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1 INLEDNING 

Kosmetik har funnits sedan tidernas begynnelse. Tidigare var kosmetik mera simpel. 

Jones (2010) menar att de första kosmetiska produkterna i själva verket var dofter samt 

läkemedel av blommor och örter som härstammade från forntida kulturella och religiösa 

övertygelser (Jones 2010 s.14). Vidare skriver Jones (2010) att kosmetikaindustrin bör-

jade från att krämer gjordes i egna kök och små farmacier sålde egna blandningar åt sina 

kunder. Idag är kosmetikaindustrin en stor internationell marknad och konsumenterna 

spenderar årligen 300 miljarder dollar på kosmetika (Jones 2010 s.15). Många ikoniska 

kosmetikföretag fick sin början för ett sekel sedan och har möjliggjort flera framgångs-

rika kvinnliga entreprenörer samt ledare (Jones 2010 s. 14). Smink var däremot den 

minsta kategorin inom kosmetik och sågs tidigare som något som associerats med pro-

stituerade eller skådespelerskor. På 1900-talets början lärde man sig mera om sminkets 

bieffekter och då blev ett naturligt utseende en stor trend i västvärlden (Jones 2010 

s.61).  

 

Idag finns dock ett väldigt utspritt sortiment av miljontals sminkprodukter, som till och 

med förbättrar hyn samt vårdar den. Smink är inte relaterat till någon skam. Ända sedan 

början av 2000-talet har kosmetikaindustrin vuxit kontinuerligt varje år och smink stod 

för nästan 20 procent av den globala kosmetikmarknaden år 2016.  

Det franska företaget L´Oréal var år 2016 det största bolaget inom kosmetik gällande 

tillverkning av skönhetsprodukter, med intäkter på nästan 30 miljarder dollar. Dessutom 

var företaget bland de ledande inom kosmetiska innovationer. (Statista)  

 

Något som har fört kosmetikaindustrin till en ny dimension är den ökade populariteten 

av sociala medier, speciellt kanaler som Instagram och YouTube. Företagen har bättre 

kunnat förstå efterfrågan av kosmetikprodukter i och med tutorialer på YouTube, och 

därmed kunnat erbjuda ett större sortiment av produkter samt komma närmare deras 

kunder. Beauty vloggares videoklipp har fått en väldigt stor spridning på YouTube, över 

50 procent av skönhetsrelaterade videoklipp är de facto sminktutorialer. (Statista)  
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1.1 Bakgrund 

Kosmetikbranschen är en kreativ bransch som har möjliggjort många kvinnliga ledare 

samt tusentals nya innovationer årligen. YouTube däremot, har fört kosmetiken till en 

helt ny dimension där praktiskt taget vem som helst kan dela med sig sina upplevelser 

och kunnande. Som tidigare nämnts, har kosmetikaindustrin vuxit enormt under de sen-

aste åren och det är delvis kopplat till ökningen av smink relaterade videon på 

YouTube. Jag valde detta ämne uttryckligen för att smink i kombination med YouTube 

har blivit en stor affärsverksamhet som möjliggör flera nya arbeten och produkter. Det 

är viktigt att forska i ämnet för att sociala medier är ett av dagens samt framtidens vik-

tigaste arbetsverktyg vilket också betyder att social media- och influenser marknadsfö-

ring blir allt viktigare i marknadsföring av produkter.  

1.2 Problemdiskussion 

Mellins (2013) menar att sociala medier har blivit oerhört viktigt i dagens samhälle och 

den kompletterar den traditionella marknadsföringen på ett sätt där företag till exempel 

kan stärka sina kundrelationer. Sociala medier sprider kunskap, information, nyheter 

samt väcker till diskussion snabbt och effektivt vilket gör att allt flera engagerar sig i 

olika sociala kanaler. Traditionell marknadsföring är mera tidskrävande medan man på 

sociala medier kan publicera något direkt när det händer och det är dessutom mera kost-

nadseffektivt. (Mellins 2013)  

 

Idag finns det flera social media kanaler, så som Twitter, Facebook, Instagram, 

Snapchat och YouTube. Enligt YouTube-statistik (YouTube 2018a) är YouTube den 

tredje mest besökta kanalen (efter Facebook och Google), där både amatörer och pro-

fessionella skapar innehåll i video format. YouTube har över en miljard användare, vil-

ket är nästan en tredjedel av alla internetanvändare, och dessa användare tittar på en 

miljard timmar innehåll dagligen. (Youtube 2018a) 

  

Eftersom YouTube är så populärt betyder det också att många engagerar sig i innehållet 

som finns på YouTube. Engagemang kan vara i form av att gilla/ogilla, kommentera, 

följa, prenumerera och dela. Schultz (2017) menar att konsumenter som engagerar sig i 
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sociala medier har bättre förhållande till företaget än konsumenter som inte visar någon 

interaktion (Schultz 2017 s.23). Vidare menar Schultz (2017) att konsumentengage-

mang kan fördelas i fem olika aspekter där t.ex. psykologiska, iterativa, kognitiva samt 

sociala beteenden tas upp (Schultz 2017 s.24). 

 

Flera studier har gjorts där engagemang mäts på Facebook men eftersom YouTube, och 

mera specifikt innehåll som behandlar kosmetika, är populärt nu kommer detta arbete 

att studera vilken karaktär produktlanserings vloggar (video bloggar) har och hur tittar-

na engagerar sig på YouTube.  

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att få en helhetsbild över vilken karaktär kosmetik produktlanse-

ring i vloggar har samt hur tittarna engagerar sig efter att ha sett videoklippen. Följande 

variabler kommer att undersökas i vloggarna; kontext, editering (specialeffekter), inne-

håll, rubrik och thumbnail (miniatyrbild) samt intryck. Engagemang kommer att stude-

ras genom att analysera antal prenumeranter, visningar, gilla/ogilla samt kommentarer.  

 

Frågeställningarna lyder på följande sätt: Vilken karaktär har olika typers produktlanse-

rings vloggar? Hur engagerar sig tittare vid vloggarna?   

1.4 Avgränsningar  

Jag kommer att avgränsa min studie till enbart YouTube som kanal eftersom jag anser 

att det är den mest relevanta inom kosmetikaindustrin. Jag kommer även att avgränsa 

min studie till enbart en viss del av kosmetik, det vill säga smink. Jag avgränsar även 

min studie till enbart produktlanserings vloggar med vloggare som har en signifikant 

mängd prenumeranter och engagemang. Förutom storleken på deras kanaler valdes 

dessa vloggare även på grund av deras personlighet. 
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1.5 Begreppsdefinitioner  

• Vloggare, är någon som kontinuerligt lägger upp video bloggar på sociala me-

dier. (Oxforddictionaries) 

• Beauty Vloggare, som också kallas "Beauty gurus" är personer som lägger upp 

videobloggar på YouTube om kosmetikrelaterade ämnen. (Wikipedia) 

• Tutorial, är när en "YouTuber" gör en video där personen visar och ger instrukt-

ioner på hur någonting används. (The Free Dictionary) 

• Video Recension eller på engelska "review" är då en YouTuber lägger upp en 

video där hen berättar om en specifik produkt som hen har testat och berättar om 

dess positiva alternativt negativa egenskaper. (Dictionary.com, 2018a) 

• Social media influencers har följare som gillar det de lägger upp på sociala me-

dier och blir således populära. Följarantal påverkar också mängden engagemang. 

(Dictionary.com, 2018b) 

• Prenumerant. På YouTube finns det möjlighet att prenumerera på olika kanaler 

och då syns dessa kanaler på första sidan då man är inloggad på sitt YouTube 

konto. Mängden prenumeranter är oftast någonting som betyder mycket för ka-

nalerna och det är mycket vanligt att en YouTuber i början av sin video, ber tit-

tarna att prenumerera om de inte redan gör det. (Digital Marketing) 

• Influencers är personer som har makten att påverka en annan persons köpbeslut 

genom deras kunskap om eller relation till en produkt. Makten kan vara äkta, att 

influencern på riktigt vet om produkten, eller så kan det handla om ett sponsor-

skap där det uppfattas som att personen vet och kan om produkten. (Busi-

nessdictionary, 2018a)  

• Kosmetik betyder enligt Nationalencyklopedin produkter som används både till 

rengöring av hud så som hygieniska produkter, samt produkter för att på ett sätt 

eller annat påverka utseendet. Nationalencyklopedin förklarar smink som färgad 

kosmetik som till exempel läppstift. (Nationalencyklopedin, 2018a) 

• WOM (Word-Of-Mouth), då en kund rekommenderar ett företag eller en tjänst 

muntligt eller skriftligt åt en potentiell kund. (Businessdictionary, 2018b) 
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2 TEORI 

Den teoretiska referensramen är strukturerad så att läsaren får en helhetsbild över social 

media-, innehålls- och influenser marknadsföring, YouTube som kommunikationskanal, 

Beauty Vloggare, engagemang på sociala medier samt produktlanseringar.  

2.1 Social media marknadsföring 

Word of Mouth marknadsföring (WOM) är då konsumenten intresseras av ett företag 

eller tjänst och sprider intresset muntligt vidare genom till exempel sociala medier. Ge-

nom att lyssna på kundernas behov och ge personlig service, kan företagen ha en bättre 

relation med kunderna och således förstärka spridandet av WOM. (Investopedia) 

 

Vloggare på YouTube använder sig av WOM, eftersom de i sina videoklipp berättar om 

produkter som de anser vara bra eller dåliga och på så sätt upplyser tittarna om ämnet. 

Enligt en artikel i Journal Of Consumer marketing (Ferguson 2008), använder sig över 

80 procent av de mest snabbväxande privatföretagen WOM tekniker (Ferguson 2008, 

S.179). Media i största allmänhet kan kategoriseras i massmedia och personlig media. 

Vad som gör sociala medier speciellt är att det är en kombination av båda dessa kom-

munikationsmedel. Genom sociala medier kan man kommunicera med få personer sam-

tidigt som man kan nå miljontals individer (Tuten et al. 2013 s.4). 

 

Sociala medier är ur ett affärsperspektiv konsten att möjliggöra, uppmuntra samt främja 

konversationer. Enligt The Social Media Bible (2008) finns det tre regler gällande soci-

ala medier för affärsverksamhet. Först på listan påpekas det att sociala medier enkom 

handlar om att möjliggöra konversationer. Vidare menar de att vi endast kan påverka 

konversationer, inte kontrollera dem och den sista regeln säger att alla ekonomiskt lön-

samma relationer styrs av påverkan (influence) (Safko et al. 2008 s.5).   

 

Tuten et al. (2013) menar att skillnaden mellan traditionell marknadsföring och social 

media marknadsföring är att man traditionellt ville nå stora publiker genom Tv, radio 

och print medan social media marknadsföring satsar på att dela innehållet till nischade 

grupper och använder kommunikationskanaler för spridning (Tuten et al. 2013 s.16).  
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Eftersom sociala medier är ett stort fenomen kan det kategoriseras i olika zoner, vilka 

enligt Tuten et al. (2013) är "social community", "social publishing", "social entertain-

ment" och "social commerce". Mycket av sociala medier handlar om att dela med sig 

och skapa relationer med likasinnade personer genom kommunikationskanaler. Exem-

pel på kanaler är Instagram, Facebook, YouTube samt olika forum. Medlemmar av so-

ciala medier har utvecklat en identitet där de delar med sig av sina liv eller intresseom-

råden och på så sätt får följare eller fans som de anknyter relationer till (social commu-

nity). För att kunna sprida innehåll till sina följare behövs dessa olika kommunikations-

kanalerna. Bloggar är större kanaler där det ofta framkommer mera text och de kan till 

och med framstå som en nyhetskanal. Förutom bloggar finns det kanaler där innehållet 

är mycket kortare och mer rakt på sak, vilka Social Media Marketing (Tuten et al. 2013) 

kallar för microsharing sites. Instagram, Facebook och Twitter är exempel på microsha-

ring sites (social publishing). Spel och virtuella världar där man spelar med avatars är 

också en del av sociala medier som enligt Tuten et al. (2013) kallas för social entertain-

ment. Sista zonen kallar de social commerce där online shopping och recensioner står i 

fokus. (Tuten et al. 2013, s.4-6) Innehåll på sociala medier kan vara betalt, förtjänad el-

ler ägd. Förtjänat innehåll är till exempel likes, kommentarer samt följare medan betalt 

innehåll handlar om att ha reklam och personer som rekommenderar eller fungerar som 

ambassadörer (Tuten et al. 2013, s.16-17).  

2.2 The Social Feedback Cycle  

Sociala medier handlar mycket om att sprida kunskap och upplysa om produkter och 

företag. Det gäller att inte kontrollera konversationen utan att delta i den. Konsumenter-

na är de som lägger upp information på sociala medier och oberoende om företagen 

själva vill det eller inte kommer de att synas. Företag som vill lyckas på en konkurrens-

utsatt marknad måste vara aktiva och delta på olika kanaler i sociala medier (Evans 

2008 s. 35). Det gäller alltså för företagen att lyckas influera konsumenterna effektivt 

och således få en betydande marknadsposition baserad på socialt godkännande (Evans 

2008 s. 36-37). 

Evans förklarar marknadsföring som löften. Det handlar om att berätta för potentiella 

kunder varför en produkt eller service är av betydelse och varför de behöver dem. För 
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att hålla fast i existerande kunder handlar marknadsföring om att förstärka deras åsikt 

om varför de behöver samma produkt eller service igen.  

 

Om marknadsföring anses vara företagens löften, så är dess verksamhet den som levere-

rar. Verksamhetsbaserade erfarenheter är där kundupplevelser driver till WOM som 

numera också hamnar på sociala medier. Centralt för sociala medier samt WOM är att 

sambandet mellan marknadsföring och företagsverksamheten är synkroniserade med 

varandra, vilket Evans kallar för The Social Feedback Cycle (Evans 2008 s. 41). Se 

även figur 1 för en visualisering av Evans modell.    

 

Figur 1 The Social Feedback Cycle (Evans 2008, s.42) 

2.3 Innehållsmarknadsföring 

Innehållsmarknadsföring finns överallt på internet och är ett mycket jordnära sätt att 

göra affärer. Konsumenterna är nöjdare med det än direkt marknadsföring. Innehåll i 

den här kontexten betyder egentligen ord, kunskap och information som finns på webb-

sidor, bloggar med mera. För att innehållsmarknadsföring skall fungera måste orden, 

kunskapen samt informationen vara skapad för en viss publik där den hjälper, inspirerar 

eller lär kunderna. Flera företag gör misstaget att enbart tänka på sig själva men innehål-

let som skapas måste vara värdefullt för både kunden och företaget. För att innehålls-

marknadsföring skall gynna företagen måste det vara informativt, underhållande, äkta, 

relevant samt skapas i rätt tid. En kombination av detta hjälper kunderna att hitta inne-

hållet och dela det (Jefferson et al. 2015 s.23 ). 
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Enligt en studie av de Vries et al. (2012 s. 83) följer över hälften av personerna på soci-

ala medier något varumärke. Det här gör att företag spenderar ännu mera pengar på 

marknadsföring på sociala medier. Lojala kunder som följer de här varumärkena på so-

ciala medier är också mer intresserade av att veta mera om företagen och är öppna för 

information, än kunder som inte är följare. De Vries et al. (2012) menar att många an-

vänder sociala medier för att hitta innehåll där de får någon sorts information. Följarna 

föredrar informativt innehåll. Vidare menar de att innehåll med fokus på underhållning 

har ett viktigt värde när det gäller sociala medier. Underhållning motiverar kunder att 

interagera med varumärken vilket leder till att attityden mot varumärken förblir positiv, 

vilket i sin tur leder till större popularitet. (de Vries et al. 2012 s. 85)  

 

Enligt Luarn et al. i sin studie "Influence of facebook brand-page posts on online enga-

gement" (2015) poängterar Luarn et al. att det är mer sannolikt att kunder engagerar sig 

i innehåll om lanseringsdatumet och detaljerad produktinformation framkommer. Ytter-

ligare anser Luarn et al. (2015) att frågor som leder till växelverkan mellan kunderna 

och varumärket engagerar. (Luarn et al. 2015 s.508) 

 

Tidigare inom försäljning och marknadsföring var attityden mera kaxig där man enbart 

ville visa vem som var bäst, i dagens läge vill företagen visa hur intressanta och använ-

darvänliga deras produkter är och bevisa att de kan svara på kundernas frågor. Det gäl-

ler att fokusera på kunden och verkligen försöka bidra med den hjälpen de behöver. 

Istället för att hålla ett försäljningstal skall kunden känna att företagen vill hjälpa hen. 

Desto mera svar kunden får desto värdefullare blir innehållet som skapas för kunden 

eftersom hen får bilden av att företaget är generöst och ärligt. (Jefferson et al. 2015 s.36-

43)   

2.4 Influenser marknadsföring 

För att företagen skall nå den rätta publiken och lyckas marknadsföra sina produkter för 

deras målgrupp är influenser marknadsföring oerhört viktigt. Det handlar om att samar-

beta med inflytelserika personer som genom sina sociala medier har lyckats skapa en 

grupp av likasinnade följare. Vad som gör influenser marknadsföring speciellt är att 
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marknadsföringen blir trovärdig och autentisk eftersom den visas på ett mycket vardag-

ligt sätt och igenkänningsfaktorn är hög bland kunderna. Eftersom influensers har 

många följare och har skapat ett förhållande med sina följare, litar följarna på det inne-

hållet. Det här gynnar både företaget och influensers. (Interlaced 2018) 

 

Företag kan utnyttja influensers för att minska på kostnaden för kundförvärv. Influen-

sers sprider information om företagets produkter (Garlan et. al 2018). Hayes (2011) me-

nar att influenser marknadsföring är ett värdefullt samt kostnadseffektivt sätt att öka va-

rumärkeskännedom och försäljningskontakter (Hayes 2011 s.3). Att marknadsföra för 

influensers betyder i stort sätt att bygga relationer och presentera idéer. Hayes menar att 

influensers är ivriga att skapa innehåll och skriva och tala om det ifall idéerna är lämp-

liga (Hayes 2011 s.4).  

2.5 YouTube som kommunikationskanal 

YouTube lanserades år 2005 och är idag en av den mest besökta webbplatsen. Grundar-

na J. Karim, S. Chen och C. Hurley märkte året innan lanseringen att det fattades en ka-

nal där videomaterial kunde delas och lanserade YouTube. Sequoia Capital investerade 

elva miljoner dollar i YouTube och Nike var den första reklamen med över en miljon 

visningar. (X 2016) YouTubes mål är att skapa en gemenskap och ge alla en röst. Ytt-

randefrihet, informationsfrihet, möjligheten att lyckas och samhörighet är faktorer som 

definierar företagets värderingar. Genom att få uttrycka sig fritt och ge tillgång till in-

formation kan normer brytas och en gemenskap uppstår. (YouTube 2018b) 

 

På sociala medier har kosmetiska företag och professionella inom branschen möjlighet 

att sprida kunskap och information om produkter för alla intresserade. Tidigare spreds 

den sortens kunskap och vetskap väldigt långsamt, från en yrkeskunnig till kund eller 

från mor till dotter och son. Tack vare YouTube har nu sminkintresserade möjligheten 

att lättare få information om nya produkter och titta på grundliga tutorialer om hur pro-

dukterna används och med vilken teknik de appliceras på hyn. (Koetting 2018)  

 

Koetting (2018) hävdar att det som skapar engagemang på sociala medier är då "riktiga" 

människor (inte kända personer) använder och diskuterar produkter på sina kanaler. En-
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ligt Koetting (2018) tror över hälften av konsumenterna på skönhetsexperter och inte 

traditionell reklam. Det som skiljer YouTube från andra kanaler, är att vloggare är van-

liga kvinnor och män som har haft ett stort intresse för smink och bestämt sig för att 

dela med sig till andra. Det här betyder att tittarna också kan relatera till vloggarna som 

i sin tur leder till att tittarna köper samma produkter som används i videorna. (Koetting 

2018) 

 

Artikeln på Fortunelords (2018) hävdar att det laddas upp flera hundra timmar av 

videomaterial varje minut på YouTube och det finns över trettio miljoner besökare. En-

ligt artikeln är 80 procent av besökarna är i åldern 18-49 och 25-44-åringar utgör den 

största andelen. Detta kan dock bero på att unga använder deras föräldrars eller äldre 

syskons datorer. Enligt artikeln är det betydligt mera män (62%) än kvinnor (38%) som 

använder YouTube. (Fortunelords 2018) 

2.5.1 Beauty Vloggare 

På YouTube finns det material om det mesta och kanaler med tusentals prenumeranter 

men ändå är Beauty Vloggare klart den snabbaste växande nischen med störst engage-

mang i Storbritannien. Wiseman skriver (2014) att dessa vloggare sakta men säkert de-

lar med om deras liv och blir som en vän för följarna vilket skapar en stor gemenskap 

(Wiseman 2014).   

 

Pålitlighet, kunnighet och att vloggarna är attraktiva och jordnära leder till engagemang. 

Bianchi (2017) jämför skådespelare med vloggare och beskriver varför Beauty vloggare 

är mera trovärdiga, eftersom de sminkar sig själva och ger en ärlig åsikt om produkter-

na. Skådespelare till exempel som är ambassadörer för kosmetikföretag har inte sminkat 

sig själva och det är tydligt att bilderna är retuscherade samt att de får en enorm mängd 

pengar för varje reklam. (Bianchi 2017) 

 

När det gäller att köpa en ny produkt, menar Jadezweni (2017) att konsumenterna allt 

mera vänder sig till Beauty vloggare för att få mera kunskap om produkten och hur den 

egentligen fungerar eftersom vloggare gör grundliga tester och fördjupar sig i produkter. 

Tv och tidningsartiklar ger inte samma information utan tvärtom kan lova någonting 
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som inte stämmer, vilket leder till en missnöjd kund och därmed eventuellt en icke åter-

vändande kund. 

 

Jadezweni (2017) fortsätter med att förklara att Beauty vloggare är länken mellan kon-

sumenten och företaget. De erbjuder saklig fakta om produkterna och berättar om de 

eventuella positiva och negativa faktorerna gällande produkten, vilket gör det lättare för 

konsumenten att fatta ett beslut. Jadezweni (2017) menar också att det är en så kallad 

"win-win" situation för alla parter eftersom konsumenten får kunskap om produkter ge-

nom att titta på en Beauty vlogg medan Beauty vloggaren får mera synlighet som i sin 

tur hjälper företagen att sälja mera produkter. (Jadezweni 2017)  

 

I dagens kosmetikaindustri är dessa influensers ytterst nödvändiga för företagen ef-

tersom till exempel tidigare ofta använda kända personer inte ger samma effekt för kon-

sumenter. Artikeln fortsätter med att förklara hur nästan 20 procent av de som är födda 

på 2000-talet skulle köpa ett läppstift som en influenser rekommenderat, i jämförelse 

med endast 8 procent vars köp har påverkats av en känd person. (Jadezweni 2017) 

2.6 Orsaker till engagemang 

Tidigare använde sig enbart modeindustrin av influenser marknadsföring, men nu har 

även kosmetikaindustrin använt sig av den sortens marknadsföring. Företagen är intres-

serade av mängden följare som influenser har, men Jadezweni (2017) menar att det vik-

tigaste är mängden engagemang som varje influenser skapar. Genom att summera gill-

ningar och kommentarer och jämföra det med antalet följare, får företagen reda på hur 

stor plattform influensers i själva verket har, och vet då om de skulle vara en bra samar-

betspartner. Vidare förklarar Jadezweni att många kan tycka att Beauty vloggares inne-

håll kan kännas lika, men att varje vloggare har sina egna synpunkter och åsikter och 

presenterar produkterna på olika sätt. Hudtoner, typ av hud, ålder och kön kan ha väl-

digt olika inverkan på en och samma produkt och gör att Beauty vloggares innehåll i 

videorna är olika. (Jadezweni 2017) 
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2.7 Produktlansering 

För att lyckas med en produktlansering måste företagen vara medvetna om konsumen-

ternas behov och tillfredsställa dem. Utan den vetskapen är det svårt att lansera en ny 

produkt i en konkurrensutsatt marknad där 75 procent av nylanserade produkter inte kla-

rar sig. Det är viktigt att företagen är kundcentrerade och känner till målgruppen. (Soni 

et al. 2004 s. 263) 

 

Eftersom vi lever i en värld där produkter lanseras globalt, måste företagen konstant 

förnya sina produkter. För att hålla sig konstant uppdaterade utvecklar företagen redan 

nästa produkt när en annan produkt lanseras, på så sätt klarar sig företagens produkter 

på en konkurrensutsatt marknad. Även om företagen har väl bra produkter, måste de 

ständigt komma på nya lösningar eftersom konsumenterna i ett snabbt tempo kräver 

även mera av företagen. (Rope 1999 s.12) 

 

Det är viktigt för företag att förstå målgruppen till vilken produkten är riktad till. För att 

lyckas med lanseringen av den nya produkten skall de veta hurudant språk och vilka ka-

naler de skall använda och vilken information som skall ges till just den målgruppen de 

har valt. Det gäller också för företagen att veta vilket problem de vill lösa med den nya 

produkten. Fokusen skall vara på "vem" och "varför" och bör testas inom målgruppen så 

att företagen vet att de verkligen uppfyller konsumenternas behov. För att försäkra sig 

om en lyckad produktlansering skall företagen veta vem som är deras konkurrenter och 

differentiera sig från dem samt vara säkra på att produkten inte redan finns på mark-

naden. (Forbes 2017) 

 

Konsumenter är krävande och därför räcker det inte med en bra produkt, kvaliteten, pri-

set och funktionen måste också vara i deras tycke. Vad företagen strävar efter med en 

produktlansering är tillväxt och för att möjliggöra detta, måste företagen bemästra kon-

ceptet samt processen av en produktlansering. Det finns flera faktorer som måste tas i 

beaktande före själva lanseringsdagen som till exempel produktutveckling, testandet av 

produkten, målsättningar samt att bygga upp spänning inför lanseringen. Lanseringse-

venemanget måste planeras i rätt tidpunkt, så att försäljningen kan maximeras. Detta 
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betyder att exempelvis sommarprodukter lanseras på våren och vinterprodukter lanseras 

på hösten. (Chron 2018)  

2.7.1 Produktlansering inom kosmetik 

Produktlanseringar inom kosmetikaindustrin har förändrats. I dagsläget kan företagen 

lansera en ny produkt när som helst genom att till exempel följa trender på sociala me-

dier och med hjälp av den informationen avgöra ett lämpligt tillfälle för lansering. Ryan 

(2017) menar att företag inte nödvändigtvis behöver lansera nya produkter till någon 

viss högtid, utan kan utnyttja andra datum som lanseringsdatum. (Ryan 2017) 

 

Lancaster (2018) skriver i en artikel i The Guardian om hur företag tjänar pengar genom 

att bjuda in YouTube vloggare till press-resor för att delta i företagens presentation av 

en ny produkt. Om företag vill att en av deras produkter skall synas i en skönhetsvlogg 

kan det bli dyrt eftersom Beauty vloggaren tar betalt för det. Dessutom krävs det antag-

ligen mer än en Beauty vloggare för att sprida medvetenhet om produkten, vilket inne-

bär att företaget måste betala en stor summa pengar inte bara till en vloggare utan möj-

ligen över ett dussin (Lancaster 2018). Kosmetikaföretag bjuder in vloggare på lyxresor 

runt om i världen eftersom de kan anta att nästan alla som blir inbjudna kommer att pub-

licera en vlogg om resan där flera av företagets produkter finns med. På det här sättet 

behöver företagen inte betala skilt för "produktplacering" men har ändå upp till tjugo 

olika vloggar som berättar om resan, där inte enbart den nya produktlanseringen syns 

utan många andra av företagets produkter. (Lancaster 2018) 

3 METOD 

Begreppet metodik betyder i all sin enkelhet, att ett arbete görs enligt en viss plan och 

följer angivna regler. (Nationalencyklopedin, 2018b)  

Metodiken kan indelas i två delområden, kvalitativ och kvantitativ forskning. 

 

Kvantitativ forskningsstrategi är den vanligaste formen när man gör forskningsarbeten, 

den är deduktiv och handlar om prövandet av teorier (Bryman et. al 2005 s. 39-40). De-

duktiv teori innebär att forskaren härleder en eller flera hypoteser som sedan underkas-
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tas i en empirisk granskning. I en kvantitativ forskning används teorin som en intresse-

inriktning varifrån forskaren insamlar data (Bryman et al. 2005 s. 86). En kvantitativ 

undersökning koncentrerar sig mera på siffror och är mycket strukturerad eftersom fors-

karen skall kunna hålla sig vid de avgränsningar som är i fokus. Kvantitativa forskning-

ar är också generaliserbara och beskrivs med statistisk. Kvalitativ forskning är igen 

ostrukturerad och fokuserar på ord istället för siffror. Till skillnad från kvantitativ 

forskning, ses kvalitativ forskning från deltagarnas uppfattning och inte forskarens upp-

fattning. Forskaren vill skapa en nära relation till respondenterna för att få en så me-

ningsfull datainsamling som möjligt (Bryman et al. 2005 s.322). 

3.1 Val av metod 

Eftersom denna studie handlar om att ta reda på hurudan karaktär olika produktlanse-

ringsvloggar har samt hur tittarna engagerar sig i dem, är det lämpligt att använda en 

innehållsanalys som metod.  

 

En innehållsanalys är en flexibel metod som går att använda i samband med olika typer 

av medier. Det är en metod som handlar om att analysera dokument och texter på ett 

systematiskt och replikerbart sätt och med hjälp av denna metod kan man kvantifiera ett 

innehåll med i förväg bestämda kategorier. (Bryman et al. 2013 s.299) En innehållsana-

lys är viktigt från ett kulturellt perspektiv eftersom man med hjälp av den kan analysera 

värderingar i till exempel organisationer. Det anses vara en objektiv analysmetod där 

det är lätt att beskriva sina urval och scheman vilket gör det lätt att replikera samt göra 

uppföljningsstudier av (Bryman et al. 2013 s.316).   

3.2 Tillvägagångssätt 

Eftersom jag gör en innehållsanalys kommer jag inte att ha några intervjuer eller re-

spondenter utan jag kommer att observera YouTube videon. Jag kommer att välja ut 

fem stycken vloggare, vars videoklipp jag kommer att använda i min studie. Eftersom 

mitt syfte är att ta reda på vilken karaktär kosmetik produktlansering i vloggar har samt 

hur tittarna engagerar sig på YouTube efter att ha sett vloggarna, kommer studien av-

gränsas till vloggar som enbart behandlar nylanserade produkter. Engagemang mäts 
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med hjälp av antal följare, hur många som gillar/ogillar, kommentarer samt prenume-

ranter, vilket betyder att de är faktorerna som jag observerar. För att kunna analysera 

vilken sorts karaktär dessa klipp har kommer jag att följa ett observationsschema med 

på förhand bestämda punkter. De variabler som jag valt att ha i mitt observationsschema 

är kontext, editering (specialeffekter), innehåll, rubrik och thumbnail (miniatyrbild), in-

tryck samt hurudana tittarnas kommentarer är.  

 

4 EMPIRI 

Empiridelen kommer att behandla analysen av fem vloggare och deras YouTube videon 

som behandlar produktlanseringar. Dessa vloggare är; Desi Perkins, MakeupShayla, 

Manny MUA, Kathleen Lights och Lusterlux (Katy). Analysen genomfördes så att jag 

tittade på samtliga vloggares produktlanseringsvideon på YouTube och analyserade 

dem med ett på förhand bestämt observationsschema som beskrevs ovan.  

4.1 DESI PERKINS  
Tabell 1 Desi Perkins - Tittarengagemang och fakta om vloggen  

Prenumeranter 3,1milj 
Visningar 225 000 
Likes/dislikes 12 000/121 
Antal kommentarer 819st. 
Vloggens längd 13min 5sek 
Produkter som står i fokus Vloggen Ögonskuggspalett, läppstift, läppglans och 

highlighter 
 

YouTube länk: SHAYLAXCOLOURPOP MAKEUP TUTORIAL 

 

Kontext - Videon är filmad inomhus och kameran är fokuserad så att endast överdelen 

av Desi Perkins kropp syns. Bakgrunden är simpel och färgen är vald tydligt på grund 

av Desis val av ögonskugga. Hon har valt att ha mycket simpla kläder och accessoarer, 

för att framhäva  sminket som används.  

Editering (specialeffekter) - Intron till videon har en "tuff" musik där det presenteras 

vilka produkter som hon kommer att använda, det vill säga de nylanserade produkterna 

av Shayla X Colourpop. Introt är mycket professionellt editerat och produkterna presen-
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teras i takt med musiken. Det är mycket snabba rörelser som tillsammans med musiken 

skapar en häftig upplevelse. Introt slutar med att återigen visa vilket varumärkes pro-

duktlansering det är frågan om. Specialeffekterna är inspirerade av produkternas design 

och layout.  

Innehåll - Meningen med videon är att visa Shayla X Colourpops nylanserade produk-

ter och hur de används. För att tittarna skall få en idé om hur produkterna ser ut på hyn, 

visar Desi alla färger som finns i ögonskuggspaletten på hennes arm. Hon fortsätter med 

att applicera läpprodukterna samt highlighters (sminkprodukt som ger lyster) på armen. 

På detta sätt får tittarna en inblick i hurudan pigmentering, kvalitet samt lyster produk-

terna har, före hon börjar sminka sig. Desi berättar att hon tidigare fått önskemål av sina 

följare på Snapchat om att göra en tutorial på just den här "looken" och konstaterar att 

den är lätt att få ihop. Det är tydligt att hon lyssnar på sina följare och gör sådant inne-

håll på YouTube som de vill se, vilket visar att hon bryr sig om dem.  

Desi börjar med att visa hur hon sminkar sina ögon med produkterna och beskriver ut-

förligt vilken teknik hon använder och konstaterar att kvaliteten på produkterna är bra. 

För att tittaren skall hänga med i tutorialen säger hon namnen på ögonskuggorna hon 

använder. Efter att hon har sminkat sina ögon, går hon vidare med att sminka sitt ansikte 

och även då berättar hon vilka produkter hon använder och hur, fastän de inte är produk-

ter från den nylanserade kollektionen. Som tittare får man känslan av att hon verkligen 

vill att man så lätt som möjligt skall få till samma "look" som hon, eftersom hon är så 

informativ. Hon avslutar tutorialen med highlighter och läpprodukterna, och även då 

berättar hur hon gör för att få bästa resultat. Avslutningsvis har hon lagt till "bloopers" 

med syfte att göra videon rolig.  

Rubrik och Thumbnail - SHAYLAXCOLOURPOP MAKEUP TUTORIAL. Rubriken 

anger vems produkter som skall användas och vad som skall göras det vill säga en ma-

keup tutorial med produkter från shayla x colourpop. Desis thumbnail (miniatyrbild) är 

två bilder (se figur 2), ena där hon visar sminket genom att ha ögonen fast och den andra 

där hon ser förvånad ut och håller i en av produkterna från lanseringen. Hon har valt att 

ha texten "OMG!!" i miniatyrbilden med tanken att få tittare att faktiskt klicka på vi-

deon och väcka tittarnas intresse för vad det är som hon tycker att är "OMG".  
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Figur 2 Desi Perkins - Thumnail (miniatyrbild) (YouTube 2018) 

Intryck - Generella intrycket av videon är att den är informativ och väluttänkt. Desi 

håller sig väldigt lugn under hela tutorialen men är inte rädd för att göra misstag eller 

vara rolig. Även om videon inte är sponsorerad uppmanar hon tittarna att köpa produk-

terna eftersom de såldes slut vid första lanseringsdatumet. Som tittare får man intrycket 

av att hon verkligen lyssnar på sina följare/fans och gör sådant innehåll som de vill se.  

 

Hurudana kommentarer - När man läser kommentarerna för videon är det tydligt att 

hon är väldigt omtyckt som person och "YouTuber" eftersom de flesta kommentarerna 

är i positiv anda. Det finns flera kommentarer som innehåller interna skämt vilket tyder 

på att Desi har lyckats skapa ett förhållande till sina följare. Många skriver att hennes 

editering är strålande och att de uppskattar hennes videon eftersom de går så djupt och 

är informativa. De negativa kommentarerna handlade i stort sätt om att de tyckte att 

bakgrundsfärgen inte var passande eftersom ögonlooken inte kom lika bra fram och att 

det var svårt att se på en neon färgad bakgrund i 13 minuter.  

 

4.2 MAKEUP SHAYLA  
Tabell 2 Makeup Shayla - Tittarengagemang och fakta om vloggen 

Prenumeranter 656 000 
Visningar 121 000 
Likes/dislikes 6800/236 
Antal kommentarer 912st.  
Vloggens längd 21min 54sek 
Produkter som står i fokus i vloggen Ögonskuggspalett, rouge- och high-

lighterpalett, läppstift, kajal och setting 
spray. 
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YouTube länk: NEW URBAN DECAY NAKED CHERRY COLLECTION RE-

VIEW 2018 

Kontext - Shaylas vlogg är filmad inomhus med en bakgrundsfärg som är lik färgen på 

de nylanserade produktpaketen. Hon filmas från ett nära håll och hennes klädsel är 

mycket simpel.  

Editering (specialeffekter) - Shaylas editering är mycket simpel och hon har inte an-

vänt sig av några specialeffekter. Hon har heller ingen intro till videon, utan går rakt på 

sak med att berätta om produkterna det vill säga nylanserade Urban Decay Naked 

Cherry Collection.  

Innehåll - Shaylas vlogg är ett  "första intryck" på de nylanserade produkterna från Ur-

ban Decay Naked Cherry kollektionen, som hon nyligen har fått i posten. Hon börjar 

med att analysera produkterna i kollektionen och går igenom vilka hon tror sig tycka om 

och vilka hon genast kan konstatera att hon inte gillar. I kollektionen fanns det en ögon-

skuggspalett, setting spray i mini version, två läppstift, highlight- och rougepalett och 

två kajaler. Spontant visar hon på handen några av ögonskuggsfärgerna och konstaterar 

att pigmenteringen är bra vilket det oftast brukar vara på Urban Decays ögonskuggspa-

letter. Tittare som är bekanta med företagets produkter från tidigare, vet att de kan för-

vänta sig samma kvalitet. För att visa hur produkterna appliceras på hyn vill Shayla an-

vända alla de nylanserade produkterna även om hon misstänker att hon inte gillar alla. 

På detta sätt får tittarna en helhetsbild av produkterna och kan därmed själva avgöra vad 

de anser om dem. Shayla börjar med att sminka ögonen medan hon berättar en anekdot 

från föregående kväll. För att tittarna skall hänga med nämner hon namnen på de fär-

gerna hon använder från paletten. Hon engagerar tittarna genom att fråga vad de tycker 

om ögonskuggspaletter i stil med den hon använder, detta i syfte att skapa en dialog 

med hennes följare. Hon konstaterar att hennes "look" är fin men hon hade förväntat sig 

att vissa av färgerna skulle ha varit mörkare. Hon fortsätter sedan med att applicera 

highlighter och rouge men hennes ansiktsuttryck visar att hon inte är nöjd och konstate-

rar sedan att nyanserna är för ljusa för hennes hudton. För att komplettera "looken" ap-

plicerar hon setting sprayn som var inkluderad i kollektionen och tycker att hennes 

smink blev aningen mörkare tack vare den, vilket hon gillar. Shayla lägger det mörkare 

av läppstiften på läpparna och medger att hon nog tycker om färgen på det men inte 

konsistensen. Slutligen kommenterar hon återigen att hon älskar setting sprayn och ena 

av de två kajalerna som kom med i paketet med de nylanserade produkterna.  
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Rubrik och thumbnail - NEW URBAN DECAY NAKED CHERRY COLLECTION 

REVIEW 2018. Rubriken anger vems produkter som skall användas och att det är en 

recension av den nylanserade kollektionen. I miniatyrbilden (se figur 3) ser vi Shayla 

sminkad med en besviken min där hon håller i ögonskuggspaletten. Under henne står 

det Naked Cherry Palette och bilden på Urban Decays logo är adderad tillsammans med 

en bild på innehållet av ögonskuggspaletten. För att få fram att det är frågan om en ny 

produkt, står det även NEW! uppe i vänstra hörnet.) 

 

Figur 3 MakeupShayla - Thumbnail (miniatyrbild) (YouTube 2018) 

Intryck - Shayla är absolut inte rädd att visa sina ärliga åsikter varken verbalt eller med 

ansiktsuttryck och håller inte tillbaka när hon kommenterar produkterna. Shayla förkla-

rar vad hon är nöjd eller missnöjd med i produkterna så att tittarna vet vad de kan för-

vänta sig. I videon kan hon snabbt hoppa från en sak till en annan och spontant berätta 

något som hänt i hennes liv. Hennes applicering och sätt att vara är spontant och även 

lite stökigt. Men trots det är slutresultatet professionellt. Hon har en attityd genom hela 

videon och visar definitivt sin verkliga personlighet.  

 

Hurudana kommentarer - Flera av kommentarerna indikerar att företaget, Urban 

Decay, borde göra mera varierade paletter speciellt för mörkare hudtoner. Många tycker 

dock att Shayla fick kollektionen att fungera för henne och att de ser bra ut, men att de 

inte skulle köpa produkterna själva. Många av kommentarerna svarar på frågan hon 

ställde om hur tittarna tycker att ögonskuggspaletter skall vara samt kommentarer om 

hennes anekdot vilket visar hög grad av engagemang från hennes följare.  

4.3 MANNY MUA  
Tabell 3 Manny MUA - Tittarengagemang och fakta om vloggen 

Prenumeranter 4,9 milj. 
Visningar 1,6 milj. 
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Likes/dislikes 78 000/2700 
Antal kommentarer 6 404st.  
Vloggens längd 15min 
Produkter som står i fokus i vloggen Ögonskuggspalett och läppstift 

 

YouTube länk : Brutally honest review- New ABH Norvina palette... Hit or Miss? 

 

Kontext - Manny sitter i ett rum där han själv är i fokus medan bakgrunden är suddig. 

Videon är filmad från ett nära håll där tittaren endast ser övre delen av hans kropp. Fär-

gerna i bakgrunden passar ihop med färgen på paletten som han kommer att använda.  

Editering (specialeffekter) - Mannys video innehåller en hel del specialeffekter gäl-

lande editeringen. Under klippet zoomas Manny in väldigt nära och dessutom i snabba 

ryck vilket reflekterar hans personlighet. Ibland filmas han upp och ner och det har edi-

terats text och ljud i syfte att göra vloggen rolig.  

Innehåll - Vloggen av Manny är en recension av den nylanserade Anastasia Beverly 

Hills Norvina ögonskuggspaletten. Han presenterar den för tittarna medan han välkom-

nar dem tillbaka till hans kanal. Han är förväntansfull inför användning av den nya pa-

letten, men uppmanar tittarna att gilla videon samt prenumerera på hans kanal före han 

går till själva innehållet i vloggen. Manny går igenom förpackningen och konstaterar att 

han gärna skulle se en ny design på den, eftersom företagets alla paletter ser lika ut. För 

att visa för tittarna kvaliteten på produkten, applicerar han några av färgerna på handen 

medan han nämner namnen på dem. Han konstaterar att kvaliteten är bra och är dessu-

tom väldigt entusiastisk. För att hans följare skall veta när paletten släpps, tar han fram 

telefonen och läser innantill när och var paletten kommer att säljas.  

När han skall sminka sig visar han först vilka färger han tänker koncentrera sig på och 

börjar sedan applicera ögonskuggan. Manny konstaterar snabbt att konsistensen på 

ögonskuggan är puderlik vilket i normala fall inte är den lättaste att arbeta med, men 

eftersom den nu fungerar bra är han villig att ha överseende med det. Han visar hur pa-

letten ser ut medan han tar av den,  så att tittarna själva kan evaluera vad de tycker om 

den. Manny konstaterar dock att han inte störs av det och råder tittarna hur det lönar sig 

att använda ögonskuggorna. Han fortsätter med att applicera produkten på undre ögon-

fransningslinjen och när han är klar säger han att han skall lägga lösögonfransar samt 

mascara och kommer strax tillbaka. Efter en vulgär  kommentar tar han fram ett läpp-

stift i vätskeform som lanserats med paletten, som han vill använda för videons skull. 
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Manny gör det klart för tittarna att han inte gillar hur färgen ser ut på hans läppar men 

tycker dock att det är en fin färg och dessutom lätt att applicera. 

När han är färdigt sminkad är det dags att säga om han tycker om ögonskuggspaletten 

eller inte. Manny upprepar frågan "tycker vi att det är en hiss eller diss" tills han konsta-

terar att paletten är bra och får godkänt. Han fortsätter med att förklara att han gillar den 

eftersom den är unik och har en unik historia bakom sig. Dessutom är färgschemat bra 

och han älskar "looken" som han har skapat samt påpekar att det går att göra flera olika 

mer unika varianter med paletten. Han avslutar recensionen med en upprepning att han 

gillar paletten och tycker att de som inte ännu har ögonskuggor i dessa färger borde 

köpa den, eftersom det är roligt att experimentera med färgerna i den.  

Rubrik och thumbnail - Rubriken lyder "Brutally honest review- New ABH Norvina 

palette... Hit or Miss?". På miniatyrbilden (se figur 4) är en bild på Manny som håller i 

ögonskuggspaletten och har en svårtolkad min som får tittaren att fundera om han tyck-

er att produkten är bra eller dålig. I högra hörnet finns en bild på Norvina (skaparen av 

paletten) som håller i produkten, så att tittaren genast kan identifiera produkten. Manny 

har även inkluderat text i miniatyrbilden med syfte att skapa spänning och locka tittarna 

att klicka sig vidare till själva vloggen.  

 

Figur 4 Manny MUA - Thumbnail (miniatyrbild) (YouTube 2018) 

Intryck - Manny håller inte tillbaka med att visa hans riktiga personlighet, han talar ex-

tremt snabbt och svär flera gånger under videons gång. Under största delen av vloggen 

är han humoristisk samt ofta vulgär vilket kan antas vara hans normala beteende. Rent 

innehållsmässigt är vloggen inte så informativ eftersom han upprepar sig själv flera 

gånger och konstaterar om och om igen att konsistensen på produkten är puderlik. Un-

der videons gång talar Manny tydligt till tittaren och engagerar sig med publiken genom 

frågor vilket tyder på att han bryr sig om dem och vill skapa en dialog med dem.  
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Hurudana kommentarer - Kommentarerna på Mannys video är extremt varierande 

och är både positiva och negativa. Flera kommenterar hur de störs av att han talar så 

snabbt och att editeringen kunde förbättras, att det helt enkelt är för snabba ryck. Andra 

kommenterar att de endast tittar på hans videon på grund av hans personlighet. Några 

har dock svarat på frågorna som Manny ställde under vloggen, som till exempel vad de 

tyckte om produktens förpackning och kvalitet.  

4.4 KATHLEENLIGHTS 
Tabell 4 Kathleenlights - Tittarengagemang och fakta om vloggen 

Prenumeranter 3,9 milj. 
Visningar 381 923 
Likes/dislikes 20 000/143 
Antal kommentarer 1 493 st. 
Vloggens längd 12min 19sek 
Produkter som står i fokus i vloggen Foundation på en sticka 

 

YouTube länk: NEW COLOURPOP FOUNDATION STIX!!! OMG!!! 

 

Kontext - Kathleen sitter framför kameran med en visuellt simpel och lugn bakgrund. 

Kameran är uppställd så att endast hennes överkropp syns och hennes klädsel är neutral.  

Editering (specialeffekter) - Förutom bakgrundsmusik har Kathleen inte använt sig av 

någon speciell editeringsform, utan hållit vloggen mycket simpel utan större distraktion.  

Innehåll - Kathleens video handlar om att presentera Colourpops nylanserade foundat-

ion sticka (sminkprodukt på en sticka) och dessutom visa hur den appliceras och hålls 

under dagen. Kathleen berättar hur mycket produkten kostar samt hur mycket det finns 

av produkten och jämför med företagets tidigare lanserade foundation. På detta sätt får 

tittaren redan i ett tidigt skede information om produkten som kan hjälpa dem göra ett 

köpbeslut.  

När hon börjar applicera produkten nämner hon först vilken nyans hon använder med 

syftet att hjälpa tittarna att hitta deras rätta nyans om de bestämmer sig för att köpa pro-

dukten. Hon förklarar att i den här sortens vloggar använder hon en sminkborste på ena 

sidan av ansikte och en smink svamp på den andra för att se vilken som fungerar bäst 

med produkten i fråga.   
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Efter att hon har applicerat första lagret lägger hon ett till lager foundation samtidigt 

som hon konstaterar att Colorpops foundation sticka känns mera stel än till exempel 

Makeup Forever foundation sticka. Då hon jämför produkten med andra företags mot-

svarande produkter, får tittarna en bättre bild om hur produkten är och kan lättare av-

göra om de skulle gilla den. Kathleen zoomar in ansiktet närmare och beskriver utförligt 

hur produkten känns på hyn och hurudan täckning den har. Kathleen tipsar om vilka ty-

per av hud produkten skulle passa vilket är värdefull information för de följare som har 

tänkt köpa produkten. Hon konstaterar att produkten är perfekt för en " dagslook" och 

tycker definitivt den är prisvärd. För att ge en utförlig recension av produkten för tittar-

na, har Kathleen haft på produkten i cirka 8 timmar vilket motsvarar en vanlig arbets-

dag. Hon märker efter dagens lopp att det inte finns mycket kvar av produkten kring 

munnen vilket hon också märkte att hände med motsvarande produkt i vätskeform. 

Kathleen ber tittarna att kommentera vad de tycker om produkten efter att hon använt 

den under dagens lopp. Hon tackar tittarna att de har tittat på hennes videon och säger 

att hon älskar dem otroligt mycket och uppmanar även att prenumerera på hennes kanal 

om de inte ännu gör det. Vloggen avslutas med bloopers för att göra vloggen rolig samt 

visa att det inte alltid går som planerat. 

Rubrik och thumbnail - NEW COLOURPOP FOUNDATION STIX!!! OMG!!! är 

rubriken på Khatleens vlogg. Miniatyrbilden (se figur 5) har texten "Colourpop Foun-

dation Stix" på nedre delen av bilden och "Only $ 10" uppe i högra hörnet. På bilden ser 

Kathleen förvånad ut medan hon sneglar på paketet med produkten hon använder i 

vloggen. Helheten ger en viss spänning för tittaren eftersom det inte framkommer om 

den är bra eller dålig.  

 

Figur 5 KathleenLights - Thumbnail (miniatyrbild) (YouTube 2018) 

Intryck - Kethleens vlogg är positiv och ger en djup analys av produkten som hon har 

valt att recensera. I videon talar hon ofta till sina följare och behandlar dem som vänner, 
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hon ställer frågor och ber dem kommentera i kommentarsfältet. Kathleen talar relativt 

snabbt och nämner  "Danny" som om hennes följare redan vet vem han är vilket betyder 

att hon har delat med sig av sitt liv. Hon har alltså lyckats skapa en vänskap med följar-

na. Kathleen har lyckats skapa en extremt informativ samt underhållande video. 

 

Hurudana kommentarer - Kommentarerna är i stort sätt positiva, många skriver om 

hur de älskar hennes personlighet och att de inte vill att hon skall editera bort delar av 

videon där hon pladdrar på (vilket hon nämnde i vloggen att hon brukar göra). Flera av 

tittarna skulle vilja prova produkten på grund av henne och ger dessutom förslag på 

vilka produkter de vill se henne recensera näst.  

4.5 LUSTRELUX (KATY) 
Tabell 5 Lustrelux - Tittarengagemang och fakta om vloggen 

Prenumeranter 1,9 milj. 
Visningar 196 000 
Likes/dislikes 9500/124 
Antal kommentarer 726 st.  
Vloggens längd 10min 25sek 
Produkter som står i fokus i vloggen Foundation 

 

YouTube länk: NEW! MARC JACOB SHAMELESS FOUNDATION REVIEW 

 

Kontext- Videon är filmad inomhus med en ofokuserad bakgrund som ser ut att vara ett 

vardagsrum/kontorsrum. Katy filmas så att endast hennes överkropp syns i rutan och 

hennes klädsel är mycket simpel.  

Editering (specialeffekter) - Katy går rakt på sak i vloggen och har inte använt sig av 

några specialeffekter eller speciellt sätt att editera. Hon zoomas in och ut beroende på 

om hon vill visa detaljer eller helheter.   

Innehåll - Katy börjar vloggen med att välkomna tittarna tillbaka till hennes kanal och 

berättar vad vloggen kommer att innefatta, det vill säga en heltäckande recension samt 

tutorial av den nya "Shameless" foundation från Marc Jacobs. Hon berättar att hennes 

första intryck av produkten var dåligt men att syftet med den här vloggen är att visa hur 

hon fick den att fungera på hennes hy. Katy börjar med att säga vilken nyans av produk-

ten hon använder och berättar dessutom att den är ljus med gyllene toner vilket hjälper 
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tittaren att lättare hitta sin egen nyans. Hon konstaterar att produkten är lätt täckande 

och att det lönar sig att applicera produkten i sektioner eftersom den torkar väldigt 

snabbt. Då Katy har applicerat produkten medger hon att hon inte ännu gillar resultatet 

och menar att det är först när hon lägger concealer (sminkprodukt) och spray som hon 

får det önskvärda resultatet. Hon går vidare med att berätta hur "John" undrar om det är 

normalt att måsta modifiera en produkt tills man gillar den, till vilket Katy konstaterar 

att hon hade samma tankar men tyckte att produkten hade bra nyanser samt rätt sorts 

täckning. Hon visar vilken teknik hon använder med borsten för att få bästa resultat och 

därefter zoomas hon närmare i rutan för att visa hur ett tunt lager av produkten ser ut på 

hyn. 

Hon går vidare i vloggen med att sminka resten av ansiktet och visar även vilka tekniker 

hon använder. Hon konstaterar att hon hatade produkten först, men efter att hon kom-

pletterade den med andra produkter fick hon foundationen att fungera och se bra ut. Hon 

rekommenderar produkten till sådana som är ute efter en natrurlig foundation som pas-

sar till dagsanvändning. Hon uppmanar tittarna att försöka få tag på ett varuprov av pro-

dukten före de fattar köpbeslutet eftersom det är en dyrare produkt. Hon uppmanar sina 

följare att kommentera vad de tyckte om vloggen och om de har eller planerar att köpa 

produkten och vad de iså fall tyckte om den. 

Rubrik och Thumbnail - Miniatyrbilden på vloggen innehåller två bilder på Katy (se 

figur 6). På höger sida är Katy halvfärdigt sminkad och visar med hennes ansiktsuttryck 

att hon är misstänksam. Bilden på vänstra sidan är Katy fullsminkad och det ser ut att 

bilden är tagen när hon är mitt i en mening. För att öka "spänningen" har det adderats en 

fundersam "emoji" och själva produktförpackningen. På basis av miniatyrbilden vet inte 

tittaren om Katy gillar eller ogillar produkten vilket gör att man lättare klickar för att se 

på vloggen. Rubriken lyder "NEW! MARC JACOB SHAMELESS FOUNDATION 

REVIEW", och berättar exakt vad vloggen kommer att handla om det vill säga en re-

cension av Marc Jacobs nya Shameless foundation.  
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Figur 6 Lustrelux - Thumbnail (miniatyrbild) (YouTube 2018) 

Intryck - Katys vlogg är ärlig och komplett. Hon håller en positiv och rolig anda samti-

digt som hon utförligt förklarar hur hon får produkten att fungera på hennes hy. Hon 

visar vilka tekniker hon använder med olika sminkborstar för att applicera produkterna 

hon använder. Även om den nylanserade Marc Jacobs foundation är i fokus i vloggen, 

nämner hon andra märken och visar hur hon applicerar dem och framförallt varför hon 

använder just dem. Katy visar att hon talar till tittaren genom att använda "You" och 

ställer frågor som hon önskar att tittarna svarar på i kommentarsfältet. Hon ger intrycket 

att hon bryr sig om hennes följare/tittare och vill att vloggen skall kunna hjälpa dem 

göra ett köpbeslut.  

 

Hurudana kommentarer - Kommentarerna är väldigt varierande. De kommentarer 

som handlar om Katy som person är positiva och vissa ger tips på hurudana videon de 

vill se i fortsättningen. Det som kommenterades mest var själva produkten som Katy 

använde i vloggen och de flesta tyckte att det inte är meningen att behöva "modifiera" 

en produkt så mycket som hon gjorde. De menar att en foundation som dessutom är dy-

rare, inte är bra om man måste få den att fungera med hjälp av andra produkter. Således 

har Katy fått kritik för att det var en dålig recension. Många av kommentarerna ger 

också tips på hur Katy skulle få hennes hy i skick, eftersom hon i vloggen berättar att 

hon har torr hy samtidigt som hon blir oljig. 

5 DISKUSSION 

Syftet med studien är att ta reda på vilken karaktär produktlanseringsvloggar om smink 

har och hur tittarna engagerar sig efter att ha sett dem. För att komma fram till ett resul-

tat valdes fem stycken vloggar som behandlade en ny produktlansering. Eftersom de 

Vries et al. (s.84-85) menar att informativt samt underhållande innehåll skapar engage-

mang var det lämpligt att dessa vloggare valdes på grund av deras personlighet men 

även storleken på deras kanaler. Genom att göra en innehållsanalys av vloggarna kan 

man få fram typiska drag samt kännetecknande drag för vloggar gällande nya produkt-

lanseringar (se tabell 6 för sammanfattning av analys). Analysen genomfördes med 

hjälp av ett observationsschema med fem på förhand bestämda punkter. 

• Kontext  
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• Editering 

• Innehåll 

• Rubrik och Thumbnail 

• Intryck  

 

Dessutom analyserades även innehållet i kommentarsfälten på samtliga vloggar för att 

bättre förstå vad tittarna tycker om vloggen. Kommentarsfältet granskades inte grundligt 

(kommentar för kommentar) utan så pass mycket att man fick en helhetsbild om 

hurudana kommentarerna var och om de var positiva eller negativa (se tabell 7 för 

sammanfattning av kommentarer).  

 

Kontext:  

Gemensamt för alla fem vloggar var att de var inspelade inomhus i en mycket neutral 

och simpel bakgrund. Fokusen låg på personen och alla var filmade från samma höjd så 

att endast överkroppen syntes. Detta gör att tittarens fokus inte dras till något annat än 

själva vloggaren.   

Editering:  

Editeringen varierade något i vloggarna men de flesta hade ett mycket enkelt närmande 

med endast små detaljer som till exempel ljudeffekter. Desi Perkins vlogg stod mest ut 

eftersom hon verkligen hade satsat på en professionellt editerad vlogg med ett tydligt 

intro som presenterade produkterna som skulle användas. Manny MUAs vlogg innehöll 

mycket rörlig editering med snabba ryck och zoomande. Man kunde anta att eftersom 

det handlar om nya produktlanseringar vill vloggarna hålla videon så "råa" som möjligt 

och inte distrahera tittarna med specialeffekter, eftersom det viktigaste är att visa hur 

produkterna appliceras.  

Innehåll:  

Gemensamt för dessa vloggar var att de till en stor del var informativa, de visade alltså 

inte endast upp de nylanserade produkterna utan inkluderade en tutorial hur produkterna 

används och appliceras. Manny MUAs vlogg var minst informativ av dessa fem, ef-

tersom han mest upprepade sig, men bjöd istället på sin personlighet och satsade på un-

derhållning. Vloggaren motiverar sina åsikter väl och gynnar således företagen eftersom 

de kan få tips om hur de kan förnya och förbättra produkterna. Enligt Forbes (2017) 

skall man tydliggöra varför och för vem produkten lanseras samt differentiera sig från 
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sina konkurrenter. Shayla kritiserar företag eftersom de sällan tar mörkare hudtoner i 

beaktande när de gör till exempel olika paletter och att det ofta lanseras färgskalor som 

redan existerar.   

I vloggarna ser vi att alla sminkar sig själva och fördjupar sig i produkterna så att det är 

lättare för tittarna att verkligen få en helhetsbild över dem och hur de används. Detta 

menar Jadezweni (2017) är orsaken till varför konsumenter alltmer vänder sig till vlog-

gare för kunskap samt information (Jadezweni 2017). 

Underhållning syntes också starkt i de andra vloggarna vilket uppskattades av tittarna i 

kommentarsfältet. Enligt Luarn et al. (s. 508) ger innehåll med frågeställningar till kun-

derna större växelverkan, vilket samtliga vloggare hade.  

Slutsatsen gällande innehållet är att dessa vloggare har som utgångpunkt att hjälpa tit-

tarna att få en helhetsuppfattning om produkterna som de recenserar/gör första intryck 

på. De är roliga samtidigt som de är informativa vilket leder till hög grad av engage-

mang. 

Rubrik och Thumbnail:  

Rubrikerna till vloggarna är alla av liknande mönster det vill säga det står endast vilka 

produkter som skall användas och vilken typ av vlogg (tutorial, review etc.) det är. Det 

som skapar spänning och som möjligen får tittaren att klicka vidare till videon är minia-

tyrbilderna. Av bilderna kan man som tittare inte förutspå vilken åsikt vloggaren egent-

ligen har av produkterna som de använt. Uttryck som "OMG" användes av Desi och 

Kathtleen (i rubriken) vilket kan uppfattas som både positivt och negativt men utifrån 

deras ansiktsuttryck kan man dock utgå från att de kommer att ha en positiv åsikt om 

produkterna. De övrigas miniatyrbilder inkluderar bilder på dem med besvikna (Manny) 

eller suspekta (Shayla och Katy) ansiktsuttryck, vilket tyder på att de kunde vara miss-

nöjda med produkterna. Efter att ha sett klippen kan man konstatera att det låg en viss 

sanning i deras missnöjda ansikten även om Manny och Katy var nöjda med produkter-

na tillslut. Shayla kunde konstatera att hon var missnöjd med största delen av de nylan-

serade produkterna, vilket ger en förklaring till varför hon såg missnöjd ut på miniatyr-

bilden. Pulkit Jain (2018) hävdar till att en bra miniatyrbild som får tittaren att klicka 

skall inkludera text, ansiktsbilder, vara visuellt lockande samt innehålla ett brand vilket 

alla hade. Med hjälp av miniatyrbilderna hade vloggarna lyckats skapa en spänning som 

lockade tittarna att klicka vidare och titta på den. 
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Intryck:  

Generella intrycket av vloggarna är att alla fem visade sin verkliga personlighet och är 

inte rädda för att göra bort sig eller göra misstag. De hade kontinuerligt "kontakt" med 

publiken det vill säga tittarna och ställde frågor till dem för att skapa en dialog vilket 

också tyder på att de har ett förhållande med sina följare. Vloggarna talar ofta till tittar-

na genom att använda "You" eller "Friends" vilket betyder att de vill och har skapat en 

relation med dem. Sociala medier handlar mycket om att du med till exempel en vlogg 

kan nå miljontals individer (Evans 2010). Eftersom budskapet i Desi, Manny, Shayla, 

Katy och Kathleens vloggar är att visa samt testa nylanserade produkter kan deras föl-

jare avgöra om de skulle kunna köpa produkten i fråga, efter att ha sett vloggen. Enligt 

Interlaced (2018) skapar influensers trovärdighet eftersom de visar produkterna i en 

mycket vardaglig miljö och på så sätt blir innehållet trovärdigt. Med hjälp av dessa 

vloggar kunde man som tittare göra ett köpbeslut vilket företagen troligen uppskattar.  

Tabell 6 Sammanfattning av analys 

Kontext • spelades inomhus 
• simpel bakgrund 
• filmades från samma höjd  
• fokusen konstant på vloggaren 

Editering (specialeffekter) • varierande editering 
• professionellt editerad intro av Desi 

Perkins 
• rörlig editering av Manny MUA 
• fokusen på själva produkten och inte 

specialeffekterna 
Innehåll • informativa 

• underhållande 
• ärliga åsikter som motiveras 
• fördjupning i produkterna 
• tutorial på applicering 

Rubrik och Thumbnail • simpla rubriker som anger precis vad 
vloggen innefattar  

• inkluderar text och bild i miniatyrbilden 
som skapar spänning samt lockar till att 
klicka vidare 

Intryck  • alla visar sin verkliga personlighet  
• kontinuerlig kontakt med tittarna 
• har skapat ett förhållande till sina föl-

jare 
• hjälper tittarna att göra köpbeslut  
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Kommentarerna:  

Vad som kan dras som slutsats gällande kommentarerna är att vloggarna är omtyckta av 

sina följare och att det är en höjdpunkt att se deras vloggar. Tittarna uppskattar deras 

personlighet men ger ofta också rekommendationer och svar på tal vilket tyder på "äkta 

vänskap". Samtliga vloggare ställer även frågor i videorna som tittarna sedan svara på i 

kommentarsfältet.  

Många kommentarer handlar om ifall tittarna kommer att köpa produkten eller inte. 

Detta betyder att vloggarna har lyckats skapa en sådan relation till följarna där de litar 

på innehållet som skapas och därmed kan lättare göra köpbeslut (Interlaced 2018).  

Tabell 7 Sammanfattning av kommentarer 

Kommentarer • vloggarna är omtyckta av följarna 
• uppskattar deras personlighet 
• ger rekommendationer och svar på 

tal 
• svarar på frågor som ställs i vlog-

gen  
• gör köpbeslut 

 

6 SLUTSATSER 

Syftet med detta arbete är att få en helhetsbild av vilken karaktär kosmetik produktlan-

sering i vloggar har samt hur tittarna engagerar sig med videorna. Engagemang studera-

des genom att analysera antal prenumeranter, visningar, gillningar/ogillningar samt 

kommentarer.  

Genom att göra en innehållsanalys av dessa vloggar kom jag fram till att det finns två 

väldigt starka kännetecken som framkom mer eller mindre i varje vlogg vilket ökade 

mängden engagemang hos tittarna/följarna. I huvudsak var vloggarna informativa och 

underhållande. Beauty vloggare bygger alltså upp sina videon på ett sätt där de ger tit-

tarna information om nylanserade produkter, hur de appliceras samt olika tekniker för 

applikation medan de håller en lätt och rolig stämning under vloggen. I studien fram-

kom även att det är viktigt att YouTubers ställer frågor som följarna kan svara på i 

kommentarsfältet, eftersom de på så sätt lätt kan skapa en relation till sina följare. Flera 



36 

 

kommentarer var i positiv anda där vloggares personligheter hyllades, många uppskat-

tade även att de gav genuint ärliga åsikter. Förutom kommentarerna engagerade sig tit-

tarna genom att gilla eller ogilla vloggen och prenumerera på YouTube kanalen.  

6.1 Fortsatta studier 

Eftersom denna studie genomfördes från en objektiv synvinkel det vill säga genom att 

endast analysera videon samt engagemang kring dem, kan det vara intressant att göra 

fortsatta studier från till exempel följarens eller vloggarens synpunkter. Genom att in-

tervjua eller göra enkätstudier, skulle man få fram hur exempelvis kundens köpbeslut 

påverkas av dessa vloggar eller hur vloggare tänker när de planerar att göra en vlogg om 

just produktlanseringar.  

 

Ett annat förslag till vidare studier är att analysera samma nylanserade produkt av olika 

YouTubers. På detta sätt skulle man få reda på hur produktlanseringsvloggar skiljer sig 

från varandra beroende på vem det är som gör videon, eftersom utgångspunkten är lika 

för alla det vill säga de presenterar samma nylanserade produkt. Vidare kunde man även 

undersöka hur vloggare recenserar andra vloggares nylanserade produkter i samarbete 

med kosmetikaföretag med syfte att ta reda på om de recenseras positivt eller negativt 

av varandra. 

 

 

 

 

 

 



37 

 

KÄLLOR / REFERENCES 

Bartholmes, K & Robinson., 2012, Becoming an Engagement Brand, Global Cosmetic 
Industry. Tillgänglig: 
http://www.gcimagazine.com/business/marketing/146159925.html  

Hämtad 23.3.2018 
 
Bianchi, S., 2016, Why beauty bloggers are more powerful than celebrities, The 

Huffingtonpost 
Tillgänglig: https://www.huffingtonpost.co.uk/sophie-bianchi/beauty-bloggers-

zoella_b_11566248.html 
Hämtad 22.3.2018 
 
Bryman, Alan & Bell, Emma., 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 1:1 uppl.,  
Liber AB. 621 s.  
 
Bryman, Alan & Bell, Emma., 2013, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2:1 uppl.,  
Liber AB. 299, 316 s. 
 
Businessdictionary, 2018a. Influencers. Tillgänglig: 

http://www.businessdictionary.com/definition/influencers.html 
Hämtad 22.3.2018  
 
Businessdictionary, 2018b. WOM. Tillgängligt: 

http://www.businessdictionary.com/definition/word-of-mouth-marketing.html 
Hämtad: 18.5.2018 
 
 
De Vries et al. (2012). Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An Investigation 

of the Effects of Social Media Marketing. Journal of Interactive Marketing 26:2 
upplg., s. 83-85. Tillgänglig: https://www-sciencedirect-
com.ezproxy.arcada.fi:2443/science/article/pii/S1094996812000060 

Hämtad 18.5.2018 
 
Dictionary, 2018b. Follower. Tillgänglig: 

http://www.dictionary.com/browse/follower?s=t 
Hämtad 3.4.2018 
 
Dictionary, 2018a. Review. Tillgänglig: http://www.dictionary.com/browse/review 
Hämtad 3.4.201 
 
Digitalmarketing. Subscriber. Tillgänglig: http://www.digitalmarketing-

glossary.com/What-is-YouTube-subscriber-definition 
Hämtad: 7.4.2018 
 
Dr. John Eaton. e-Word-Of-Mouth Marketing, college.cengage. Tillgängligt: 

https://college.cengage.com/business/modules/ewom_secure.pdf 
Hämtad: 23.2.2018 



38 

 

 
Evans, D., 2008, Social Media Marketing - an hour a day, 1:1 uppl., Wiley Publishing, 

Inc. s. 35-37, 41-42.  
 
Ferguson, R., 2008, Word of mouth and viral marketing: taking the temperature of the 

hottest trends in marketing. Journal of consumer marketing. s.179.  
Tillgängligt: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/07363760810870671 
Hämtad 21.2.2018 
 
Forbes, 2017. 17 Steps To Take Before You Launch A Product Or Service. Tillgängligt: 

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/10/24/18-steps-to-take-
before-you-launch-a-product-or-service/ - 5301895419cf  

Hämtad: 5.19.2018 
 
Fortunelords, 2018, 37 mind blowing youtube facts, figures and statics. Tillgängligt: 

https://fortunelords.com/youtube-statistics/ 
Hämtad 23.2.2018 
 
Garlan, C & Reed, M., 2018 How to measure the value of influencer marketing. 

Tillgänglit: https://www.gcimagazine.com/business/marketing/How-to-Measure-
the-Value-of-Influencer-Marketing-484302621.html   

Hämtad 26.9 2018 
 
Hayes. 2011, The ultimate guide to influence marketing. s. 3-4 Tillgängligt: 

http://labs.openviewpartners.com/files/2011/11/Influence-Marketing-eBook-
FINAL1.pdf hämtad 26.9 2018 

 
Interlaced, 2017. Interlaced influencer. Tillgängligt: https://interlaced.in/vad-ar-

influencer-marketing  
Hämtad 26.9 2018 
 
Investopedia. Word-Of-Mouth. Tillgänglig: 

https://www.investopedia.com/terms/w/word-of-mouth-marketing.asp 
Hämtad 18.5.2018 
 
Jadezweni A. 2017, Has beauty vlogging answered the cosmetics industry's prayers? 

W24 Tillgänglig: https://www.w24.co.za/Beauty/Make-up/has-beauty-vlogging-
answered-the-cosmetics-industrys-prayers-20170601  

Hämtad: 24.3.2018 
 
Jain, P. 2018, Thumbnail and its importance, Rocketium. Tillgängligt: 

https://rocketium.com/academy/video-thumbnail-importance/ 
Hämtad 02.11.2018 
 
Jefferson, S, & Tanton, S 2015, Valuable Content Marketing : How to Make Quality 

Content Your Key to Success, Kogan Page, Limited, London. s.23, 36-43 
Tillgängligt: https://ebookcentral.proquest.com/lib/arcada-
ebooks/reader.action?ppg=1&docID=2081436&tm=1542115266173 

Hämtad 29.9.2018 



39 

 

 
Jones, G 2010, Beauty Imagined : A History of the Global Beauty Industry, Oxford 

University Press, UK, Oxford. Tillgänglig: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/arcada-
ebooks/reader.action?ppg=5&docID=480661&tm=1542115189562 

Hämtad 9.4 2018. 
 
Koetting Sheri L. (2018). 6 Ways Social Media Builds Beauty Brands. Global Cosmetic 

Industry. Tillgängligt: http://www.gcimagazine.com/business/marketing/6-Ways-
Social-Media-Builds-Beauty-Brands-472170903.html 

Hämtad 21.2.2018 
 
Lancaster, B. 2018. Glam or sham: how the big brands cash in on YouTube's beauty 

vloggers, The Guardian. Tillgänglig: 
https://www.theguardian.com/fashion/2018/mar/08/glam-or-sham-are-youtubes-
beauty-vloggers-selling-out 

Hämtad: 9.4.2018 
 
Luarn, P, Lin, Y & Chiu, Y., 2015, Influence of Facebook brand-page posts on online 

engagement. Online Information Review 39:4 uppl., s. 508. Tillgänglig: 
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/OIR-01-2015-0029 

Hämtad 18.5.2018 
 
Mellin, P. 10 saker om traditionell marknadsföring vs sociala medier, Slideshare. 

Tillgängligt: https://www.slideshare.net/PatriciaMellin/10-saker-om-traditionell-
marknadsfringvssocialamedier 

Hämtad 15.5.2018 
 
Nationalencyklopedi 2018a. Kosmetika. Tillgängligt: https://www-ne-

se.ezproxy.arcada.fi:2443/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kosmetika 
Hämtad: 21.2.2018 
 
Nationalencyklopedin 2018b. Metod. Tillgänglig: https://www-ne-

se.ezproxy.arcada.fi:2443/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/metod  
Hämtad 4.4.2018 
 
Oxforddictionaries. Vlogger. Tillgänglig: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/vlogger 
Hämtad 3.4.2018 
 
Rope, T. 1999, Lanseerausmarkkinointi, 1:1 uppl., WSOY. s. 12 
 
Ryan, R. 2017, Digital marketing Trends overtaking the beauty industry, 

Launchmetrics. 
Tillgänglig: https://www.launchmetrics.com/resources/blog/digital-marketing-trends-

overtaking-beauty-industry 
Hämtad: 29.3.2018 
 



40 

 

Safko, L & Brake D. 2009, The Social Media Bible: Tactics, tools and strategies for 
business success. Hoboken, NJ: Wiley. s.5 

 
Schultz, C. (2017). Proposing to your fans: Which brand post characteristics drive 

consumer engagement activities on social media brand pages? Electronic 
Commerce Research And Applications 26 uppl., s. 23-24 Tillgänglig: 
https://www-sciencedirect-
com.ezproxy.arcada.fi:2443/science/article/pii/S1567422317300741 

Hämtad 18.5.2018 
 
Soni, A & Cohen, H. 2004, Successfully launching your product: getting it right, 

Handbook of Business Strategy, 5:1 uppl., s.263 Tillgängligt: https://www-
emeraldinsight-
com.ezproxy.arcada.fi:2443/doi/pdfplus/10.1108/10775730410493955 

Hämtad 12.10.2018 
 
Statista. Cosmetics Industry - Statistics & Facts. Tillgänglig: 

https://www.statista.com/topics/3137/cosmetics-industry/  
Hämtad: 26.3.2018 
 
The Free Dictionary. Tutorial. Tillgänglig: https://www.thefreedictionary.com/tutorial 
Hämtad 3.4.2018 
 
Tuten, T. L. & Solomon, M. R. 2013. Social media marketing. Boston: Pearson. s. 4-6, 

17 
 
Wikipedia. Beauty YouTuber. Tillgänglig: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beauty_YouTubers 
Hämtad 3.4.2018 
 
Wiseman, E. 2014 Lights, camera, lipstick: beauty vloggers are changing the face of the 

make-up industry, The guardian. Tillgänglig: 
https://www.theguardian.com/fashion/2014/jul/20/beauty-bloggers-changing-
makeup-industry  

Hämtad 22.3.2018 
 
X, Ace. 2016 The history of Youtube. Tillgängligt: 

https://www.engadget.com/2016/11/10/the-history-of-youtube/hämtad 02.10.2018 
 
YouTube 2018a. Tillängligt: https://youtube.com/yt/press/statistics.html 
Hämtad 15.5.2018 
 
YouTube 2018b. Tillgängligt: https://www.youtube.com/yt/about/ 
hämtad 02.10.2018 
 

 
 

 



 

 

BILAGOR  

Bilaga 1 - Observationsschema 

• Kontext 

• Editering (specialeffekter) 

• Innehåll 

• Rubrik och thumbnail (miniatyrbild) 

• Intryck 

• Hurudana kommentarer 

 

 


