American Apparel, & Forever 21. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6JVBk3zCaPQ&usd=2&usg=ALhdy2
8ykR2oeorY93cxvc0cvCBJB9wD0g. Hämtat: 31 okt 2013. 

YouTube. 2012. How to Style Curly Hair! (Curly hair routine). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-qFyDMEj1Sk&usd=2&usg=ALhdy2-
9-Ee1NdrCynZOEQ1pklhu_EzwpQ. Hämtat: 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. My Boyfriend...TARGET haul. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DL5P8UQH5XX8&usd=2&usg=ALhd
y28qbe9w5sWRyryxn_xVvhXtns4j2Q. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. The Best Friend Quiz TAG!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIMrwLf6i-
2Q&usd=2&usg=ALhdy28Fkws9bPYECCCfgMKWGzooomhTzA. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2012. Messy Bun Tutorial. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNnYtN83Z-8Y%26feature%3Dc4-
overview-vl%26list%3DPLOxskYjILuhaD2_Ll2kuPPNE9qcGECnSS&usd=2&usg=ALhdy2_AiuypuItQ-
hnL4tRbwM70hh2NnA. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2012. Walgreens HAULgreens! (Makeup). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7QAzJRC-
P0k%26list%3DTLB2mPdLVpGLbJkF5mQaJnrhXEQxBuePj3&usd=2&usg=ALhdy28jH6GZGZ26dI-
tpIAw6CLX-9Q42A. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. Ombre DIY w/ L'Oreal Paris Wild Ombre Kit. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM-yEE0bRwNI%26feature%3Dc4-
overview-vl%26list%3DPLgV4ByaKNobEEmtRKiQ7mLMwJLq_yjasc&usd=2&usg=ALhdy2-
j4F3RRIiByo5Wdq4YFYtWS7FslA. Hämtat: 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. Draw My Life | Bubzbeauty. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfH1koUfPq1E&usd=2&usg=ALhdy2
8CDbWa59x3o6ZabERQwCUwyOQGsg. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2012. Zombie Barbie. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSHkJpjjPIvM%26list%3DTLpvZ1taB
EuDnHY7K9yhtLeZNp842L4hz0&usd=2&usg=ALhdy2_9n3m_Ualct582Za76VqCHsQnWyA. Hämtat: 4 nov 
2013. 



 

52 

 

YouTube. 2012. Fashion Talk : Little Black Dress. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DydvhELbYPhY%26feature%3Dc4-
overview%26list%3DUU4wbpssQENuIBO6BHOtQCfQ&usd=2&usg=ALhdy29sOwIByiXx-
X0fFWxUPfhkZHPMOg. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2012. What's In My Suitcase? Tips for Packing. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYgOov1pp4tg%26feature%3Dc4-
overview-vl%26list%3DPLme2Yt6ZIRvfyvyyt96b1xUk4MTmYbUNG&usd=2&usg=ALhdy2-
oCjZGwmdypMPlF28zA6QoJM3qjw. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. ♡ Afternoons in June ♡ My New Beauty + Fashion Series!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWFjGs_nTUQ4&usd=2&usg=ALhdy
28zciQkd2U9W8vyuPldgvWhJ_hRLQ. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2012. DIY Galaxy Cross Shirt. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGof0LM9qz4E%26feature%3Dc4-
overview-vl%26list%3DPLLarDyV-8ceRQea1lqjxAzX9ce4Uqgq6U&usd=2&usg=ALhdy2-cN7-
yAXGK8n_d_tL82Nkj0NJzvA. Hämtat: 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. After School Nightly Routine ♥. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7QlWSFBx2Qg%26list%3DTLMKnl
VgRvzyO-OjgPMzCy0dUMXyarCUIH&usd=2&usg=ALhdy2_OTeWmYzPKZXmNC__A0qfDMQzHlw. Hämtat 
4 nov 2013. 

YouTube. 2013. Mall Haul with Lindsey! (Part 1) H&M, VS, B&BW, & Charlotte Russe. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQHgBisr8Jj8%26list%3DTLIaNvWF
X6sLpOmCshAvg33cRr3n8w-Asg&usd=2&usg=ALhdy2-inR0E599KTp3uIVKj25oly9NpeA. Hämtat: 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. Easy Nail Art For Beginners!!!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeFtkkiV8HrI%26list%3DTLzL0mpYe
sq-WWJEVBJ1n7AzSJp8hKm1V_&usd=2&usg=ALhdy2_THpSFXg8SRehDYnA8tnZbQ4a6JA. Hämtat 4 nov 
2013. 

YouTube. 2013. "My First's" TAG. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVYOt97IY4KU&usd=2&usg=ALhdy
29YPExvMS7J_8r6qRn6TOWV8obfqw. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. Week Vlog: Shopping, Girls Day, Santa Cruz & more!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DP7vIOttYBmI&usd=2&usg=ALhdy2
_hoTYNKe_hNF-1J8rdzc24-gtxzQ. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. DRUGSTORE PRODUCTS TO AVOID | Collab with Melmphs. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DW7f50XuaURg%26feature%3Dc4-
overview-vl%26list%3DPL-
2O9EScQNtv8W8rYWVzCe8koA6a4XyDZ&usd=2&usg=ALhdy2_Hyit4IM31VEh4rNwYagLy6bLysw. Hämtat: 4 
nov 2013. 

YouTube. 2012. How To: Cut a T-Shirt into a Tank Top. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTXVgVofWzE4%26list%3DTLUvTv
H09n-X9l_6m7CJwnFKj5QfiCd-XT&usd=2&usg=ALhdy284ZrYNeaXolM-7D8moTbZMNhaI8A. Hämtat 4 nov 
2013. 

YouTube. 2013. What's On My iPhone & How I Edit Pictures For Instagram. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFQ_Cx1H2G8M%26list%3DTLtuGIr
XoJje4hyRL4o3w94tm-Kul4UueC&usd=2&usg=ALhdy28Y9q4oXJH4zJXByrUVwZ_OaCBexg. Hämtat: 5 nov 
2013. 



 

53 

 

YouTube. 2012. How to Cut Your Own Hair in Layers. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRLFBhCOVx4E%26list%3DTL8imI
HxYstq85L9gFyBM1R9_0ssM8ZUFW&usd=2&usg=ALhdy2_Zn-adw5J0jI1nXtelnYbK-ZiFnQ. Hämtat 5 nov 
2013. 

YouTube. 2013. May Favorites 2013!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DniDvrYP7iQs%26feature%3Dc4-
overview-
vl%26list%3DPL2gRWID0rJhtbKt6XRMDxVBD9lpw_QYxb&usd=2&usg=ALhdy28xwJ6DhIs5POMjDoHh23IF
zAv-hQ. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2013. Healthy School Lunch Ideas!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrnZkjhGxOok&usd=2&usg=ALhdy2
8JoLdpk9xUZkJ1ldaBK3F7lEdCJw. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2013. Get in Shape for Summer! + Healthy Snack Ideas. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqTTcfYZRJMQ&usd=2&usg=ALhdy
2_Hh1ac7kp7C35PmMVW39efHN5aNw. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2013. Topshop Haul!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQSbNZES0rR0&usd=2&usg=ALhdy
29BNGSM1M7RbnGlwZ11Qg4OtD-V8w. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2013. Sister Tag!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHMiCL9qKMhU&usd=2&usg=ALhd
y2-Kf470-RwM6B_CeN_mla8i4hHvOA. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2013. MY BEST THRIFT HAUL EVER!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Drfs9vdUKzSs&usd=2&usg=ALhdy28e
FZQtxPT5elNfL_wPegq1nRZQkA. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. MASSIVE BEAUTY HAUL!!!!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0HRgRlzgnPU&usd=2&usg=ALhdy2
-eu-i-TU3DgqQlgyCu0SSRQ3zsFQ. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. BIG Drugstore Makeup HAUL REVIEW from Walmart! New Covergirl, Flower, Revlon!. [online] Hämtad 
från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBnzSVT8imok&usd=2&usg=ALhdy2
8cPC0rK7eF6tp1FDTzQaENCw98ww. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Urban Planet Haul!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPEHz28e7VkI&usd=2&usg=ALhdy2
__UKYqOpiCP06OpIqNtZFJ5yXkhA. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Epic Beauty Guru Fail!!!. [online]Hämtad från: 
 https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwrVUOUKjCqg&usd=2&usg=ALhd
y29-CGs6hDA46SMRoz3kA4Nbd9C9vw. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. TAG: Confessions of a Beauty Guru. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBe1Yyp_7Zwg&usd=2&usg=ALhdy2
-Z2BCqWGqwyuMkfW9GynCtBInX0w. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Shit BEAUTY GURUS Say!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DS_dprV0IIpI&usd=2&usg=ALhdy2_
WAW8Syo2Q014QE8kGxBLYyPcPyQ. Hämtat 6 nov 2013. 



 

54 

 

YouTube. 2012. Barbie Makeup Tutorial ♥. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSNZ2cPQFQhE&usd=2&usg=ALhd
y2_gv9T05QsvXtxr9X5BrITdi444zg. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Tutorial : Everyday Makeup Routine. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dr0HpbASP7AM&usd=2&usg=ALhdy
2-oHyBgj_XhQX9U9hfVCMuzxT1ovA. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2012. Warm Smokey EYE Make up Tutorial // Fall eyes// Palafoxxia. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEo8c2sZ2eOY&usd=2&usg=ALhdy2
_D9vUbsnUuZgSpahxA_zQpYM0I2Q. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. No Mirror Makeup Challenge! Carli Bybel. [online] Hämtad från: 
 https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpVRtJGBiGl4&usd=2&usg=ALhdy2-
dU7KqkOhqQfDnq3QNjdIlWNHybw. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. 3 MINUTE MAKEUP CHALLENGE!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBG_BeZC-
rYU&usd=2&usg=ALhdy2-Z-6yOB4B0MgtrOdWn_g6sdaA-Zg. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Bright Eyes Makeup Tutorial. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIzMdQrGa6Os&usd=2&usg=ALhdy2
8ixVyUkPb4Vey89R4hiXUeYKuiOg. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Simple Arabic Eyes Makeup Tutorial. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dypch1LD0f5g&usd=2&usg=ALhdy28
GrAR5E5wYF49RGvtqYUTUCAteUw. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. My Morning Routine :: Evelina Barry. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBNulc0jrEHA%26list%3DTL5r9adG
5La4GM9Hkh94KRqNDLNX4GUATF&usd=2&usg=ALhdy2_Vgl-vic4GN6yhSNgGsm0RwmXY1Q. Hämtat 6 
nov 2013. 

YouTube. 2013. Shopaholic TAG!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du9jiRghcdgE&usd=2&usg=ALhdy2-
woULxvnOkMdscHaXFecvadoQMYw. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Beach Birthday Party!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DR_qMRFfrkyY%26feature%3Dc4-
overview%26list%3DUUNqLq36of2I_YWqPuGJjSwg&usd=2&usg=ALhdy2-
2FVlymlTRFc7s0h30RZ7KhKoVHw. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. get ready with me⎟morning routine. [online] Hämtad från: 
http://www.youtube.com/watch?v=XImBXSICrZk. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. ☼ Morning Routine ☼. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DobhFKvy92Xg&usd=2&usg=ALhdy2
8TtJAc6wQBSyjvH0Owm4gN_C3d8g. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. everyday morning routine for school. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDAHtpK14jlg&usd=2&usg=ALhdy28
D8zoZTO0rsWnLikdPSF50aSdM9w. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Sadie's After School Routine. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjDaZyJb_qG4&usd=2&usg=ALhdy28
FAG-okqaUOOqRaCCDB-e9muwzbw. Hämtat 7 nov 2013. 



 

55 

 

YouTube. 2013. My After School / Nightly Routine. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9hVJUfhUHeQ&usd=2&usg=ALhdy
2_n-SNQRLstFvCewVyFPHm_0brbOQ. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. THE PERFECT RED LIP. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd_dM8nXKHXs&usd=2&usg=ALhd
y28XLdk3Yzyylbz6DaivdjYNe5mHMQ. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Ombre Lips Tutorial with 3 Different Styles. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D15RKAprcsyE&usd=2&usg=ALhdy2
8Kgqpz75hhq-NaF1UUPzDNve7rug. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Frequently Asked Questions! Part 1 | Carlibel55. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgqeSwSU2boU&usd=2&usg=ALhdy2
87nEaojAy9tN0xg5QWM3O4PcJlUw. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. How I Self Tan @ Home !. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHNGfNPu3ILk&usd=2&usg=ALhdy
282a9n1UKoB5fC44pB54wyTsyYhsw. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. DIY L'oreal Feria Wild Ombre Hair Tutorial & Review / First Impression. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dxiomo34_DwI&usd=2&usg=ALhdy2
_FCqnjadGLM_t-guTRJYblMPhY3w. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. BOYFRIEND DOES MY MAKEUP TAG. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMEHq-
yrzUuI&usd=2&usg=ALhdy28QuLIc7Fm87ES2hY_-52G7o7wZlg. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. HOW TO MAKE YOUR LIPS BIGGER it really works!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd7PZgq8UmUY&usd=2&usg=ALhdy
2-uaw0UWuSuMsXiSB7_rvTawMdkDg. Hämtat: 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. The REAL way to get LONG hair.. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCxwTaFnWV3o&usd=2&usg=ALhdy
2-VK-uldoY_QMV5E-5ACjPC919O5A. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Pumpkin Bread + Toys for Tots! � Vlogmas 7, 2012. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DD-
586TZ14ls&usd=2&usg=ALhdy29T4cyKb2xjQHsOF6BZgJFn7PO0PA. Hämtat 7 nov 2013. 

 
 
YouTube. 2012. �Vlogmas Day 14� Christmas Tag!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Diow7ua5flN0&usd=2&usg=ALhdy2-
pYSNbHIer3ZiUPjm61ThMHWX_Vg. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Date Night (Vlog # 5) *vlogmas. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DI6XRqOeAA0s&usd=2&usg=ALhdy2
9bsbOmhPNpRdSeytw1_CmqbD5gtw. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Huge Haul: Fashion, Beauty, & School Supplies!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dv9hbXZ0fgeU&usd=2&usg=ALhdy2
9CFzEGY9L2Xjekb2FnruQRjeZXSg. Hämtat 7 nov 2013. 



 

56 

 

YouTube. 2013. ♡ D.I.Y Alexander McQueen armadillo heels tutorial (Lady Gaga shoes) ♡. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnVyF0fLgiFY&usd=2&usg=ALhdy29
7t8HQz-ePnPf3PpF8sC4wDdLl-Q. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Draw My Life!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DO7o8NAkIZ3s&usd=2&usg=ALhdy2
8LdRSodzs6nqKl8X6-MVr4qJIxwg. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Get Ready With Me! My Full Morning Routine & Bathroom Tour. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D54viDpkZK5g&usd=2&usg=ALhdy2
_FuhKO25a-8N61z-DmqG5cQqc9sg. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Draw My Life : Rosebud143. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk-
bZ8D8gqsg&usd=2&usg=ALhdy2_mtw5a-CFybvYKMVZfceGEY3B3Qg. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Updated Apartment Tour // Akaydoll. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbQXsu6gWuSM%26list%3DTLIEq5B
b0H5TZMZMSa83XHjA-1fzxmnc9v&usd=2&usg=ALhdy29eeE_BQN4Q0apDgsUbXnPqI-0kMw. Hämtat 7 nov 
2013. 

YouTube. 2012. My Mascara Routine (ft. Maybelline One by One) ♡. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DujJbWlHZURg&usd=2&usg=ALhdy2
_my2epXOZhxovi8fBCHjsFS7ZrIA. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Lana Del Rey - Young and Beautiful - Makeup Tutorial. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Db75NIGTMrUM&usd=2&usg=ALhd
y2_x4z9pUTZ67I0HNXexRN2cPMJmGA. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. DIY Makeup - Make Your Own All Natural & Organic Cosmetic Foundation Powder (Simple Ingredients). 
[online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ducp3LtpFt78&usd=2&usg=ALhdy28
MjsiHSq2iP8-h0sRNBX6jI-Q7lw. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Well, hello Nicholas.. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN5ByvXQsK2c%26list%3DTLi7CYkj
Vrn2juZJewKWyKRIl_d8uyprO5&usd=2&usg=ALhdy2_86MnhXFroiih7Ap2iBOzzIqy4WQ. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Game of Thrones - Emilia Clarke - Daenerys Look #2 by Master Makeup Artist Margaret Kimura. [online] 
Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Drygl12vKT7g&usd=2&usg=ALhdy281
2LaQvi_-pwmqFXMOf-p0GoGYjw. Hämtat 9 nov 2013. 

YouTube. 2012. First Impression: Revlon Just Bitten Kissable Balm Stain. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxpnEZGYI53o&usd=2&usg=ALhdy2
-xkwEg0NUIbEAXzlaatYUYsBcUwA. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2012. Get Ready With Me: BEAT FACE & HAIR EDITION!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsbF9npxb-
ME&usd=2&usg=ALhdy28bLcMES3u8hjnk_BLkuTL74DrUTg. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2012. Easy Everyday Neutral Makeup Look (talk thru). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dc4e6hPWnff4%26list%3DTLIFdPohJ
ql2elr620NFL1YJTcT7D1QeNO&usd=2&usg=ALhdy2__V-GR1_L8vbuNzQxt15QOccj2yA. Hämtat 11 nov 
2013. 



 

57 

 

YouTube. 2013. Bold Everyday Makeup Tutorial !. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dbvst3rugoso&usd=2&usg=ALhdy28L
50Gu4OxVtpBjGMQylWy2_U552g. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2013. My Full Hair Routine (from Scratch). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXzTMKV1OHMA&usd=2&usg=AL
hdy2-7n5lvmecv-QKjygJjI9PeRL7UYw. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2013. How to Pastel Mermaid Ombre. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTTrXWYBiA78&usd=2&usg=ALhdy
29lF_D-hK2qEIr25-LWsx2vewoaoA. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2012. HOW TO: GALAXY HAIR. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZxOSu3BD4bs&usd=2&usg=ALhdy2
9eYpdMJ15EJtRL5bexlLMStTmJVA. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2012. ROOM TOUR. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dh3CgD1zTPto&usd=2&usg=ALhdy2
8K3AXdPin4vmo4W3F82PTPXh36mA. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2013. Room Tour 2013. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwFtP8Ra1XEw&usd=2&usg=ALhdy2
9flwdmJndIzEnxKwukAi6c7nvCBA. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2013. Hair Care Routine & Tips for Growing Hair Long!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DajzU6I-
NVaY&usd=2&usg=ALhdy2_DL9pjJn_Ypy-m-aMgszCrZ4WsXg. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2013. 5 Easy, Quick Everyday Hairstyles for Long Hair & Medium Hair GIVEAWAY. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM4qAlEsbmBw%26list%3DTL71tPA
Gk4pFqr9g-9kY9c5fORebn1dtus&usd=2&usg=ALhdy2996TTywLqsqZZva9eMR0xA_ozEtA . Hämtat 11 nov 
2013. 

YouTube. 2012. HOW TO GROW LONGER THICKER HAIR, UPDATES! TIPS!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMdtQlt7LB5E&usd=2&usg=ALhdy2
9mEn_3ZFcyNSGrXHMMSwVtsvzeFg. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2012. Haul: PLNDR, Nasty Gal, Virgo's Lounge. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DoUxYCxZ8MW0%26feature%3Dc4-
overview-vl%26list%3DPLPeJxVcD-
gmZ75S_2NDlB2yBp0g9d5I4n&usd=2&usg=ALhdy28pLj5iPfK1C00wRuvNgL3O7otKiw. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2013. How to Nicki Minaj Barbie Makeup. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjpYWLA-
tO90&usd=2&usg=ALhdy2_QDBHDHn1sT_Re0rbGKiyE2Rl4Bw. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2013. What's in my bag?. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DguhGxU2UBGc%26list%3DTLDWtV
14YlBRz_fWoMONzN0GvC9Q8h6xEd&usd=2&usg=ALhdy29MnblDu99W87aDqRxbnjIPpbXCNg. Hämtat 11 
nov 2013. 

YouTube. 2013. Welcome To My Channel⎪Allie Marie Evans. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYlewSjva1aI%26list%3DTLgyLWEg
WuvLgeIwCE7YEls4NjrwNjhPXG&usd=2&usg=ALhdy29mp9oHoYy7c5Sccmfl-D6zYS2Ntw. Hämtat 11 nov 
2013. 



 

58 

 

YouTube. 2012. Marilyn Monroe Skull Face ♥ Halloween Tutorial. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDIliPMW2Eow%26feature%3Dc4-
overview-vl%26list%3DPLBV7ZsPRJulpeP4lEpRhHB7iuE2dzLX6-&usd=2&usg=ALhdy2-
L4VajMhlF1B6c2sLUdK1M6X-R6Q. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2012. SWAP WITH BLNDSUNDOLL4MJ!!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeZv_Weql-
Cg&usd=2&usg=ALhdy28UbsPJkyG7SSvdGtq3XMOESHobyg. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2012. Winter Wonderland Makeup Tutorial. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3aiqBpObiI4&usd=2&usg=ALhdy29-
vCsM-64zmF6UABSQaV9Cs5XJlQ. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2013. THE GIRL IN THE RED COAT IS... │Pretty Little Liars Season 3 Finale. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCl92G2R-
7OM%26list%3DTL223dihdK9iJehFLzsgSWHltEoQMWQs70&usd=2&usg=ALhdy28VzQcR3PsilB2eQBhfC212a
pL3rw. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2013. The Worst Day. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3IWykoRDfLE%26list%3DTLGCYZ
1Nq8RZBnLHhpXG2ebyCLIXFVtBWL&usd=2&usg=ALhdy2_0L0bf7zSyh8kXH_bf_PyOxThm7A. Hämtat 11 
nov 2013. 

YouTube. 2013. 5 inexpensive ways to re-decorate your room! (Updated Room Tour) - Belinda Selene. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8h98O2jZobU&usd=2&usg=ALhdy2
-vcx6ehUDk2D1nDt7e1O4M952YYg. Hämtat 11 nov 2013. 

YouTube. 2013. ✎ DRAW MY LIFE: Gregory Gorgeous ✎. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfBfRTdjd1vA&usd=2&usg=ALhdy29
bD2btilZxw2sBIAjMzjKnaX5ZJg. Hämtat 11 nov 2013. 

Kategori B 
YouTube. 2012. Fashion Haul | Ebay, Suisses �. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFLSFeyRPBi0&usd=2&usg=ALhdy2_
X2vgBO5A-tv5XnTi-IxrwzLRi4A. Hämtat 2 nov 2013. 
 
YouTube. 2012. Haul • Romwe ASOS Primark Ebay. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMY7RwWmRu8s&usd=2&usg=ALhd
y28m95NEjdrSRy5j9G9PzoZ4hjOzlA. Hämtat 2 nov 2013. 
 
YouTube. 2012. Haul (H&M,Yankee,Primark,Mansoon..). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxGOPKvvH1zs&usd=2&usg=ALhdy
28kMtKnl6Vfqeubko1MCCbd3MZIPg. Hämtat 2 nov 2013. 
 
YouTube. 2012. (surprisingly small) Black Friday 2012 Haul!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dza_ZHVz62Xw&usd=2&usg=ALhdy
29XPriNYWjGxGR6i5JxdSKcWNlcHQ. Hämtat 3 nov 2013. 

YouTube. 2013. March and April Favorites. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DB3chpTA6KEY&usd=2&usg=ALhdy
2_aVsCvZCJGgYRYsM21Yy9h4tPV4Q. Hämtat 3 nov 2013. 
YouTube. 2012. November Favourites 2012. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEIjd0gPMRMU&usd=2&usg=ALhdy
2-o6Al8djV-oDpX4J7oSML_-HfQ0Q. Hämtat 3 nov 2013. 



 

59 

 

YouTube. 2013. April Favorites 2013 ♡. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dhuj_6PX7bhs&usd=2&usg=ALhdy2-
vM4xgbBfOHN5VNb-9lWvEBUAJgw. Hämtat 3 nov 2013. 

YouTube. 2012. August Favourites 2012! ♡. [online]  Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_a0Wf9LURXY&usd=2&usg=ALhdy
28N3VbwoBnMG433gYNOLOBPPk8xSA. Hämtat 3 nov 2013. 

YouTube. 2012. Boyfriend Tag �. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DS_POXijMXCI&usd=2&usg=ALhdy2
-V1iw5Tq7L8g1XAH6zafjelNEhfw. Hämtat 3 nov 2013. 

YouTube. 2013. February Favorites!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4ilkziVxges&usd=2&usg=ALhdy29nF
PIo6GM2KMzIebOiyOGd4THm4Q. Hämtat 3 nov 2013. 

YouTube. 2012. July Favourites. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRVmDenwdMKI&usd=2&usg=ALhd
y2_EtPtwLMb0z1urSgClBDbP-BIHNA. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. June Favorites 2013 | Kalei Lagunero. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLaI-
ow2RGdA&usd=2&usg=ALhdy28NAjmFbSzsPANKs1f-lSGYri6RBw. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. Room tour 2013!!!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQf8h6siRkac&usd=2&usg=ALhdy2-
ZHywE-VQeN5K2rsyxhfOMoNsi9w. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2012. 2012 Christmas Haul!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D98V5ZXfpLf8&usd=2&usg=ALhdy2
95jCiNBHHY0D-jEFo6WGLoxeie6Q. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. Walmart, Tj maxx, and Dollar Tree Haul. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVqRflG_wPR8&usd=2&usg=ALhdy2
_F6fMlX4CCLj7qkiaoK7NtjGjYbQ. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. Colors of the Rainbow � TAG!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKHZ3l9MNT4M&usd=2&usg=ALhd
y28GCtwsTV3EVi-DAyCalY_CYFmWdA. Hämtat 4 nov 2013. 

Youtube.com 2013. Morning Routine Summer Edition. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dc35npFfqvQc&usd=2&usg=ALhdy2-
HvreJ1dNbYTZ74EejEMPr6liKCw. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. Collective Haul!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwQRpWVWBMo0&usd=2&usg=ALh
dy289bphsuJVPuab_lxa68m3YU-u5QQ. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2012. Most Worn Summer Things 2012 Tag. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbgX6-
CtzgM0&usd=2&usg=ALhdy29FITq5cORp1VJMxYaVccaN5iGfog. Hämtat 4 nov 2013. 

YouTube. 2013. I love pink! ~ TAG ♥. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpfQmJwt2kfQ&usd=2&usg=ALhdy2
_neIUXN1sbIIXe6ClReWnp9b0D8Q. Hämtat 4 nov 2013. 



 

60 

 

YouTube. 2012. TAG: What's in my bag/purse?. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfJXZ6e9-
vBo&usd=2&usg=ALhdy29ifgZnc4CP_8GV6CwviukksX_3tg. Hämtat 5 nov 2013. 

 
YouTube. 2013. The "What's in my Purse" Tag: Marc Jacobs Edition. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYyLqeMxXVE4&usd=2&usg=ALhdy
29hODEcT19XecGEap5Lgyc562fKXg. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2013. Updated: What's in my bag. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4hfLmDkEb5Q&usd=2&usg=ALhdy
2_nTWGFfFI0uZIkA0r2YnE9ClC-3w. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2012. What's In My Purse...SUBSCRIBE PLEASE =). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyeLX-NnbTr0&usd=2&usg=ALhdy2-
HScTGq7aV9IYmMw1NfcEI8gLOjg. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2013. TAG: What I Got For My 21st Birthday. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfvG7uTlMEzA&usd=2&usg=ALhdy2
8k-LaRRU8tO0fygTx4mAxwFm3SRg. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2012. Birthday Haul! (What i got for my birthday!). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBQqLA-
XX770&usd=2&usg=ALhdy28th7an0cEox2fMBEVWT846a4VzgA. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2012. Birthday Haul and Fall Favorites ****TAG**** ---Eryka Couture. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6REp8XvVo-
4&usd=2&usg=ALhdy28N4S9vmBzUfn958UVUQ34zEEWi1g. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2012. What I Got For My Birthday!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DviOmt5QkUV8&usd=2&usg=ALhdy
2-4LP_GIjrg_YU_wPbOi_UIx-KYlg. Hämtat 5 nov 2013. 

YouTube. 2013. What I got for my 14th birthday!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEVt0xx0d_YE&usd=2&usg=ALhdy2
_WligT_m2OJIl1Te_OVZwYmewXTQ. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Outfit of the Day: Hudson River Park NYC. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZ1vNbi_Obdk&usd=2&usg=ALhdy2
85Ef8pwvrxTyxOpdeIkEEFm2il0w. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Affordable Fashion Find #2 + OOTD Outfit of the Day!!!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKeh8KUcBAGs&usd=2&usg=ALhdy
29htzpVbqsYrYbEkERipP_sTm0Wwg. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Corals - Outfit of the day!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCTLCl6OJQ4Y&usd=2&usg=ALhdy
28PDTI4iGsdlwhzW4hr6M7QkzR4bg. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Outfit Of The Day for Summer!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2ioebuH6iH8&usd=2&usg=ALhdy29
YSSOFkwJfvNL3yp861zvHVZAg5Q. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Outfit Of The Day {OOTD} : Out and About. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfFRyRmyGY7E&usd=2&usg=ALhdy
28JW1CtGSR7POtjus_ThHzOqYzqaA [Accessed: 6 nov 2013]. 



 

61 

 

YouTube. 2013. Lush Boxing Day Sale 2012 Haul #1. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DK0sTL2uyPvw&usd=2&usg=ALhdy2
_uHbfi4Boxf5MuejLN6eL7rNk7oA. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2012. October Haul 2012. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DG7k4HtUimgo&usd=2&usg=ALhdy2
8_bI57ktZPOeyrtO4Kxd-pqav9EQ. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2012. Haul 2012 Black Friday. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrDeoz5hXG-
8&usd=2&usg=ALhdy29eFvKe6W8QBE5FY5zJinBnuEI_wA. Hämtat 6 nov 2013. 

 
YouTube. 2012. August Haul 2012. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D15s8IJiDwXk&usd=2&usg=ALhdy2-
KoLUdfvMGU-pmUa81O-dxbCltUg. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2012. Black Friday Haul 2012! Bath and Body Works, Urban Outfitters and more!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dew4SQ01E7JU&usd=2&usg=ALhdy2
9rRlrmkznMu-c8a0U9v88P1D0ePw. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Spring Flower Series: Pansy Inspired Purple Eye Tutorial. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8BVVKvQOPfw&usd=2&usg=ALhd
y29L44ZfJ4ehH5_q5scWnJiOVbI8Kg. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. 95| Purple Smokey Eye Tutorial. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYPA4kL1foR8&usd=2&usg=ALhdy2
-RynJtXbMDgDbgQE5M09DohSm8ew. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Hair Tutorial: Fishtail Braid!!!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrJJ2gsAXxDQ&usd=2&usg=ALhdy2
8zg7G7mL_6qB17dUx2Ul7qT12oXw. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Draw My Life Tag!!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZrH7mZJg8Vg&usd=2&usg=ALhdy2
9gDqoEr4MAPYHU3NFQn8-umlmt3g. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2013. Draw my life!! TAG!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtubR1B5QF4A&usd=2&usg=ALhdy2
_3NfFDUzbegeFcZDp2g3vDhfnyqg. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2012. Collective Beauty Haul (Sephora, Ulta, Target): Summer 2012. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpUU_Y6XRmxE&usd=2&usg=ALhd
y2_aol5O56GZHW5wp41s52FW0zqPxQ. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2012. HUGE COLLECTIVE HAUL! SUMMER 2012. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJac1mKImn8M&usd=2&usg=ALhdy2
_YSb0b2o-tccCZ_bZBFMZKdYBccQ. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2012. Summer Collective Haul!: Hollister, PacSun, Forever 21, Nordstrom & Thrift Store. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dw58z3lFbQhw&usd=2&usg=ALhdy2
_tkyvrtC1lsFyS27ebPp5Ye01X1g. Hämtat 6 nov 2013. 

YouTube. 2012. Summer Haul: Urban Outfitters, TOMS, Abercrombie,Hollister, etc.. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzaV9iQMAqRs&usd=2&usg=ALhdy2
_WjVUV_3R3CLaWXMsAY1WQGCDeDQ. Hämtat 6 nov 2013. 



 

62 

 

YouTube. 2013. Collective Haul 2013 | Sephora, Ulta, Target, MAC etc.. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqXgA4RAmCao&usd=2&usg=ALhdy
286OlTBtYuynedR9X2atJyZfZ6Uug. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Collective Haul | Winter/Spring 2013 (Target, Forever 21, etc). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz4gV5D4tT-
w&usd=2&usg=ALhdy29xXaUoQnubecbjKvzW-UnBE6_FCA. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Spring Collective Haul 2013. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4I8ZXH77FQo&usd=2&usg=ALhdy
2-tCMaVRnh6ThVQDFwbt5c565B9CA. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Collective Haul 2013! Sallys, Walmart, Ulta, Meijer ect.!!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAeA1qz5WtW0&usd=2&usg=ALhdy
28zijQf4PqkTBL1_wGccSlJwBiwqA. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Big Makeup Haul! Elf, Sephora, CVS. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DaSfnglrP_IM&usd=2&usg=ALhdy281
weaIhgc6xwzirfa_inSwlrmUvQ. Hämtat 7 nov 2013. 

 
Youtube.com. 2013. Simple Hairstyles: Heidi Braids Swiss Braids - Long or Short Hair -. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-uHI8o1J_Qo&usd=2&usg=ALhdy2-
pWL4OAh0XaTIc7Y8x1X7Z6lW8Pg. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Collective Haul April 2013!!!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGn5v8_ogN1s&usd=2&usg=ALhdy2
9A24cF7hDiwSNMAXPTrooT_xvwsw. Hämtat 7 nov 2013.  

YouTube. 2013. 50 Random Facts About Me TAG. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYFTvtVmSZ3M&usd=2&usg=ALhdy
28pK_Q-qgcsfndiS8UAIeyEYjRz1g. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. About me Tag: 20 Questions! :). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8V8xO-
_04mM&usd=2&usg=ALhdy28QWG3xdyKhXDXmjoHodyF6Gi322A. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. All about me tag(:. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DX_4_4r3jY9U&usd=2&usg=ALhdy2-
qEgav2sUXoWnEcvhidCtF56_p9w. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. updated what's in my makeup bag tag. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0PwnByefmvg&usd=2&usg=ALhdy2
_3WZz0YP9iSmzCWOQbn4VWs_zqzA. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. TAG: "What's in my makeup bag?". [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6RHI6HVXDd4&usd=2&usg=ALhdy
2_YRjVlPfOWaT9HCRZoNPgpdnE4vQ. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. What's in my Makeup Bag? TAG. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwxgQqGZ0nHc&usd=2&usg=ALhdy
29GU728BzYMsI-YSBQis1Ll0fhL-g. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. What's In My Everyday Makeup Bag TAG (+ Storage & So Much More). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Du88AJGzkIuY&usd=2&usg=ALhdy28
xQ_ZnfbsLPH_z2iGyAXG_KUoBKw. Hämtat 7 nov 2013. 



 

63 

 

YouTube. 2013. ♡ Tag: What's In My Makeup Bag? ♡. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2SAABDSFPmY&usd=2&usg=ALhd
y283kLbso_ec6TgT5N7RAsC4a_fwLQ. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. TAG: What's in my everyday makeup bag?. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6cozfYfSANs&usd=2&usg=ALhdy28
wApWi9Kv6yrXI9qQTTQ1uITJ8ww. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Tag: What's In My Makeup Bag??. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxtKBWhtOkdU&usd=2&usg=ALhdy
2-B4ZNb7ivEdrxm3RaQp_sAvv_sjA. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Nail Tutorial: How I prep my nails. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOWAJG-
P8mY8&usd=2&usg=ALhdy29clR8LC3XNQHsg7bV065pFfSp2Dw. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Simple Halloween Ghost Nail Tutorial. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7RAsZqDbe5k&usd=2&usg=ALhdy2
8jUGkcuNEqfSPgr8CVF-OjAGK_tg. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Glitter Jelly Sandwich Nail Tutorial "Inspired Look". [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtHhB1rEg7FI&usd=2&usg=ALhdy29
dE-Zyz8W0Lv1Dvuvw5oETJp40zg . Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. summer beach nail tutorial. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlevHbgmLK9U&usd=2&usg=ALhdy
2-WM85I4RS3ch5AC5dJS_HUgXoPnA. Hämtat 7 nov 2013. 

 
YouTube. 2012. DIY: Lip Balm ♥. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgS4Osy5B9Sc&usd=2&usg=ALhdy28
Awv6TKaJHb-hBrZz6m5R54QceOQ. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. � DIY Fridays � Makeup Remover Wipes. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRrSeX7I8Y70&usd=2&usg=ALhdy28
AGOBe2ti5T9IYlg9eNH5bs11gXg. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. DIY Makeup Brush Cleaner. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHZPWOKDoX9s&usd=2&usg=ALh
dy2-vC2fvPxCK84EgYAycsdCfsOvesA. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. May 2013 Lipfactory Makeup Box (UNBOXING). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNKE98A703_w&usd=2&usg=ALhdy
29Fu109ku5ROYWSpZcqYdcS0EUu-Q. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. MAKEUP MONDAY: Unboxing Glossy Box March 2013 "Spring Fling". [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXnmT_BP6AVY&usd=2&usg=ALhd
y2_nJ9YKwqEKmdZ6MSSNKET3Kw9KLQ. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. IT Cosmetics Cruelty Free Makeup Unboxing + Swatches!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCxdemLbDYeg&usd=2&usg=ALhdy
29abZHQRtjL5YhJx7s9xjQHvn34jw. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Ebay Makeup Unboxing Haul! (Urban Decay, Avon). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOG-
Xgv0Q0kk&usd=2&usg=ALhdy2-ImhhTtDCBf8wn54XdL-mUixdCNQ. Hämtat 7 nov 2013. 



 

64 

 

YouTube. 2013. MAKEUP SWAP UNBOXING. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5ADwwP66Roc&usd=2&usg=ALhdy
2_pk1icQLdiMGajaMd8pahoqma50Q. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Back To School Haul 2012. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSaDwtYy8wp4&usd=2&usg=ALhdy2
_82jeL-QpiRsPPed1RxwwIXZEpHQ . Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Back To School Clothing Haul 2012 Part 1. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZVdNhtWt63g&usd=2&usg=ALhdy2
9NJ0uh2ryP3cFnoxfRx3pjE6yKhg . Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Back to School:School Haul 2012 (Walgreens). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjybGDK1R4n0&usd=2&usg=ALhdy2
-_6vB6vFfZOaeynZYR71GbwGbkKQ . Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Back To School Clothing Haul 2012! (Target,Platos Closet, Hollister!). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dza-SFFHEaco&usd=2&usg=ALhdy2-
WyCAegroeo6zDgwkWkm7hgauMQA . Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Back to school Haul 2012. [online] Hämtad från: 
 https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DA6-
Y4ihYsqM&usd=2&usg=ALhdy2-cfY4RaBuTqm24YpgtexZosrgP4w . Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Back-to-school haul 2012!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVaHzK8HcWoU&usd=2&usg=ALhd
y2_74kDRYd6B9XGk8WOGgu2vLEkYaQ. Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2012. Back to school clothing haul! 2012-2013. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3kfP72xuvBY&usd=2&usg=ALhdy29
ab0lqqopnapbe3OZb1WRjE6OnMg . Hämtat 7 nov 2013. 

YouTube. 2013. Get Ready With Me TAG! ♡. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGOOqvTLIwdA&usd=2&usg=ALhd
y28-Zsut-aNoc2_5bu3yKH7IXeBR7w. Hämtat 7 nov 2013. 

 
YouTube. 2013. Get Ready with Me Tag: Fall Style 2012. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnlepcR6kP7w&usd=2&usg=ALhdy28
Kiam3o9s7F2TotAPBJIyi_z4LFg. Hämtat 7 nov 2013.  

YouTube. 2012. Get Ready with me TAG :) (OOTD at the end). [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlCE8q3Sc-
Bg&usd=2&usg=ALhdy29EqCLZWMPaW0qVnUTakT8VamRBLw. Hämtat 8 nov 2013. 

YouTube. 2013. Get Ready With Me TAG!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_W78emiGQ0g&usd=2&usg=ALhdy
291Fel8b8CfgWHzE-DWt6CnXhtB1Q. Hämtat 8 nov 2013. 

YouTube. 2013. TAG:- Get Ready with Me, Filming. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAb8LlpKWMSQ&usd=2&usg=ALhd
y2-KImcKpHwn5BPPmcciXHVBT6Fo2A. Hämtat 8 nov 2013. 

YouTube. 2012. Get ready with me tag- Everyday makeup routine. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdzW7WbRmArI&usd=2&usg=ALhdy
29mp1Rx7bE8JY28Vb1QcGwAkVHkMw. Hämtat 8 nov 2013. 



 

65 

 

YouTube. 2013. TAG!!! GET READY WITH ME, GORGEOUS!!!!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTNu9cXB9F9s&usd=2&usg=ALhdy2
8m46U4IXpI4fQ9o8nh-TFgHkkUeQ. Hämtat 8 nov 2013. 

YouTube. 2013. Update - i moved, imats la 2013, winter formal, makeup collection | SkyRoza. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz92tk-
htR2k&usd=2&usg=ALhdy2_9XksNgv_Dzr5IlPF2yz5oXySIzQ. Hämtat 8 nov 2013.  

YouTube. 2013. My Makeup Collection 2013. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-
YvOm1DrC9Q&usd=2&usg=ALhdy285JLb_XuZvWT1KgXgFECuU-3oWpg. Hämtat 8 nov 2013. 

YouTube. 2013. MY MAKEUP COLLECTION - May 31, 2013 - Makeup Of The Day. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2dptgPKyeqo&usd=2&usg=ALhdy2_
UytCGI3-loUad5mHncQx9LNqlkA. Hämtat 8 nov 2013. 

YouTube. 2013. Updated Makeup Collection May 2013. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSZcSBfeOVLI&usd=2&usg=ALhdy2
_PPcknOnr5tBrlaY8SFrTewe7PnA. Hämtat 8 nov 2013. 

YouTube. 2013. Disappointing Products: Products I Regret Buying. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DB_Z2cAxHRPQ&usd=2&usg=ALhdy
295R-UrkuFfqcE3E7pC73O0hkPW5g. Hämtat 8 nov 2013. 

YouTube. 2012. Products I regret buying!. [online] Hämtad från: 
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyU5VWiXkXZs&usd=2&usg=ALhdy
28SSuu_oW-Z9fU0wnrqYW5Fo-TvQg. Hämtat 8 nov 2013. 

 



 

66 

 

Bilaga 1.1 

Beskrivande statistik 

 

Tabellen ovan representerar videor i kategorin med 100,000 visningar eller mer. 
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Tabellen ovan representerar videor i kategorin med 0-1000 visningar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

Bilaga 1.2 

Korstabeller 

Nedan redovisas korstabeller i syftet att enkelt och tydligt ge en översikt av hur många variabel svar 
inom varje analyskategori som återfinns inom varje variabel. 
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Bilaga 1.3 

Korrelationsmatriser 
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Analyskategori 2 - Videor med 0-1000 visningar.
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Bilaga 1.4 

Regressionsanalys 
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Bilaga 2 
Kvantitativ analys - Frågeformulär 
 
Videons namn * 
Vilken Youtube-kanal är det? * 
Länk till videon: * 
Uppladdningsdatum * 
Hur många views har videon? * 
Vilken kategori är videon publicerad i? * 
 
     7. Vad är det för typ av video? * 
1.    Tutorial 
2.    Haul 
3.    Tag 
4.    Personal Video 
5.    Other 
 
     8.     Hur länge har kanalen där videon är publicerad funnits? * 
    1.       Mindre än 1 år-1 år 
    2.     2-3 år 
    3.    4-5 år 
    4.    Mer än 5 år 
    5.    Other 
  
     9.    Vilken miljö är videon filmad i? * 
    1.    Inomhus - ett och samma rum 
    2.    Inomhus - flera rum 
    3.    Inomhus och Utomhus 
    4.    Utomhus - en plats 
    5.    Utomhus - flera platser 
     
    10.    Hur lång är videon? * 
    1.    Kortare än 1 minut 
    2.    1-5 
    3.    6-11 
    4.    12-16 
    5.    Längre än 16 minuter 
     
    11.    Ur vilken kameravinkel filmas videon? * 
    1.    Ovanifrån 
    2.    Underifrån 
    3.    Rakt framifrån 
    4.    På avstånd 
    5.    Närbild 
    6.    Flera olika 
    7.    Övrigt 
 
    12.    Under hur stor del av videon syns Beauty Gurun i bild? * 
    1.    0-25% 
    2.    26-50% 
    3.    51-75% 
    4.    76-100% 
   13.    Förklarar titeln videons innehåll? * 
 1 2 3 4 5  

1. Stämmer inte      5. Stämmer helt 
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   14.    Videons beskrivning förklarar videons innehåll innehåll? * 
 
 1 2 3 4 5  

1. Stämmer inte 
. 

     5. Stämmer helt 

 
     
  15.    Går namnet på videokanalen att relatera till videornas innehåll? * 
 1 2 3 4 5  

1. Stämmer inte 
. 

     5. Stämmer helt 

         
  16.    Ljudkvalitén i videon är bra? * 
 1 2 3 4 5  

1. Stämmer inte 
. 

     5. Stämmer helt 

 
  17.    Är ljuskvaliteten i videon bra? * 
 1 2 3 4 5  

1. Stämmer inte 
. 

     5. Stämmer helt 

 
  18.     Vilka färger dominerar i videon? * 
    1.    Svart 
    2.    Vit 
    3.    Röd 
    4.    Grön 
    5.    Blå 
    6.     Annan 
 
  19. Vad består bakgrunden av? * 
 1 2 3 4 5  

1. Tomt       5. Fullt 
 
  20. Bakgrundsmusik används i videon * 
 1 2 3 4 5  

1. Stämmer inte 
. 

     5. Stämmer helt 

     
  21. Hur många personer medverkar i videon? (Människor i bakgrunden på offentliga platser räknas inte) * 
    1.    1 
    2.    2 
    3.    3 
    4.    4 
    5.    Fler än 4 
         
  22. Hur gammal är Beauty Gurun? * 
    1.    Yngre än 12 
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    2.    13-16 
    3.    17-20 
    4.    21-25 
    5.    25 och äldre 
         
  23. Vilka varumärken nämns i videon? * 
 
  24. Hur många procent av videon består av tal? * 
    1.    0-25% 
    2.    26-50% 
    3.    51-75% 
    4.    76-100% 
     
  25. Hur många kommentarer har videon? * 
    1.    0-10 
    2.    11-100 
    3.    101-1000 
    4.    1001-10,000 
    5.    Fler än 10,000 
         
  26. Vilka TAGS har videon? * 
         
  27. Hur ser Beauty Guruns rörelsemönster ut? * 
 1 2 3 4 5  

1. Sitter still/Inga gester      2. Rör sig mycket/Gestikulerar mycket 
 
* Required 

 


