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Sammanfattning 
Denna kvalitativa studie undersöker svenska skönhetsprofiler inom Youtube och deras 

inverkan på konsumentbeteendet. Användandet av sociala medier har förändrat hur företag 

med konsumenter och konsumenter med andra konsumenter interagerar med varandra. I 

kombination med konsumenters avtrubbade inställning till de traditionella promotionverktyg 

har sociala medier blivit en av de viktigaste plattformarna för företag att vara aktiva på. En av 

dessa plattformar är Youtube, en videodelningstjänst där privatpersoner och företag kan 

skapa kanaler. Profiler inom Youtube eller som de i studien kommer benämnas, Youtubers 

har ökat sitt inflytande på konsumenten så pass att de numera överstiger den påverkan som 

traditionella celebriteter tidigare hade. Därav kan de anses som den moderna tidens 

opinionsledare vilket även innebär att de attraherar företagen till att vilja använda dem som 

förespråkare för sina varumärken. Företagens användande av Youtubers är framförallt 

påtaglig inom skönhetsindustrin. Samarbetets utformning sker ofta genom att företagen 

skickar gratis produkter till prominenta skönhetsprofiler i utbyte att de ska prata om 

varumärket på sin kanal. 

 

Trots att det finns flertal exempel på samarbeten av denna karaktär så finner vi ingen 

vetenskaplig forskning kring marknadsföring genom Youtubers. Studiens betydelse för 

forskningsområdet blir därför att undersöka gapet mellan diverse teoretiska angreppssätt och 

det empiriska data som framkommit. Det empiriska bidraget består huvudsakligen av 

intervjuer med respondenter med intresse för skönhet och kompletteras därefter med 

författarnas egna observationer. Studiens frågeställning blir därmed:  

 

Hur agerar Youtubers inom skönhetsindustrin som opinionsledare? 

 

I studiens resultat framkom det olika användningsområden för de svenska skönhetskanalerna 

på Youtube. Ett för underhållande syfte och ett för informationssökande av produkter. För de 

olika syftena användes olika Youtubekanaler. Utifrån studien kan det utläsas att profilerna för 

dessa kanaler påverkar konsumentbeteendet genom två dimensioner. Dessa dimensioner är att 

inhysa förtroende och attrahera genom att stimulera konsumentens rationella eller 

emotionella omdöme. Studien bidrar med en matris där man utifrån dessa dimensioner kan 

kartlägga var på en skala en Youtubers huvudsakliga övertygelse ligger. Matrisen kan 

användas för kosmetikaföretag som vill nyttja denna typ av promotion med ändamål om att 

kunna avgöra vilken Youtuber som är lämpligast passande för dem. 

 

  



  
   

   

 

Begreppsförklaring 
I detta avsnitt redogörs olika begrepp som kommer användas i uppsatsen, då det är bra att 

redan innan ha en förståelse för vad de olika begreppen innebär. 

 

Buzz marketing  

Buzz marketing (surr-marknadsföring) är en typ av organiserad word-of-mouth (se nedan). 

Personerna som aktivt sprider information kallas buzz agents, i denna uppsats översatt till 

surr-agenter. 

 

Chit-chat 

Chit-chats är en kategori av klipp där Youtubern pratar allmänt om olika ämnen. Dessa klipp 

brukar kombineras med “get ready with me” klippen. 

 

Get ready with me 

Get ready with me är videoklipp där Youtubern gör sig redo för dagen, vilket i denna uppsats 

med skönhetsprofiler som Youtuber innebär att de ofta sitter framför en spegel och sminkar 

sig och pratar om sin kommande dag. 

 

Opinionsledare 

En person som har inflytelse över andra personers konsumentbeteende. 

 

Prenumeranter 

Prenumeranter är personer som valt att följa en kanal, och får bland annat notiser när 

Youtubern laddar upp nya videoklipp. 

 

Product seeding 

Product seedning är ett verktyg för företag att få sina produkter att synas i olika sammanhang, 

det kan till exempel vara att en celebritet blir fotad med en specifik produkt i sin hand. 

 

Q&A-klipp 

Question & Answers, frågor och svar är klipp där Youtubeprofilen svarar på frågor, antingen 

egna frågor eller frågor inskickade av tittarna. 

 

Tittarna 

I denna studie kommer tittarna hänvisas som den grupp av personer som har sett ett klipp. 

Alltså den grupp som utgör visningarna för vardera klipp. 

 

Thumbnails 

Thumbnails är små ikoner eller bilder på kanalen, vilka det går att klicka på för att öppna 

klippet. 

 

Word-of-mouth 

Word-of-mouth är all kommunikation mellan konsumenter som handlar om produkter eller 

företag. Det kan vara både positiv och negativ information som diskuteras.  

 

Youtuber / Youtubeprofil/ Skönhetsprofil 

Är en person som laddar upp videoklipp på hemsidan Youtube. I detta arbete refererar vi till 

dem som gör det regelbundet och har prenumeranter som tittar på videoklippen från profilen. 



  
   

   

 

I studien kommer även begreppet skönhetsprofiler upprepas vilket innefattar Youtubeprofiler 

som är inriktade på skönhet. 

 

Youtubekanal/ Kanal 

En Youtubekanal är en persons 

(Youtuberns) egna sida på Youtube där 

alla hennes videoklipp laddas upp och 

finns tillgängliga för tittarna. Till höger 

ser ni ett exempel på Linda Hallbergs 

kanal: 
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1. Inledning 
Detta kapitel avser att ge läsaren en introduktion till ämnet och bakgrundsinformation som 

visar på aktualiteten i ämnet. För att ytterligare ge stöd till varför Youtube blivit en allt 

viktigare marknadsföringskanal har författarna tagit fram information och exempel för att 

visa på att Youtubeprofiler får allt mer inflytande inom skönhetsindustrin. Även på hur 

företag använder sig av Youtube som en plattform för att marknadsföra sina produkter ges 

det exempel på. Slutligen presenteras studiens syfte samt förväntade kunskapsbidrag. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Marknadsföring inom Sociala Medier 

Allt mer av det dagliga informationsutbytet sker numera med hjälp av sociala medier och den 

moderna konsumenten exponeras dagligen för marknadsföringsbudskap genom flertal olika 

kanaler. Detta sker i så pass stor utsträckning att den mesta av information som betraktas som 

reklaminslag gallras bort automatiskt av konsumenten. Att konsumenter inte längre är lika 

mottagliga för de traditionella marknadsföringsverktygen har inneburit en radikal förändring 

för företagen att skapa promotion som fångar konsumentens uppmärksamhet. (De Pelsmacker 

et al., 2007, s. 248) 

 

Författarna av denna rapport har själva upplevt denna förändring och anser sig tillhöra den 

gruppen av konsumenter vars påverkan av traditionell promotion har minskat. Exempelvis 

TV reklam undgås genom att byta kanal eller att fokuset flyttas från TV till telefon under 

reklampauser. Användning av olika streaming-tjänster där reklaminslagen inte finns är ett 

annat alternativ för att helt undvika reklam. För att återfå konsumenternas intresse behöver 

företagen hitta mer kreativa metoder att framföra sina budskap på. 

 

Ett område som sträcker sig utöver den traditionella marknadsföringen och som har använts 

som ny marknadsföringskanal är de olika sociala medieplattformerna så som microbloggar 

(Twitter), sociala nätverk (Facebook och Instagram) samt videodelningstjänster (Youtube och 

Vine). Främst unga personer spenderar timmar framför sociala medier dagligen (Kaplan & 

Haenlein, 2009, s. 59). Kaplan och Haenlein (2009, s. 59) menar att de sociala 

medieplattformarna blir allt mer intressanta för företag att agera på då användningen ökar 

drastiskt årligen. Från 2010 till 2016 ökade användningen av sociala medier i Sverige bland 

de som hade internet från 53% till 77% (ISS). 

 

En annan artikel lyfter också fram utvecklingen av sociala medier och internet (Hanna et al., 

2011, s. 272–273). De menar att internet har gått från en informationskälla till en inflytelserik 

plattform där konsumenterna enkelt kan kommunicera med varandra och ge åsikter (Hanna et 

al., 2011, s. 272–273). Även Flynn et al. (1996, s. 138) redogör i deras artikel för hur 

konsumenter influerar konsumenter. Detta då konsumtion anses utgöra en stor del av 

kommunikation inom sociala grupper så blir konsumenterna huvudsakliga budbärare för att 

dela produktinformation med andra likasinnade. Det kan till och med uttryckas som att 

konsumenter litar mer på åsikter från andra i deras sociala nätverk än på information som 

framgår av annonsering och reklaminslag. Delning av information sinsemellan konsumenter 

kan utsagas på olika sätt, det kan exempelvis ske genom direkta anvisningar och tips för 

inköp och användning av produkter. Det kan också genomföras då konsumenter imiterar 

köpbeteende som de iakttagit av andra konsumenter. De kan alltså på så vis agera förebild för 
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andra konsumenter och inspirera till imitation av köpbeteenden och produktval. (Flynn et al., 

1996, s. 138) 

 

Vissa av dessa konsumenter har större slagkraft i sina åsikter och kan därmed anses vara 

opinionsledare. Opinionsledarskap benämner Rogers och Cartano (1962, s. 28–29) den 

förmåga att frekvent och till en hög grad påverka individer i ett socialt system med avseende 

på attityd och beteende. Därav kallas personer som besitter denna förmåga för 

Opinionsledares och den grupp individer de har inflytande på för följare. Enligt Rogers och 

Cartano (1962, s. 28–29) så särskiljer sig opinionsledare från sina följare då de är mer 

exponerade för extern kommunikation, de uppfattas ha en högre social status, är mer 

innovativa samt anses vara kosmopoliter. (Rogers & Cartano, 1962, s. 28–29) 

Solomon et al. (2013) gav ytterligare stöd för ovan nämnda egenskaper men angav även att 

opinionsledare är sociala individer inom den sociala gruppen samt att de är tidiga brukare 

(early adopters) av aktuella trender och nya produkter. Författarna beskrev även 

opinionsledare och deras följare som likasinnade med avseende på deras beteenden och 

attityder. (Solomon et al., 2013, s. 413) 

 

De Veirman et al. (2017) belyser i sin studie hur företag som arbetar med marknadsföring på 

sociala medier har som utmaning att bedöma vilka opinionsledare som kommer ha störst 

inflytelse för företagets målgrupp. Ett vanligt förekommande sätt har varit att titta på antalet 

följare en person har för att uppskatta om personen kan anses vara en attraktiv källa för att 

sprida positiv word-of-mouth, alltså muntlig rekommendation av företaget eller produkten. 

Studien ämnar studera den pågående diskussionen om antalet följare kan anses vara en 

pålitlig indikator för att bestämma vare sig en person kan anses vara en opinionsledare eller 

inte. Författarna belyser även avsaknaden av studier som undersöker opinionsledare på 

sociala medier och var deras påverkan på konsumenter föreligger. De tillägger även att de i 

sitt egna sökande inte kunde hitta studier som kunde förklara hur konsumenter uppfattar och 

bedömer opinionsledare och de upplyser att denna typ av studie kan vara av värde för företag 

för att kunna kartlägga opinionsledare enligt hur de vill förmedla sitt budskap. Studiens 

syften var därför att vetenskapligt påvisa vilka som kan bedömas som opinionsledare inom 

Instagram baserat på deras följarskara samt följarnas uppfattning av ett varumärke då de fått 

vetskap om det genom en opinionsledare på Instagram. Författarna påpekar att liknande 

studie finns att återfinna men är begränsat till den sociala media plattformen Twitter. (De 

Veirman et al., 2017, s. 799) 

 

Som rekommendation för fortsatta studier klargör författarna att trots att de själva studerat 

effekten av opinionsledare i mån av sina följare så behöver det inte betyda att en 

opinionledares påverkan är effekten av att ha många följare. En opinionsledare kan ha stor 

tillförlitlighet som förespråkar för varumärken med grund i andra anledningar som ännu är 

oupptäckta. Därför bör andra aspekter till vad som gör en opinionsledare till en attraktiv 

varumärkesambassadör undersökas. (De Veirman et al., 2017, s. 814) 

 

Vad denna studie inger är samma problematik som vi själva har uppfattat; det saknas 

vetenskaplig grund för hur denna typ av marknadsföring inom alla sociala plattformar har för 

påverkan på konsumenter och särskilt för Youtube. Under avsnitt 1.2 ges gedigen information 

till varför det kan påstås att Youtube onekligen redan idag används som 

marknadsföringsverktyg då det inom plattformen återfinns flertal exempel på personer som 

kan anses vara opinionsledare. Denna studie ämnas därför åt att studera bakomliggande 

faktorer till vad som gör dessa personer till attraktiva opinionsledare.  Halvorsen et al. (2013) 
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ger exempel på hur det går att använda opinionsledare inom sociala medier och hur det redan 

idag används inom bloggar. 

 

Halvorsen et al. (2013) påvisar i deras artikel att modebloggar kan användas som 

marknadsföringsverktyg för att påverka konsumentbeteendet. De menar att bloggare kan 

skapa värde dels genom exponering av produkter men även att de behåller en nära relation till 

sina läsare samtidigt som de framstår som förebilder för dem. Artikeln visar också att 

marknadsföring på bloggar inte anses lika påträngande som annan marknadsföring då läsarna 

själva väljer att gå in på bloggarna. Halvorsen et al. (2013) kom även fram till att bloggarna 

ska vara transparenta och ärliga för att vinna läsarnas förtroende samtidigt som förtroende 

och trovärdighet var de viktigaste faktorerna för till vilken grad bloggarna hade påverkan på 

konsumenten. Slutligen diskuterar artikeln vikten av att bloggarna behåller sin personlighet, 

för utan dem förlorar de sitt förtroende och därmed påverkan på konsumenten. (Halvorsen et 

al., 2013, s. 223) 

 

Denna artikel var skriven 2013 så idag finns det ännu fler sociala plattformar att hämta 

information, inspiration och underhållning för konsumenterna. Därav kan det antas att dessa 

plattformer idag har liknande påverkan på konsumenter som bloggar hade då. Därför är det 

intressant att se hur denna utveckling har skett inom andra sociala plattformer som växt de 

senaste åren, varav Youtube är en av dessa.  

1.2 Youtube som marknadsföringskanal 

I denna rapport kommer vi att redovisa resultatet från vår studie av Youtube som 

marknadsföringskanal. Studieområdet har vi valt eftersom det skett en utveckling så att allt 

fler personer mellan 18 till 49 år spenderar mer tid på att titta på Youtube än vad de gör på 

TV (Mediakix, 2016). De använder Youtube inte bara för underhållning utan även för 

informationssökning såsom att få recensioner om både företag och produkter inför köpbeslut 

(Mediakix, 2016).  

Youtubeprofiler har bra kännedom om vilka deras tittargrupp är eftersom det förs statistik på 

alla dem som tittar på videoklippen om de är inloggade när de använder sig av Youtube 

(Youtube.se). Detta är ytterligare en anledning som gör Youtube väldigt attraktivt för företag, 

då de lätt kan rikta sig mot sin målgrupp. Utvecklingen är märkbar och ett exempel är den 

mängd av videoklipp som laddas upp på YouTube, år 2009 laddades det upp 10 timmar av 

material på Youtube varje minut (Kaplan & Haenlein, 2009, s. 59).  

Wong (2015) lyfter upp att Youtube även är lönsamt i den mån att företag lätt kan se 

avkastningen för kapitalet investerat i marknadsföringen, vilket kan vara svårt vid 

användning av massmarknadsföring. Youtube tillåter även företagen att se hur tittarna direkt 

reagerar med hjälp av kommentarerna av videon. (Wong, 2015) 

1.2.1 Youtubeprofiler som opinionsledare 

Med hjälp av Googles verktyg för mätning av marknadsföringstrender och 

konsumentbeteende har data och statistik tagits fram som påvisar att Youtubeprofilers 

inflytande på konsumenten numera överstiger den påverkan som traditionella celebriteter 

tidigare hade. Denna undersökning resulterade i några övergripande faktorer som förklarar 

profilernas framgång. Resultatet visade att 70 % av Youtube tittarna kunde relatera mer till en 

profil då denna talade till dem på ett personligt plan, som en vän, och interagerade med sina 

tittare. Detta medförde att tittaren kände sig förstådd och följden av sammanhållningen 
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resulterade i grupper av social gemenskap snarare än fan-baserade grupper. Av tittarna ansågs 

Youtube profilerna i hög grad vara trendsättare. Sex av tio respondenter påstod även att de 

föredrar att få rekommendationer från sina favorit Youtubeprofiler än från någon annan TV 

personlighet eller celebritet. (O’Neil-Hart & Blumenstein, 2016) 

 

Enligt en artikel publicerad på mediakix.com får konsumenten ofta vetskap om en produkt för 

första gången via sociala medier vid e-handels inköp. Hela 60% litar på de rekommendationer 

som stora Youtubers gör och skulle köpa den rekommenderade produkten. De påvisar också 

att denna trend kommer att öka och det är något som Youtube är medvetna om och har 

förenklat köpbeslutssprocessen genom att tittarna kan trycka på produkterna för att direkt 

komma till respektive hemsida för att genomföra köpet. Artikeln konstaterar även att 

Youtubers börjar bli mer inflytelserika än celebriteter som representanter för ett varumärke. 

Detta på grund av att konsumenterna medvetet söker efter recensioner av produkter innan köp 

på Youtube medan de ignorerar den traditionella påtryckande reklamen. (Mediakix, 2015) 

1.2.2 Exempel på Product seeding, Buzz marketing och Word-of-mouth 

inom Youtube 

Företag har uppmärksammat utvecklingen och börjat marknadsföra sig på Youtube genom att 

samarbeta med Youtubeprofiler. (Mediakix, 2016) 

 

De fem vanligaste sätten som företag marknadsför sig tillsammans med Youtubers är genom: 

1. Produktplacering i videoklippen. Det kan antingen vara att produkten syns i videon, 

företagsloggan syns, eller att profilen rekommenderar och pratar om företaget, dess 

tjänst eller produkt. Företagen kan då dra nytta av det förtroende som Youtubern har 

av sina tittare.  

2. Det andra sättet är genom “unboxing”, där profilen helt enkelt packar upp en produkt 

ur dennes förpackning. Detta kan också innefatta att profilen visar hur produkten 

används och vilka olika egenskaper produkten har. Denna typ av marknadsföring är 

vanligast bland elektronikprodukter. 

3. Det tredje sättet är videoklipp som beskriver hur något görs. Dessa benämns som 

“tutorials”, eller olika tips och trix som kan förenkla vardagen för tittaren. Det kan 

vara allt från hur en snygg håruppsättning görs till bästa sättet att redigera en bild i ett 

speciellt program. Dessa videoklipp tillgodoser tittarna med värdefull information 

samtidigt som produkterna som används i klippen marknadsförs.  

4. “Vlogg” är en fjärde typ som innebär att Youtubern filmar sin vardag när hen gör 

någonting. Det kan vara en typisk dag till att de gör något mer äventyrligt som åka 

skidor. Denna typ av klipp upplevs personliga för tittaren samtidigt som den ger 

möjlighet för företag att exponeras i dem. 

5. Den sista typen är kreativa Youtube kampanjer. Företagen integrerar här sina 

produkter säljs. Vilket gör det till en attraktiv typ av marknadsföring för företag, då 

klippen ofta når ut till flera hundratusen tittare inom en specifik åldersgrupp. 

Fenomenet Hauls kan användas effektivt av företag då de kan skapa samarbeten med 

Youtubeprofiler där de ber dem ha med produkterna och recensera dem, mot att de får 

behålla produkten eller eventuell ersättning och produkterna. Viktigt är dock med 

transparens så att Youtubern säger i videon att hen har fått produkterna. (Roggio, 

2015)  
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6. Andra typer av videoklipp som vi kommer att nämna finns beskrivna i 

begreppsförklaringen i början av rapporten.med ett kreativt videokoncept, vilket kan 

innebära en rolig tvist på någon av de ovanstående fyra typerna. 

(Mediakix, 2016) 

 

En vanlig typ av videoklipp där marknadsföring sker är Hauls. Hauls är en typ av 

Youtubeklipp som innebär att Youtubern visar och beskriver de inköp som hen gjort. De 

provar ofta produkterna och pratar om passform, hur kvalitén känns, priser och vad de i 

helhet tycker om produkterna. De vanligaste produkterna som visas är mode, skönhet och 

inredning och görs oftast av en kvinnlig Youtubers. Hauls-klipp uppfattas som inflytelserika 

då 40 procent av dem som tittar på klippet besöker butiken där produkterna 

 

Youtube har blivit en enorm plattform för personer att få information om smink och 

sminktekniker. Hela 97% av all skönhetsrelaterat innehåll på Youtube är från 

skönhetsprofiler och endast 3% från företagens egna kanaler. Företag ser att dessa 

skönhetsprofiler har fler följare än de själva, men ändå är det inte fler som drar nytta av att 

samarbeta med dessa skönhetsprofiler. (Hoffman, 2016) 

 

 
Bild av videoklipp från Jaclyn Hill’s Youtubekanal (Hill, 2017). 

 

BECCA Cosmetics har gjort ett samarbete med Jaclyn Hill som är en skönhetsprofil på 

Youtube med idag över 4 miljoner prenumeranter. Tillsammans med Jaclyn tog BECCA 

Cosmetics fram en ny produkt och lanserade den i hennes namn. Samarbetet bidrog till att 

produkten sålde slut i samtliga butiker och hela fyra miljoner dollar genererades redan efter 
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fyra dagar. Den stora succén kunde återkoppla till Jaclyns inflytande på skönhetsmarknaden 

genom sin kanal på Youtube. (Hoffman, 2016) 

Samarbetet har därefter uppmärksammats av andra skönhetsprofiler och det har gjorts ett 

flertal videoklipp med recensioner och diskussioner om produkten (Youtube). Därmed 

skapades en hajp för produkten bland följare med allt ifrån makeup artister till hängivna 

amatörer (Hoffman, 2016). 

 

Sociala medier har onekligen förmågan att inom skönhetsindustrin få ett varumärke att bära 

eller brista och det gäller därför för företagen att rätt utforma sin marknadsföring på denna 

sociala plattform. För att visa på den relevans marknadsföring på Youtube har så följer 

ytterligare exempel på marknadsföringskampanjer som använder sig av Youtube; 

 

Marriott hotell erbjöd Youtubeprofiler olika roliga aktiviteter som avslutades med att de 

checkade-in på deras hotell när de fick information via deras applikation om att rummet var 

redo, vilket var deras syfte med marknadsföringen. EA games använde sig av 

Youtubeprofiler för att göra en action-video med pansarvagnar och explosioner som reklam 

inför släppet av deras nya spel Battlefield 3. Även Google har använt sig av Youtubeprofiler 

när de marknadsfört sin nya telefon Nexus One. Turkish Airlines skickade Youtubeprofiler 

till olika destinationer i världen, vilket visade hur det är att resa med dem och skapade 

associationer med äventyr med flygbolaget. Alla dessa aktiviteter är exempel på framgångsrik 

marknadsföring på Youtube där flera tusen tittare har nåtts inom ett par dagar. (Moth, 2015)  

 

Trots att det finns grundlig antydan på att Youtube växer fram som plattform för företag att 

marknadsföra sig så kunde vi inte hitta någon vetenskaplig forskning som lyfter detta. Därför 

försöker vi med denna studie att lyfta fram en vetenskaplig bakgrund till hur detta fenomen 

ter sig och påverkar konsumenter i dagens samhälle.  

1.2.3 Utmaningar 

I denna uppsats visar vi på möjligheter med Youtube som marknadsföringskanal men det 

finns även en del utmaningar att ta hänsyn till inom sociala medier. 

 

De Pelsmacker et al. (2007, s. 248) lyfter fram en del negativa aspekter med buzz marketing; 

bland annat att det kan ses som ett sätt att lura konsumenten när det sker organiserat av 

företag, att de använder det som push markn78vadsföring. Solomon et al. (2013, s. 317) 

nämner ytterligare risker vid användning av buzz marketing; att när konsumenter inser att 

innehållet är företagsproducerat kommer de att ignorera meddelandet samtidigt som det kan 

skapa negativa åsikter kopplade till företaget. När allt fler företag försöker använda sig av 

buzz marketing är risken att konsumenterna förstår det och ser all buzz som modifierat av 

företag och tror då inte på något, vilket då leder till att buzz marketing går från ett effektivt 

marknadsföringsverktyg till att helt bli ignorerat (Solomon et al. 2013, s. 317). 

 

Den dynamiska utvecklingen inom sociala medier har medfört banbrytande metoder för 

företag att ytterligare nyttja word-of-mouth. Men den snabba utvecklingen har inte varit utan 

komplikationer. Så sent som förra året rapporterade SVT om den dolda reklamen och det 

sponsrade innehållet som förekommer på sociala medier. Då drogs en het debatt under 

hashtaggen ”dold reklam” igång, angående bland annat svenska bloggares ansvar att tydligt 

formulera när de gör reklam för företag och produkter i sina inlägg (Grill Pettersson et al., 

2016). Detta i enlighet med marknadsföringslagens nionde paragraf att “All marknadsföring 
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ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring” 

(Regeringskansliet /Lagrummet.se). 

 

Enligt en intervju i SVT nyheter med konsumentombudsmannen Cecilia Tisell, har 

appliceringen av lagen varit relativt lösryckt i och med den explosiva framfarten med sociala 

medier och därmed anses många företag och sociala medieprofiler ha begått regelbrott i 

samband med deras samarbeten. (Grill Pettersson, 2016) 

 

För att lagen ska kunna appliceras på sociala medier har Konsumentverket (2016) skapat en 

vägledning för hur samarbete i reklamsyfte ska annonseras. Övergripande så menar de att 

exempelvis Youtube klipp ska markeras tydligt med en indikation på att det är en 

annonsering. I vägledningen framgår det att då en ersättning erhålls av en bloggare och 

motkravet är att bloggaren pratar om produkten med syfte att påverka konsumenters 

beteende, så anses det vara en annonsering.  Ett exempel på hur detta kan markeras är att 

Youtubeprofilen anger redan i rubriken att klippet är i samarbete med företaget och också 

nämner det i klippet. (Konsumentverket, 2016) 

 

Som senare går att avläsa i 1.6 avgränsningar är denna studie inriktad endast mot svenska 

Youtubeprofiler då de innefattas av ovan lag att de måste tydligt skriva ut när det är ett 

samarbete. Vilket är något som inte är krav i alla länder.  

1.3 Studiens kunskapsbidrag 

I föregående avsnitt 1.2 presenteras ett flertal artiklar om hur Youtubeprofiler har blivit den 

moderna tidens opinionsledare. Hur de som influenser kan användas som representanter för 

olika varumärken och hur konsumenter vänder sig till Youtube för att hämta inspiration och 

rekommendationer.  

 

Flertal forskare diskuterar sociala mediers påverkan på konsumenten och bidrar med många 

relevanta slutsatser. Dessa är dock begränsade till exempelvis Facebook, Instagram, bloggar 

eller Twitter men få studier har gjorts på promotion genom Youtubers. Därför uppfattar vi ett 

gap mellan den trend som verkar uppstå och den vetenskapliga forskningen. Denna studie 

ämnar därför att studera detta gap med förhoppning om att kunna förklara fenomenet med en 

vetenskaplig bakgrund. Studien kommer att bidra teoretiskt och empiriskt för att visa på de 

faktorer av promotion inom Youtube som påverkar konsumenter och deras 

konsumentbeteende. Praktisk implementering är för att visa på effekten av denna typ av 

promotion samt att underlätta för företag att hitta rätt Youtubeprofil att samarbete med. 

Existerande teorier kopplas ihop med de upptäckter som görs i studien, med avsikt att 

komplettera det vetenskapliga gapet som vi anser finns inom forskningsområdet.  

1.4 Frågeställning 

Utifrån den presenterade problembakgrunden ovan presenterar författarna följande 

frågeställning:  

 

Hur agerar Youtubers inom skönhetsindustrin som opinionsledare? 
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1.5 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få en djupare förståelse för vad i ett videoklipp på Youtube 

som påverkar tittaren och därmed kunna ge en rekommendation till företag som överväger att 

använda Youtubers i sin marknadsföring. 

1.6 Avgränsningar 

Examensarbetet är begränsat till att studera hur företag inom skönhetsbranschen använder sig 

av Youtube vid marknadsföring. Detta då denna bransch framstår som den ledande 

användaren av detta marknadsföringsverktyg och därför finns mycket undersökningsmaterial 

vilket leder till större trovärdighet av studieresultat. 

 

Vi har också valt att göra en geografisk avgränsning genom att enbart förhålla oss till den 

svenska marknaden och svenska Youtubeprofiler. Främsta skälet till detta är att, såsom redan 

nämnts under utmaningar, det finns en svensk marknadsföringslag som medför att 

samarbeten med företag i reklamsyften måste anges, vilket innebär att det är enklare att 

upptäcka vilka företag och vilka profiler som ingår i dessa samarbeten. 
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2. Teoretisk referensram 
Nedan presenteras en modell på de teoriområden som kommer att behandlas i detta kapitel. 

Modellen är i den ordning som anger en röd tråd för hur avsnitten hänger ihop för studiens 

sammanhang. Inledningsvis introduceras det övergripande området promotion där vi 

diskuterar effekterna av word-of-mouth och hur detta skapar ett surr (buzz). Därefter 

diskuteras vilka som är nyckelpersonerna i skapandet av surret, det vill säga opinionsledare 

och hur dessa kan användas av företag för att promota varumärken. I avsnittet om 

opinionsledare framförs teorier om hur deras användande av sociala medier ytterligare 

påverkar hur de framställs som varumärkesambassadörer. Slutligen redogörs teorier som 

talar för hur kommunikationen påverkar konsumentbeteendet. I texten presenteras de två 

avsnitten i omvänd ordning mot modellen. Det beror på att vi i kapitlet väljer att förklara 

konsumentbeteende i helhet för att sedan diskutera vad den kan påverkas av.  

 

 
Figur 1. Teorimodell. 

 

Vi har valt att bygga vår modell som ovan då den har en tydlig koppling till det som sker i 

verkligheten, vilket i denna uppsats gäller det som sker på Youtube. I de kommande 

teoriavsnitten har vi därför sökt stöd för de olika delarna i vår modell i litteraturen.  

2.1 Promotion 

Youtube kan användas för marknadsföring och vi studerar den ur bland annat ett promotion 

perspektiv. 

 

Ett företags marknadsföringsmix består generellt av fyra övergripande delar; produkt, pris, 

plats och promotion (McCarthy 1975, refererad i Goldsmith 1999, s. 178). Dessa delar 

beskriver de olika aktiviteterna som behandlas av marknadsföringsavdelningen på ett företag 

för att genom dem generera en ökad försäljning, skapa kundvärde eller skapa kundrelationer 
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(Borden, 1964, s. 9; Goldsmith, 1999, s. 178). De vanligaste formerna av promotion verktyg 

är; reklam, sales promotion, personlig försäljning, public relations och direkt marknadsföring 

(Kotler & Armstrong, 2010, s. 408). Alla dessa verktyg måste kombineras för att på ett 

effektivt sätt nå ut till potentiella konsumenter (Kotler & Armstrong, 2010, s. 408). Det är 

viktigt att företaget ger ett konsekvent budskap i samtliga promotionverktyg för att undvika 

att deras budskap misstolkas av konsumenterna (Kotler & Armstrong, 2010, s. 427). 

 

Utöver de promotionverktyg som presenterades ovan, har även sociala medier tillkommit de 

senaste åren. Sociala medier har förändrat promotion mycket, då det tillåter att 

konsumenterna kan kommunicera med varandra i realtid om produkter, varumärken etc. Men 

även företag får det lättare att direkt kommunicera med sina konsumenter. Dessutom har det 

utbredda användandet av sociala medier påverkat konsumentbeteendet ytterligare. Det 

konstanta informationsflödet på sociala medier mellan konsumenter gör att de inte längre 

endast påverkas av företagens marknadsföring utan även av andra konsumenters skrivna 

recensioner, vilka de tar del av online. Konsumenternas förtroende för traditionell reklam har 

blivit lägre jämfört med sociala media. Beteendet har också ändrats till att konsumenterna 

själva vill bestämma vad för medier de utsätts för, de vill själva bestämma vad de ska se. 

Konsumenternas åsikter kan med hjälp av sociala medier nå tusentals personer omedelbart 

och företag måste försöka dra nytta av denna nya word-of-mouth för att behålla 

konkurrenskraft. (Mangold & Faulds, 2009, s. 357–360) 

 

2.1.1 Word-of-mouth 

Lis och Neßler (2014, s. 63) beskriver i sin artikel word-of-mouth som informell 

kommunikation mellan konsumenter angående produkter och tjänster. Denna kommunikation 

har stor inverkan på konsumentbeteendet, till och med större än traditionell marknadsföring. 

Word-of-mouth är dock svårkontrollerat för företagen och negativa åsikter om produkter 

utbytes fort genom word-of-mouth. (Lis & Neßler, 2014, s. 63) 

 

Electronic word-of-mouth är ett fenomen som uppstått i och med den ökade användningen av 

internet. Fenomenet refererar till all kommunikation mellan konsumenter angående ett 

företag eller produkt där informationen är tillgängligt digitalt. (Hennig-Thurau et al., 2004, s. 

39) Electronic word-of-mouth skiljer sig en del från klassisk word-of-mouth då 

kommunikationen huvudsakligen sker skriftligen, till en stor publik och över långa distanser 

(Lis & Neßler, 2014, s. 63). Smartphones har utvecklat electronic word-of-mouth ytterligare 

genom konstant tillgång till olika sociala medier. Konsumenterna kan enkelt dela sina åsikter 

angående produkter med likasinnade globalt genom olika sociala nätverk. Sociala nätverk gör 

det möjligt för konsumenter att enkelt hitta andras åsikter oavsett vilket köp de står inför. 

Electronic word-of-mouth kan ta form som både negativ och positiv och har därmed en 

avgörande påverkan för produkternas framgång. (Lis & Neßler, 2014, s. 64). 

 

Lis och Neßler (2014) menar att konsumenten tidigare fick information om produkter från 

traditionell marknadsföring och litade på de professionella inom området men att idag vänder 

sig konsumenterna till sitt sociala nätverk för att aktivt söka informationen. Denna förändring 

har gjort att många företag fokuserar alltmer resurser på marknadsföring online. (Lis & 

Neßler, 2014, s. 65) 
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2.1.2 Buzz marketing 

Buzz-marketing definieras enligt De Pelsmacker et al. (2007, s. 248) som en organiserad 

word-of-mouth där spontana nätverk influerar konsumenter. Då konsumenter tidigare har 

relaterat till celebriteter, atleter och mediepersonligheter så har detta numera utvecklats till att 

konsumenten hämtar inspiration från mer vardagliga personer. Detta på grund av att de lättare 

kan relatera till dessa. Det är inom dessa vardagliga grupper av personer som buzz marketing 

nätverken härstammar ifrån. (De Pelsmacker et al., 2007, s. 248) 

De Pelsmacker et al. (2007, s. 248) anger traditionella bloggare som ett exempel på en 

härkomstkälla av buzz. Då bloggar fungerar som en dagbok för privatpersoner så anses det att 

de ger konsumenter en verklighetstrogen bild av sina upplevelser och den information som 

förmedlas anses vara pålitlig. Därav blir bloggosfären ett ovärderligt verktyg för företagen då 

bloggarna har en så övertygande verkan på konsumentbeteendet att de kan både fria och fälla 

en produkt. Ett exempel på hur företagen kan utnyttja bloggarnas inflytande på 

konsumenterna är då de skickar ut sina produkter i syfte att få bloggarna att prova och 

recensera produkterna. Detta med förhoppning om att det skapar ett positivt buzz. Detta 

kallas för product seeding. (De Pelsmacker et al., 2007, s. 248) 

Ovanstående information kan härledas till att bloggarnas effekt på sina läsare kan jämställas 

med Youtubers påverkan på sina tittare. Även product seeding kan även återfinnas inom 

Youtube. 

 

Buzz marketing kan dock i många fall uppfattas som dold marknadsföring. Dold 

marknadsföring är när det kommersiella syftet av ett reklaminslag på något vis har 

kamouflerats och därför inte uppfattas som reklam. Ett företag kan undanhålla att de ligger 

bakom information eller få informationen att uppfattas annorlunda. Anledningen till varför 

dold marknadsföring förekommer ligger i orsaken att konsumenter tenderar att lita mer på 

information som anses vara självständig, alltså ej kopplad till ett företag, eftersom 

informationen då uppfattas mer som en pålitlig rekommendation. (Petty & Andrews, 2008, s. 

7) 

 

I Petty & Andrews (2008, s. 9) studie diskuteras hur företag kan söka upp personer, så 

kallade surr-agenter (buzz agents) i syfte att mot kompensation få dessa individer att sprida 

information på digitala plattformar. Baksidan av användandet utav dessa agenter är att det 

balanserar på en gränsdragning för vad som är etiskt eller inte. Skillnaden ligger i hur 

agenterna uppmuntras till att tala om produkten. Författarna talar om så kallade ”Posers”. Det 

vill säga agenter som anställs och betalas för att agera som vanliga konsumenter och röra sig 

bland grupper med potentiella kunder för att sprida positiv word-of-mouth (Petty & Andrews, 

2008, s. 8) Det som i artikeln beskrivs som ordinära surr-agenter är personer som fritt får 

framföra sin åsikt om produkterna och i gengäld får exempelvis gratisprodukter eller rabatter 

(Petty & Andrews, 2008, s. 9). Andra begrepp som används för att beskriva surr-agenter är 

mavens, influenser, hubs eller opinionsledare (Goldenberg et al., 2009, s. 1). Vi har valt att i 

fortsättningen benämna dessa som opinionsledare.  

2.2 Opinionsledare 

Opinionsledare påverkar andra människors åsikter och beteende. De kan därmed även få en 

stark inverkan på konsumtion och deras agerande på Youtube är därför intressant att belysa. 

 

Konsumenter hämtar mycket information och inspiration från sociala sammanhang. Det vill 

säga personer i konsumentens omgivning har inverkan på konsumentbeteendet. Detta varierar 
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givetvis beroende på produktens typ och användande. Exempelvis är socialt eftertryck mer 

betydande om produkten avses att användas publikt än för privat bruk och om produkten 

utgör en del av konsumentens självbild. (Solomon et al., 2013, s. 396–398) 

 

Solomon et al. (2013, s. 421) redogör för hur internet har gett ytterligare slagkraft för 

opinionsledare vilket har gett upphov till det författarna kallar online opinionsledare. Deras 

inflytande är mer omfattande då de kan nå längre och fler individer än vid direkt 

kommunikation, vilket leder till att större sociala nätverk av potentiella konsumenter kan 

påverkas. Av det innehåll som förmedlas av amerikanska konsumenter uppskattas det att 256 

miljarder kommunikations meddelanden per år innehåller varumärkesrelaterad information. 

Eftersom att mycket av informationen hämtas från online opinionsledare så kan det antas att 

många varumärken når konsumentens medvetande genom online opinionsledare. (Solomon et 

al., 2013, s. 421) Opinionsledare är oftast i direkt bekantskap med konsumenten men behöver 

inte nödvändigtvis återfinnas i konsumentens sociala krets utan de kan också vara celebriteter 

(Solomon et al., 2013, s. 418). 

 

Studien nämner en övergång till att konsumenter allt oftare söker information på internet, 

men att alla som har köpt delar inte med sig av sin erfarenhet av en produkt eller tjänst. 

Därmed blir opinionsledare en viktig källa för information (Song et al., 2017, s. 17). Studien 

har valt att karaktärisera en opinionsledare i tre övergripande karaktärsdrag; öppenhet, 

exhibitionism och kompetens inom interpersonella relationer. Öppenhet hänvisar till 

personens förmåga att anamma nya ideér och vara kreativ (Song et al., 2017, s. 17). En hög 

grad av öppenhet kommer leda till ett ökat förtroende och ökat behov av information från 

personen inom sociala media (Song et al., 2017, s. 21). Exhibitionism refererar till personens 

grad att vara utåtriktad, att vilja dela med sig av privat information och få uppmärksamhet. 

Detta attribut uttrycks som den övergripande viljan att exponera sig själv publikt. Det sista 

karaktärsdraget, kompetens inom interpersonella relationer, syftar till en persons förmåga att 

interagera med andra personer och viljan att socialisera med andra. En hög grad av dessa 

tre karaktärsdrag beskriver författarna kommer öka tendensen att personen blir en 

opinionsledare inom sociala medier. (Song et al., 2017, s. 17) 

 

Ovanstående information indikerar att Youtubeprofiler kan klassificeras som online 

opinionsledare då de agerar virtuellt och besitter liknande sociala nätverk som följare. Dock 

börjar Youtubeprofiler få en allt mer erkänd “kändisstatus” tillika de traditionella 

celebriteterna (Pittman, 2015). Därmed kan det antas att de har en likvärdig påverkan inom 

marknadsföring. 

2.2.1 Celebrity endorsement 

Det är vanligt att företag använder sig av celebriteter för att marknadsföra sina varumärken. I 

USA innehåller i genomsnitt var fjärde annons en celebritet. Fördelen med användande av 

celebriteter är att det drar till sig uppmärksamhet av media och ger därmed företag gratis 

publicitet. Det fungerar dock inte med vilken celebritet som helst för att få positiva effekter, 

utan det skiljer sig från produkt till produkt. Celebriteten måste vara trovärdig och gärna vara 

en expertis inom området. T.ex. en fotbollsspelare som gör reklam för fotbollsskor gör det 

trovärdigt då personen är aktiv inom den sporten. Utöver trovärdighet behöver profilens 

personlighet, image och livsstil överensstämma med den produkt hen gör reklam för. (De 

Pelsmacker et al., 2007, s. 211) 
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I Chung och Cho’s (2017, s. 481) studie studerades det hur kändisarnas aktivitet på sociala 

medier hade för påverkan på hur de agerade som ambassadörer för varumärken. Studien visar 

på bakomliggande faktorer som avgör interaktionen mellan ambassadör, sociala medier och 

konsument. Därmed kan den användas för att få förståelsen för varför relationer som kan 

innehas genom sociala medier kan skapa en mer eller mindre trovärdig ambassadör för ett 

varumärke. I studien presenteras hur celebriteter numera använder sig av sociala medier för 

att närma sig sin beundrarskara. Kim Kardashian har skapat en trogen följargrupp på sina 

diverse sociala medie plattformar. Hon interagerar aktivt med denna grupp av följare genom 

att dela intima detaljer om sitt privatliv, personliga tankar och känslor. Stundvis förekommer 

även uppmuntran eller prisningar för olika varumärken. På grund av sitt stora antal följare är 

Kim Kardashian en av de högst eftersökta varumärkesambassadörerna för vår tid. (Chung & 

Cho, 2017, s. 482) 

Det sociala medier har möjliggjort är ett nytt sätt att agera gentemot celebriteten. Det som 

tidigare har varit en ensidig relation blir med sociala medier ett interaktivt förhållande där 

publiken går från att ha varit iakttagare och beundrare till ”vänner”. 

Studien tar fram tre begrepp som i diskussionen bildar en kedjereaktion som förklarar sociala 

mediers påverkan för ambassadörernas effektivitet. Det första konceptet är den psykologiska 

termen parasocial relation. Detta beskrivs som den relation som uppstår när en individ 

utvecklar en intim och vänskapsliknande relation när hen uppfattar frekvent exponering av en 

annan individ. Till exempel en skådespelare som medverkar i personens favorit TV-serie. 

(Horton & Wohl, 1956, s. 215) 

 

Självexponering är det andra centrala begreppet i studien (Chung & Cho, 2017, s. 483). 

Självexponering innebär att utlämna vanligtvis gömda, personliga uppfattningar och känslor 

för sin omgivning. Detta underlättar individens förmåga att vara ärlig, kunna relatera och 

kommunicera med sin omgivning. (Cozby, 1973, s. 88). Självexponering kan mätas utifrån 

två dimensioner; bredd och djup. Djup innefattar till vilken grad av intimitet man utlämnar 

särskild information om och bredd hänvisar till omfånget av informationsämnen. Det är 

påvisat att en individ är mer sannolik att bli omtyckt ju högre grad av självexponering. 

(Chung & Cho, 2017, s. 483–484) 

Det sistnämnda konceptet behandlar en ambassadörs trovärdighet, vilket går att dela in i två 

underdimensioner; Expertis och Pålitlighet. Expertisen innefattar de kunskaper och 

färdigheter, vilka anses vara väsentliga att ambassadören besitter för det varumärke som 

denne stödjer. Pålitlighet är i detta sammanhang definierat som ambassadörens avsikt att 

kommunicera påståenden som han eller hon anser vara tillförlitliga. Till skillnad från expertis 

är pålitlighet mer ogreppbar och svår att mäta. Pålitlighet växer fram med repeterat samspel 

mellan celebriteten och publik. I studien har författarna valt att fokusera mer på pålitligheten 

då den har en tyngre påverkan på attitydförändringar. (Chung & Cho, 2017, s. 484) 

I samspelet mellan dessa koncept framkommer det att parasociala relationer som uppstår när 

ambassadörer använder sig av en högre grad av självexponering resulterar i en starkare 

övertygelse. Detta bidrar därmed till en större trovärdighet som i sin tur leder till en positiv 

påverkan för konsumentens köpbeslut. Sociala medier kan därför användas som ett verktyg 

för att skapa denna intima relation med följare och slutligen till parasociala relationer med 

dem. När celebriteter bjuder på en inblick i sina privata liv och därmed genomför en 

självexponering, kan det tolkas av följarna som ett tecken på vänskap och därav skapa en 

tillförlitlighet. Om celebriteten slutligen sammankopplas till ett varumärke eller förespråkar 

för ett varumärke blir informationen som utges också trovärdigt och därmed skapas en positiv 

bild även av varumärket hos beundrarna. (Chung & Cho, 2017, s. 489–490) 
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2.2.2 Personal branding 

Cheng (2013, s. 334) belyser hur personlig branding har utbrett sig från att tidigare enbart ha 

varit för offentliga personligheter till att ha blivit allt viktigare för ”amatörmässiga” 

personligheter såsom aktörer på sociala medier. Detta för att framföra en individualitet i syfte 

att differentiera sig från sina konkurrenter.  I sin studie finner Cheng (2013, s. 339) tre 

huvudsakliga faser i processen att forma personal branding på Youtube; Extrahera, uttrycka 

och utstråla. I första fasen, extrahera är det viktigt för en Youtuber att internt söka de unika 

attribut och egenskaper som personen vill förmedla. Detta kan gälla personlighetsdrag eller 

vilket innehåll profilen vill ge intryck för inför tittarna. Därefter gäller det att uttrycka dessa 

attribut på så vis att det kännetecknar individen så att tittarna enkelt kan koppla 

signalementen med profilen. Därefter bör attributen utstrålas genom att profilen 

förkroppsligar attributen genomgående i sin kanal. (Cheng, 2013, s. 339–241) 

2.3 Konsumentbeteende 

En teoretisk insikt i konsumentbeteende är en förutsättning för att förstå hur det kan påverkas 

av opinionsledare och därmed kunna arbeta med uppsatsens frågeställning.  

 

Konsumentbeteende har definierats av många forskare. En av de tidigare definitionerna 

formulerades av Jacob Jacoby (1975, s. 979). Han menar att konsumentbeteende inkluderar 

allt från införskaffande och konsumtion till förfogandet av varor och tjänster av personer eller 

företag (Jacoby, 1975, s. 979).  

 

Konsumenters beteende antas ofta vara rationellt, alltså att de köper de varor eller tjänster 

som ger konsumenten störst nytta i relation till priset. Förutsatt att konsumenten har perfekt 

information. Det finns dock stor problematik kring detta, då alla konsumenter inte har 

tillgång till all information om de olika alternativa av produkter. Konsumenter har även olika 

preferenser gällande stil och smak som starkt påverkar köpbeslut. Under årtiondena har 

konsumentbeteendet förändrats; det har blivit större fokus på vad konsumenten vill ha snarare 

än faktiska behov (Zaichkowsky, 1991, s. 52, 56). 

 

Företags huvudsakliga mål med reklam är att ändra konsumentbeteendet och skapa en 

varumärkeskännedom. För att kunna göra det använder de sig av olika typer av 

marknadsföring för att öka minnesbilderna som konsumenterna har kring ett varumärke. 

Exempelvis kan användning av emotionell attraktion skapa emotionella kopplingar till 

varumärket i konsumenternas medvetande, vilket gör att konsumenterna lättare associerar 

vissa känslor med specifika varumärken. Företag använder olika metoder för att skapa 

emotionell attraktion, exempelvis användning av celebriteter och modeller eller skapande av 

en attraktiv omgivning som påverkar konsumentens köpavsikt. (Rizwan et al., 2013, s. 52) 

2.4 Kommunikationens påverkan 

Kommunikation är ett centralt begrepp inom marknadsföring och i detta avsnitt studerar vi 

dess påverkan ur olika perspektiv; tillvägagångssätt och resultat. 

2.4.1 Emotionell eller rationell attraktion 

Det finns två övergripande inriktningar som företag kan använda sig av vid marknadsföring; 

emotionell respektive rationell attraktion (appeal). Användning av rationell attraktion innebär 
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att marknadsföringen fokuserar på att lyfta fram de praktiska fördelarna med 

produkten/tjänsten medan emotionell attraktion försöker väcka känslor hos konsumenten 

(Rizwan et al., 2013, s. 54). Fahy och Jobber (2012) beskriver att emotionellt värde innebär 

att produkten/ varumärket inte utmärker sig i det praktiska värde den ger konsumenten utan 

de emotionella känslor det väcker och associerar med vissa känslor, så som lyx (t.ex. 

Hermés) eller säkerhet (t.ex. Volvo) (Fahy & Jobber, 2012, s. 7–8). 

 

När konsumenter utsätts för emotionellt attraherande marknadsföring med information om 

produkter eller tjänster, använder de sina känslor för att bestämma vad de tycker om 

informationen. Det här sker ofta omedvetet hos konsumenterna och påverkas av det humör 

hen är i. Är personen på gott humör kommer det skapa positiva kopplingar till produkten som 

de exponeras för. (Jansson-Boyd, 2010, s. 73) 

Även en studie av Bagozzi et al. (1999, s. 202) påvisar att personers känslor påverkar hur de 

uppfattar information och hur de blir påverkade av stimuli. De menar att en person på gott 

humör kommer att utvärdera stimulit hen utsätts för mer positivt (Bogazzi et al., 1999, s. 

197). Denna teori är intressant då det visar på att ett Youtube-videoklipp med humor och 

positiv energi kommer leda till en positiv koppling till de produkter som visas i videoklippet. 

 

Konsumenter är olika mottagliga för produktrelaterad information beroende på deras 

engagemang och behov av produkten. Vid högt engagemang är konsumenten väldigt 

mottaglig och kommer att bearbeta den information som mottages. Medan när det är en 

produkt som inte är intressant för konsumenten kommer hen troligen helt ignorera 

informationen. (Solomon, 2013, s. 204) Författarna kopplar detta till att när konsumenter 

använder sig av Youtube så gör de ett aktivt val när de väljer vilket videoklipp de ska titta på. 

Alltså kan det antas att de ser på klipp som intresserar dem och blir därmed mer mottagliga. 

2.4.1 Hierarchy of effects 

I syfte att kunna förutse effekten av kommunikation inom promotion återfinns ett flertal 

hierarkiskt byggda modeller som illustrerar konsumentens beteende vid exponering av 

promotion. Trots att modellerna skiljer sig från varandra så har de som gemensam nämnare 

att de alla påstår att konsumenten genomgår en utveckling i tre faser bestående av ett 

kognitivt tillstånd (rationellt), ett affektivt tillstånd (känslomässigt) samt en faktisk handling. 

I detta avsnitt redogör vi i korthet för Lavidge och Steiners (1961) modell för att sedan 

diskutera utvecklingen av modellen AIDA.  

Promotion har som syfte att uppmuntra till köp och på så vis öka försäljning. Trots detta är 

promotion till stor del inte utformat på ett sätt som uppmuntrar till direkt handling. Det vill 

säga exponering för promotion och det faktiska köptillfälle behöver inte nödvändigtvis ske 

samtidigt, vilket resulterar i att det kan vara svårt att mäta den direkta påverkan då det är 

avsett som en långsiktig funktion. Men en långsiktig funktion utvecklas i kortare steg som 

slutligen leder till resultatet och dessa steg bör kunna mätas för att få en förståelse för 

effektivitet av promotion. (Lavidge & Steiner, 1961, s. 59) 

Lavidge och Steiner (1961, s. 59) har i sin forskning försökt sig på att skapa en modell för att 

visa på hur flertal steg bildar en process som omvandlar konsumenten från en någorlunda 

intressent till en övertygad köpare. Deras modell av hierarchy of effects visar sju steg som 

konsumenten befinner sig i och hur annonseringen ska ha som ändamål att flytta 

konsumenten uppåt i stegen och därmed närmare till köppunkten. (Lavidge & Steiner, 1961, 

s. 59) 
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Figur 2. Hierarchy of effects 

 

Ladvidge och Steiner (1961) klargör att en konsument genomgår dessa steg men att det kan 

ske i varierat omfång och inom olika tidsspann beroende på komplexiteten av produkten och 

dess betydelse för köparen. 

Författarna pratar om distanser som kan föreligga mellan stegen och dessa distanser kan vara 

olika långa. Exempelvis kan en konsument ambulera från att vara omedveten till positivt 

inställd relativt fort men att distansen kan vara längre mellan att vara positivt inställd till att 

faktiskt köpa. För enkelhetens skull framför Ladvige och Steiner en regel för modellen; Ju 

större ekonomisk och/eller psykologisk ansträngning köpet kommer innebära för 

konsumenten, desto trögare kommer det vara att flytta konsumenten uppåt i stegen. Omvänt 

innebär ett lösare engagemang att konsumenten rör sig snabbare uppåt i stegen. (Lavidge & 

Steiner, 1961, s. 60) 

Från ett företags ståndpunkt innebär dessa sju steg att promotionen måste tilltala och övertyga 

konsumenten inom tre psykologiska dimensioner, vilka i sin tur är beroende på vilket steg 

konsumenten befinner sig på. (Lavidge & Steiner, 1961, s. 60) 

1.    Den kognitiva dimensionen ska informera och upplysa konsumenten om produkten och 

dess egenskaper. Detta för att tilltala konsumenter som befinner sig i stadie 1 och 2 som 

omnämns som de ”omedvetna stegen”. 

2.    Den affektiva dimensionen ska stimulera konsumenter att förflyttas in i steg tre och fyra. 

3.    Den motiverande dimensionen ska innefatta att förflytta kunden till ett strävande stadie 

där slutgiltiga målet är att innehava produkten. 
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(Lavidge & Steiner, 1961, s. 59) 

 

Barry och Howard (1990; referat i B.S Wijaya, 2012, s. 75) har tagit fram hierarchy of effect 

modellen: AIDA som över tid har utvecklats. Modellen har sitt ursprung att uppmuntra 

försäljare att leda potentiella köpare igenom processen; Uppmärksamhet (Attention), Intresse 

(Interest), Begär (Desire) och Handling (Action). 

Wijaya (2012, s. 73) påpekar hur utvecklandet av informationsteknologi har medfört ett 

behov av uppdatering för dessa ”hierarchy of effect” modeller och tillfogade ytterligare tre 

faktorer till AIDA modellen; Informationssökande (Search), Dela (Share) och 

förälskelse/avsky (Love/Hate). Då konsumenter idag är alltmer kritiska för inkommande 

information, kan påtryckande promtionen ha lite eller ingen effekt på konsumenten. Det är 

därför vanligt förekommande att en promotion behöver följas upp med ett aktivt 

informationssökande från konsumenten själv. (Wijaya, 2012, s. 73, 79) 

Wijaya (2012, s. 79) menar att konsumenten blir därmed enbart tilltalad av promotionen då 

hen själv aktivt söker den. 

 

Informationssökandet sker inte enbart externt utan även en inre sökning genomförs då 

konsumenter tenderar att lagra information om varumärken och detta kan då användas vid 

aktuella situationer. Att konsumenten förälskar sig eller avskyr en produkt baserar sig på hur 

väl produkten passar konsumentens förväntningar de fått av promotionen. Detta steg ligger 

förvisso efter köpets genomförande och är därmed en reaktion av promotion men steget är 

avgörande för efterkommande handlingar såsom återköp och kundnöjdhet. Wijaya (2012, s. 

79–81) belyser vikten av att ha en lojal kundbas som har ett starkt band med varumärket. En 

kund som inte enbart har förälskat sig i ett varumärke utan som också har bildat en relation 

kommer med stor sannolikhet sprida en positiv bild av varumärket. En missnöjd eller frälst 

konsument kan skapa en snöbollseffekt som sprider sig och påverkar andra konsumenters 

uppfattning av produkten. En snöbollseffekt av denna typ har fått en markant betydelse för 

hur effektfull spridningen kan bli i och med sociala medier. Konsumenter kan numera nå ut 

till stora massor om sina upplevelser med olika varumärken vilket kan resultera i stor 

framgång eller förödelse för företagen. (Wijaya, 2012, s. 79–81)  



  
   

   

 18 

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Här följer en sammanfattning av de teorier som presenterats i detta kapitel; promotion, 

opinionsledare, konsumentbeteende och kommunikationens påverkan. Kopplingen mellan de 

olika teorierna har visas med den övergripande modellen nedan där siffrorna hänvisar till 

tidigare avsnitt. 

 

 
Figur 3. Teorimodell 

 

Word-of-mouth är informell kommunikation mellan konsumenter om produkter och företag. 

Kommunikationen har expanderats enormt med internet vilket möjliggör att likasinnade 

personer kan dela sina åsikter med tusentals. Denna utveckling har en stark påverkan på 

konsumentbeteendet. 

 

Buzz marketing fokuserar mer på hur relationen mellan personer och kommunikationen inom 

sociala nätverk bildar ett surr (buzz). Personer som till hög grad påverkar surret kallas för 

surr-agenter eller opinionsledare. Teorierna förklarar även att konsumenter inte längre i lika 

stor grad hämtar information från celebriteter utan snarare av personer som är mer vardagliga 

och som de kan relatera till. Bloggare är ett bra exempel på en sådan person. Marknadsförare 

har uppmärksammat detta och samarbetar gärna med dessa personer för att utlösa surret och 

kontrollera det. Dock finns det risk för att dold marknadsföring kan förekomma på grund av 

buzz marketing.  

 

Online opinionsledare är personer som influerar andra likasinnade personer regelbundet över 

internet. Deras påverkan kan ske på många sätt, dels genom åsikter från dem men även hur 

och vad de konsumerar har inverkan på dess följare.  

 

Celebrity endorsement används av många företag och användningen av sociala medier har 

underlättat kommunikationen och relationen mellan celebriteten och dess följare. Chung och 

Cho (2017, s. 489–490) presenterar sambandet mellan tre begrepp som förklarar celebriteters 
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ökade inverkan i och med sociala medier; parasocial relation, självexponering och 

trovärdighet. 

 

Beteendet hos konsumenterna har förändrats i och med den utökade användningen av sociala 

medier, där konsumenterna enkelt kan kommunicera med varandra och företag. Deras 

förtroende till traditionell reklam har reducerats och konsumenterna vill själva bestämma 

vilken typ av media de utsätts för. 

 

Rationell och emotionell attraktion är två typer av marknadsföring som företag använder sig 

av. Där förstnämnda attraherar genom att belysa de praktiska fördelarna med produkterna. 

Den andra, emotionell attraktion, uppmanar istället till känslor hos konsumenterna vilket kan 

göras genom användning av celebriteter i marknadsföring. Konsumentens humör påverkar 

också hur de kommer att reagera på den marknadsföring de utsätts för, ett gott humör ger en 

positiv inställning till marknadsföringen.  

 

Hierarchy of effects modeller beskriver hur konsumenter genomgår en process av tre faser; 

en kognitiv fas, en emotionell fas samt en faktisk handling. AIDA beskriver också dessa steg 

men har i senare forskning blivit påbyggd med tre ytterligare steg för att bättre applicera 

påverkan av dagens sociala medier. Dessa steg är; informationssökning, dela och 

förälskelse/avsky.  
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras hur den empiriska datainsamlingen har genomförts samt hur vi 

som författare har förhållit oss till praktiska och etiska dilemman under studiens gång. 

Sammanfattningsvis så har vi gjort ett antal semistrukturerade intervjuer kompletterat med 

egna observationer. I intervjuerna har vi ställt frågor till respondenterna angående sin 

inställning av promotion på Youtube. Vi har valt att definiera urvalet på basis av 

demografiska faktorer som karaktäriserar tittare av skönhetskanaler på Youtube. Nedan 

presenteras även tillvägagångssätt för att hantera och analysera den information som 

erhållits under studien.  

 

Studien kan betecknas som multimetodologisk då den tangerar en experimentell studie 

eftersom syftet till viss del är att se vilka effekter Youtubern har på respondenten när de ser 

på klippet, dvs. när respondenten utsätts för ett visst stimuli och vad responsen då blir. En 

multimetodologisk ansats är enligt Mingers och Brocklesby (1997, s. 489–490) ett bra sätt att 

bättre kunna reflektera den värld vi lever i, och går ut på att använda sig av flera olika 

metoder. För att få förståelse för reaktionen har vi valt att inkludera observationer av 

videoklippen som visades för respondenterna. Kvantitativa observationer har gjorts på 

vardera kanalen för de Youtubeprofiler som respondenterna valde. Detta för att få en bättre 

helhetsbild av Youtubern. Det finns ett analytiskt syfte i att beskriva händelserna i klippen för 

att kunna profilera Youtube personligheterna samt att ytterligare förstå respondenternas 

intervjusvar.  

 

Bryman (1997, s. 18) ställer en kvantitetmetodiskrapport i jämförelse mot en kvalitativ 

forskning för att avgöra avvikelser och skillnader. Vad som framkommer är att den 

kvantitativa forskningsmetoden har som syfte att reflektera metoder, tekniker och procedurer 

som återfinns inom naturvetenskapen. Varav den kvalitativa metoden sätter människors 

upplevelser av den sociala verkligheten i fokus. Den kvantitativa forskningsmetoden ämnar åt 

att studera kausala samband med speciellt fokus på specifika variabler. Bryman (2008, s. 151) 

tillägger att den kvantitativa forskningsmetoden används i synnerhet för att bekräfta eller 

förkasta etablerade teorier och hypoteser. Medans den kvalitativa forskningen fokuserar på att 

studera och förklara den sociala verkligheten (Bryman, 1997, s. 77). Det vill säga normer, 

värderingar, händelser och handlingar utifrån den studerade personens eget perspektiv 

(Bryman 1997, s. 77). 

 

Då vi i denna studie försöker att förstå och förklara det samspel som försiggår mellan en 

opinionsledare och konsument så anser vi att det innebär att studera personers uppfattning av 

en verklig situation. Därav är det kvalitativa angreppssättet mest lämpat för denna studie. 

 

3.1 Teoretisk metod 

3.1.1 Förförståelse 

Bryman och Bell (2015, s. 40) menar att en studie kan påverkas av författarnas personliga 

värderingar och förutfattande meningar. Detta stöds även av Sanders et al. (2009, s. 118) som 

också påstår att de slutsatser som dras är präglade av författarnas egna värderingar och att 

slutsatserna därför kan variera beroende av vem som är forskaren. Bryman och Bell (2015, s. 
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40) belyser också vikten av att vara medveten över hur ens egna uppfattningar påverkar de 

val och inriktningar som görs i studien. 

 

Eftersom att vi även genomför en observation så anser vi det extra viktigt att reflektera över 

den förkunskap som vi innehar. Vi är båda civilekonomstudenter och har i samband med vårt 

program studerat marknadsföring. Vidare är vi båda även frekventa användare av sociala 

medier och har ett gemensamt intresse för populärkultur. Då vi själva anser oss vara aktiva 

konsumenter som är väldigt mottagliga för all typ av reklam insåg vi hur mycket vi själva 

blev påverkande av Youtubers. I kombination med vår kunskap inom marknadsföring började 

vi därför ifrågasätta varför vi blev så påverkade. Vi ville även undersöka om fler upplevde att 

de blev påverkade av Youtubers och där igenom bekräfta om det är det nya verktyget inom 

marknadsföring.  

 

För att vår uppsats även ska bidra till marknadsföring som forskningsområde har vi försökt 

utesluta vår egen uppfattning i påverkandet av intervjuerna och i så stor utsträckning som 

möjligt försökt vara neutrala i våra observationer trots att vi har en tidigare uppfattning. 

 

3.1.2 Ämnesval 

I vår studie undersöker vi varför Youtubers har blivit alltmer inflytelserika inom 

marknadsföring av skönhetsprodukter. Kaplan och Haenlein (2009, s. 59) menar på att 

företag blir alltmer verksamma på de sociala medieplattformarna då användningen av de 

sociala medier ökar drastiskt bland konsumenter. Det finns en stor andel tidigare forskning 

om företagens användande av sociala medier men vi kunde inte återfinna en enda artikel som 

lyfter fram användande av Youtubers. Trots det upptäckte vi att marknadsföring förkom på 

flertal kanaler inom Youtube, fenomenet skrevs om i nyheterna och påverkade både oss som 

konsumenter men också de i vår omgivning. Eftersom att vi själva är båda intresserade av 

konsumentbeteende, Youtube och marknadsföring samt att vi ofta diskuterar hur vi själva blir 

påverkade av denna typ av reklam så resulterade det i att vi valde detta ämne. Valet att rikta 

in oss på skönhet är på grund av att vi uppfattade att denna typ av marknadsföring var 

vanligast inom de skönhetsrelaterade kanalerna på Youtube. Vi har i en kurs i säljaktiviteter 

under hösten 2015 skrivit ett arbete gällande product seeding på Youtube och det var vid det 

tillfället som vi upptäckte saknaden av vetenskaplig forskning och därför bestämde oss för att 

själva utforska ämnesområdet.  

3.1.3 Litteratursökning och källkritik 

För att kunna ha en teoretisk grund trots att det inte gick att återfinna vetenskapliga artiklar 

som beskrev vad vi skulle undersöka så fick vi föst göra en kartläggning för att hitta relevanta 

teorier. Vi har försökt att huvudsakligen använda oss av fackgranskade vetenskapliga artiklar 

och den teoretiska referensramen är nästan uteslutande baserat på vetenskapliga artiklar men 

vi har även använt böcker och nyhetsartiklar från hemsidor. 

 

Vi började arbetet med att utgå ifrån vår tidigare kunskap inom marknadsföring för att kunna 

mappa vilka forskningsområden som vi berördes av. Detta då det inte fanns ett teoretiskt 

grundbegrepp som beskrev den marknadsföring vi undersökte. Vi kom fram till att det gällde 

promotion, sociala medier, konsumentbeteende, product seeding, sponsring samt Youtube. Vi 

försökte enskilt söka och kombinera sökord genom exempelvis ”Product seeding on 

Youtube” men det gav inga träffar. Därför försökte vi göra ytterligare en indelning utifrån 
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teorier som vi hittat i diverse kursböcker. Då fick vi fram sökord som ”Consumer behavior”, 

”rational and emotional appeal”, ”Opinion leader”, ”Affect of marketing communication”, 

”word of mouth” samt “Buzz marketing”. Vi försökte därefter kombinera dessa sökord med 

“…on social media”, “…within Youtube” och så vidare. Mycket av de vetenskapliga artiklar 

vi hittade inkluderade inte det vi ville ha men refererade vidare till andra vetenskapliga 

artiklar som kunde vara användbara. 

 

I inledningskapitlet har vi inkluderat ett antal nyhetsartiklar från diverse hemsidor. De anger 

främst intervjuer med exempelvis forskare inom ämnet, personer inom industrin eller återger 

samhällsnyheter. Vi använde dessa på grund av avsaknad av en exakt vetenskapligt grundad 

beskrivning för vad vi undersöker och är medvetna om att dessa källor inte ger akademisk 

kvalité men har ändå inkluderat dem då de tyder på ämnets nutida betydelse och ger viss 

statistik som inte går att hitta någon annanstans.  

 

De sökmotorer som använts är Umeå universitets databaser som bland annat Emerald 

Journals och Business Source Premier. Vi har också använt Google Scholar men då efteråt 

säkerhetsställt att artiklarna var vetenskapligt granskade. För att ytligt undersöka artikelns 

relevans till vår studie började vi läsa Abstract och inledning och sedan slutsatsen. Därefter 

gjordes en grundlig läsning av hela artikeln när relevant. Om artikeln har refererat till andra 

artiklar har vi återgått till dem för att information inte ska gå förlorat i tolkning. För att få 

inspiration till begrepp och teorier inom marknadsföringskommunikation har vi utgått mycket 

från Marketing Communication av De Pelsmacker et al. (2007). För att undvika användandet 

av kurslitteratur har vi försökt att inte referera till den boken, utan vi har istället återgått till 

dess referenser till vetenskapliga artiklar. I vissa fall har artiklarna inte funnits tillgängliga, 

vilket ibland även varit fallet då vi försökte återgå till primärkällan i en vetenskaplig artikel. 

Om så är fallet så klargörs detta i refereringen.  

 

Thurén (2013, s. 7–8) beskriver fyra kriterier utifrån hur en källa bör granskas. Dessa kriterier 

är äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Vi har valt att granska våra källor 

utifrån de första tre kriterierna. Detta på grund av att det är svårt att säkerhetsställa att 

källorna har varit opartiska, vilket är innebörden av det sista kriteriet. Äkthet innebär att 

källan inte är förfalskad utan autentisk (Thurén, 2013, s. 17). För de källor som är 

fackgranskade kan vi utgå ifrån att de är äkta men för källor som hemsidor och kurslitteratur 

är det svårt att bedöma och dessa bör därför användas med aktsamhet. Vi anser dock att 

användandet av de källorna inte har en betydande roll för studiens utfall utan används mer för 

att visa aktualitet och för att ge en generell beskrivning av använda begrepp. 

Tidssambandskriteriet (Thurén, 2013, s. 31) anger att en källa bör vara aktuell för den tidsram 

den avser att användas i. Med detta menas att en gammal källa kanske inte ä aktuell för 

nutiden. Eftersom att vi undersöker sociala medier som är ett relativt nytt ämnesområde så är 

utgångspunkten för mycket av vår litteratur hyfsat relevant i tid. Det är om litteraturen 

hänvisar till en primärkälla som är gammal som vi inte använt en aktuell källa. Detta har vi 

försökt gardera oss mot med att säkerhetsställa att refereringen även används i nya källor för 

på så vis säkerhetsställa att de fortfarande är aktuella. För de hemsidor som använts är dessa 

högt aktuella och de flesta är skrivna inom de senaste åren. Oberoendekriteriet innebär att 

källan inte har passerat för många led (Thurén, 2013, s. 36). Detta kriterium anser vi har 

uppfyllt då vi så stor utsträckning som möjligt har använt oss av primärkällor.  
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3.2 Intervjumetod 

3.2.1 Typ av intervju 

Vi genomförde kvalitativa djupintervjuer. En kvalitativ intervju betecknas av Yin (2011, s. 

136) som ett interagerande mellan intervjuperson och respondent. Varför vi ej valde att göra 

en kvantitativ studie är för att vår frågeställning kräver förståelse vilket är svårt att få ut från 

en kvantitativ studie. I våra intervjuer förekommer ett antal förskrivna frågor men det finns 

en öppenhet i frågorna som kan resultera i varierande uppbyggnad av enskild intervju. 

Exempelvis ger en kvalitativ intervju enligt Yin (2011, s. 136–138) utrymme för följdfrågor 

och låter respondenten till en viss grad styra intervjun. Detta tillåter en öppen svarsmiljö där 

mer väsentlig information kan insamlas utöver det som frågorna är tänkta att besvara (Yin, 

2011, s. 136–138). 

 

Esaiasson et al. (2017, s. 262) ger ytterligare bevis för hur kvalitativa intervjuer så som 

samtalsintervjuer ger upphov till oväntade svar som ger mer insikt i respondentens 

tankegång. Syftet med att sammanställa intervjuer till data är således att hitta mönster 

(Esaiasson et al., 2017, s. 260). Användningen av samtalsintervjuer är särskilt till fördel om 

ett outforskat område studeras och när syftet med studien är att utveckla teorier och begrepp 

(Esaiasson et al., 2017, s. 262–263). 

 

Vid en kvantitativ intervju återfinns enligt Bryman och Bell (2013, s. 413) välstrukturerade 

frågor i syfte att kunna mäta variabler och maximera validitet respektive reliabilitet. Att en 

intervju går i en annan riktning än vad som önskas anses vara en störning för en kvantitativ 

forskare, det gäller att i en kvantitativ intervju ta fasta på strukturen och ställa slutna frågor 

för att undvika att utfallet blir annat än förväntat (Bryman & Bell, 2013, s. 413). Vi valde inte 

att ha välstrukturerade frågor och vi ville att intervjuerna skulle styras av respondentens svar, 

därmed var de ej kvantitativa intervjuer som genomfördes.  

 

Då en intervju följer specifika teman exempelvis vid användandet av en intervjuguide, kan 

den klassificeras som semistrukturerad, dock kan frågor förekomma som inte återfinns i den 

ursprungliga intervjuguiden (Bryman, 2008, s. 415). I och med att vi valt att initialt följa en 

intervjuguide kan vi alltså konstatera att vår intervju faller under kategorin semistrukturerad. 

 

Djupintervjuer innebär att respondenten och intervjuaren möts med inställningen att 

möjliggöra en relation. Därav blir det en mer intim tvåvägskommunikation där även 

intervjuaren agerar och pratar personligt med respondenten. Relationen kan liknas den mellan 

två vänner. Syftet med djupintervjuer är att erhålla personliga aspekter, upplevda 

erfarenheter, värderingar, beslut och kulturella perspektiv. (Ahrne & Svensson, 2015, s. 38)  

 

Då respondenterna befann sig på olika geografiska platser så valde vi att genomföra några 

intervjuer via telefon eller Skype då det inte var möjligt att göra dem ansikte mot ansikte. I 

efterhand märkte vi att det fanns en markant skillnad mellan att träffa respondenten fysiskt 

och att inte träffa respondenten.  

Bryman (2008, s. 210) stödjer detta påstående genom att konstatera att det finns en tendens 

för respondenten att ha svårare att svara på frågor då denna inte kan reagera eller utgöra 

intervjuarens ansiktsuttryck. Det är också mer troligt att respondenten också uppfattar mer 

misstänksamhet och är mindre engagerad i intervjun då den genomförs via telefon (Bryman, 

2008, s. 210). 
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Vid personligt möte med respondenten flöt samtalet på naturligt då det var lättare att avgöra 

när respondenten avslutat sitt svar. Vid telefonintervjuer var detta svårare att bedöma vilket 

kunde leda till att respondenten avbröts eller att en lång tystnad uppstod. Andra problem som 

uppstod var av teknisk natur exempelvis att det kunde brytas och hackas vid 

telefonkontakten. Utan att se respondentens ansiktsuttryck var det också tveksamt om hur de 

uppfattade frågan. Resultatet blev att telefonintervjuerna blev någorlunda kortare än de 

personliga mötena.  

3.2.2 Respondenter 

För denna studie är det av vikt att hitta en grupp respondenter som har ett intresse för 

skönhetsindustrin och som i viss mån är i kontakt med den här typen av promotion på 

Youtube. Detta för att kunna hitta det kundsegment som företagen riktar sig mot för att se om 

marknadsföringen får någon effekt på just dessa. För att kunna avgöra vilka respondenter som 

uppfyller båda kriterierna underlättar det att utgå ifrån de kriterier som utmärker tittargruppen 

för skönhet- och kosmetika kanaler på Youtube.  

I en artikel skriven av media publikationen Digiday framgår det att skönhetskanalerna 

domineras av kvinnliga tittare, hela 89 % består av kvinnor (Digiday, 2015). De kvinnliga 

tittarna är framförallt i åldrarna 13–34 år med en större representation, hela 40 %, i 

åldersspannet 18–24 år (Digiday, 2015). Baserat på den här informationen valde vi att 

begränsa studien till kvinnor i åldern 18–24 år. Eftersom denna grupp kan representera den 

målgrupp vi tror företagen som använder sig av denna typ av marknadsföring är intresserade 

av att nå.  

 

Vi är själva inom åldersspannet och det blev därför snabbt påtagligt att vi båda hade personer 

i vår närhet som kunde vara potentiella respondenter. Genom att använda personerna i vår 

närhet kunde vi med enkelhet välja respondenter som vi sedan innan visste hade ett intresse 

av skönhet och kosmetika. Då det var svårt att kunna definiera vad som anses vara ett 

“intresse för kosmetika och skönhet” valde vi att begränsa oss till urvalet; personer som tittar 

på svenska skönhetsprofiler på Youtube. För att välja ut rätt personer ställde vi frågan innan 

om personerna tittade på svenska skönhetskanaler på Youtube.  

Ytterligare ett argument till varför vi valde personer som vi redan tidigare haft kontakt med 

var att vi siktade på att få så mycket information som möjligt och verkligen kunna gå in på 

djupet i respondenternas tankar. Därför var det angeläget att ha ett så avslappnat samtal med 

respondenten som möjligt.  Vi ville att kommunikationen skulle efterlikna en konversation 

mellan vänner. 

 

Bryman (2008, s. 213) uppmanar intervjuare att snabbt få en bra och tillitsfull relation till 

respondenten. Detta i syfte att respondenten ska ha god inställning till att medverka i 

intervjun och känna sig avslappnad i situationen för att kunna svara på frågorna uppriktigt. 

Bryman (2008, s. 213) varnar dock för att inte bli alltför vänlig med respondenten då det kan 

leda till en förlängd intervju och oväsentlig information (Bryman, 2008, s. 213).  

Ytterligare risker för att intervjua bekanta är att det redan finns en etablerad jargong mellan 

intervjuare och respondent vilket kan medföra att mycket tas för givet och vissa frågor går 

obesvarade. Esaiasson et al. (2017, s. 268) tillägger att det också kan vara lättare att öppna 

upp sig för en intervjuare när respondenten vet att relationen inte blir långvarig. (Esaiasson et. 

al., 2017, s. 268) Trots dessa risker ser vi fler fördelar med att redan ha en relation med 

respondenten. Med anledningen av ämnesområdets informella natur och att det finns relativt 

lite forskning om ämnet så vill vi erhålla så mycket information som möjligt.  
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Därför är vårt mål att ha en mer vardaglig konversation med respondenten i syfte att få dem 

att glömma bort att de är i en intervjusituation. Vi tror att respondenten på så sätt är mer villig 

att utlämna information som är väsentlig för studien som kanske inte hade framkommit om 

respondenten kände sig pressad till att svara formellt. 

Att använda personer i sin direkta närhet benämns som ett bekvämlighetsurval.  

 

Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder respondenter som är tillgängliga för 

tillfället. Att använda sig av ett bekvämlighetsurval medför att sannolikheten för en hög 

svarsfrekvens är stor. Det vill säga att det är större chans att respondenterna ställer upp, dock 

finns det också en risk med att det blir svårt att generalisera det valda stickprovet. Exempelvis 

när en forskare enbart inkluderar respondenter från sitt egna lärosäte och tänker att det 

stickprovet ska representera en hel yrkesgrupp så finns en risk att det resulterar i en fel 

representation av populationen. (Bryman, 2008, s. 194) 

För att undvika denna typ av risk genom att enbart använda oss av studenter så har vi valt att 

ha en geografisk och demografisk variation i vårt stickprov. Sysselsättning såväl som hemort 

och ålder skiljer sig mellan respondenterna vilket gör att vi får ett varierat urval.  

 

Sammanfattningsvis kan vårt urval basera sig på dessa kriterier: 

-    Kvinna i åldern 18–24 år 

-    Tittar på skönhetskanaler på Youtube 

 

  



  
   

   

 26 

Respondent Ålder Sysselsättning Val av 

klipp 

Bostadsort Intervju- 

längd 

(minuter) 

Transkri- 

bering 

(sidor) 

1 24 Jobbar Thomas 

Sekelius  

Stockholm 37 9 

2  24 Studerar & 

jobbar 

Therese 

Lindgren 

Göteborg 25 5 

3  24 Studerar & 

jobbar 

Therese 

Lindgren 

Umeå 48 8 

4  23 Studerar Linda 

Hallberg 

Uppsala 36 7 

5  22 Jobbar Therese 

Lindgren 

Umeå 31 8 

6  22 Jobbar Therese 

Lindgren 

Umeå 35 9 

7 23 Studerar Therese 

Lindgren 

Umeå 47 8 

8 23 Studerar Therese 

Lindgren 

Umeå 43 6 

Tabell 1. Respondenter  

3.2.3 Pilotstudie 

Bryman (2008, s. 258–259) menar att för att säkerställa att en undersökning blir som planerat 

är det bra att göra en pilotstudie i förhand för att se att frågorna tolkas på det vis som avsetts, 

så att de inte behöver korrigeras mellan intervjuerna. Det är även viktigt att respondenten av 

pilotstudien bör reflektera urvalet för studien men ej ingå i urvalet som sedan skall användas 

för studien. (Bryman, 2008, s. 258–259) 

 

Vi har valt att göra en pilotundersökning för att som Bryman (2008) säger veta att våra frågor 

tolkas på rätt sätt och att det inte ska bli några missförstånd. Under pilotstudien framgick det 

att några frågor var svåra att förstå och vi fick inget bra samtal med respondenten då vi var 

nästan tvungna att lägga ord i mun på dem. Vi som författare ville att intervjun skulle vara 

mer som ett samtal och vi märkte under pilotstudien att det blev väldigt strukturerat vilket vi 

insåg inte passade för ämnet. För att få intervjun mer semistrukturerad ändrade vi frågorna 

för att kunna få mer öppna svar och därmed starta en diskussion med följdfrågor istället. Som 

författare beslöt vi oss också för att vara ganska involverade i intervjuerna för att få 

respondenten att slappna av. Intervjuguiden användes mer som en övergripande riktlinje där 

vi som intervjuare var flexibla för att veta när en fråga har besvarats, då en diskussion kunde 

svara på flera av frågorna. Revideringen av intervjuguiden blev därmed relativt omfattande 
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för att ha frågor som är lättare att diskutera men även för att bättre kunna besvara vår 

frågeställning. 

3.2.4 Datainsamling 

Datainsamlingen består av åtta intervjuer där samtliga respondenter var kvinnor. Anledningen 

till att det enbart blev kvinnor är att ämnesvalet attraherar mest kvinnor och vi hittade ingen 

man som såg på skönhetsrelaterade kanaler på Youtube. Intervjuerna skedde vid olika 

tidpunkter beroende på respondentens preferenser. Likaså platsen skiljde sig åt; vissa skedde 

via telefon, andra i grupprum på Umeå universitet men även i våra eller respondentens hem. 

Alla intervjuer hölls alltså i en lugn miljö där respondenten ej behövde känna sig stressad och 

där störningsmomenten var minimala. Intervjuerna varierade i längd mellan 25 till 50 

minuter. Innan intervjuerna fick respondenterna information om att det var frivilligt att ställa 

upp, att de fick avbryta när de ville, att deras svar skulle vara anonyma, att de skulle spelas in 

samt att uppsatsen skulle publiceras för allmänheten.  

 

Vi valde att spela in intervjuerna för att i efterhand kunna gå igenom intervjuerna igen och 

även för att kunna transkribera dem. Inspelningen användes också för att vi som intervjuare 

skulle kunna fokusera på att föra en dialog med respondenten istället för att ta anteckningar. 

Det tillvägagångssättet stöds av Bryman och Bell (2013, s. 489–490) som lyfter upp att 

anteckningar kan vara onödiga då intervjuaren istället bör fokusera på intervjun och lyfta upp 

intressanta synpunkter. Intervjuerna spelades in på en enhet som i förhand testats så att den 

fungerade.  

Enligt Denscombe (2016, s. 280), Bryman och Bell (2013, s. 490) kan ljudinspelning till en 

början vara obekväma för respondenten och hindra dem från att vara sig själva. Men att 

respondenten efter en stund glömmer bort att det är obekvämt och då är ljudinspelningen 

positiv då forskarna får permanent och exakt information att använda sig av under hela 

studien (Denscombe, 2016, s. 280). Även Bryman och Bell (2013, s. 489) lyfter upp fördelar 

med inspelning så som möjligheten till sekundäranalys och att forskaren enklare kan 

analysera intervjun ett flertal gånger för att exempelvis kunna lägga märke till vilket tonläge 

respondenten använder sig av i sina svar. Transkribering av inspelningar är dock tidskrävande 

och leder ofta till mycket information som ska analyseras (Bryman & Bell, 2013, s. 491, 

498). Transkribering ger dock möjligheten att söka och jämföra i den samlade datan, 

samtidigt som forskarna “lär känna” datamaterialet under transkriberingen (Denscombe, 

2016, s. 384–385). Vi som författare har med kännedom om nackdelarna ändå funnit att 

fördelarna väger tyngre och valt att transkribera samtliga intervjuer. 

 

Eftersom intervjuerna skedde i en lugn miljö blev kvaliteten på inspelningarna god. Som 

intervjuare var vi aktiva i samtalen med respondenten för att skapa en säker känsla och det 

upplevdes därför som ett vanligt samtal. I samtliga intervjuer var en av oss mer aktiv och den 

andra mer passiv men hjälpte till med följdfrågor och exempel. Att en av oss var den aktiva i 

samtliga intervjuer anser vi positivt då skillnaden mellan respondenternas svar då är mindre 

påverkat av att de blivit intervjuade av olika personer. De senare intervjuerna flöt på bättre då 

vi som intervjuare var mer säkra på vad vi skulle diskutera och hur vi skulle lägga upp det för 

att få ett bra samtal med respondenten. Ett mönster i svaren från respondenterna uppstod 

redan efter fyra intervjuer men för att det inte skulle vara en tillfällighet beslöt vi oss för att 

fullfölja samtliga intervjuer.  

 



  
   

   

 28 

Det praktiska genomförandet av intervjun kan delas in i fyra aktiviteter som genomförs innan, 

under och efter uppspelandet av ett Youtubeklipp. Den första delen av intervjun var att 

förbereda respondenten inför intervjun. Initial kontakt togs med potentiella respondenter där 

vi direkt frågade om det fanns ett intresse för svenska Youtubers och om personerna kunde 

tänka sig ställa upp på intervju. För de respondenter som gav sitt godkännande och passade in 

utifrån urvalskriterierna planerades ett intervjudatum in.  

Vid intervjutillfället uppgavs först instruktioner för respondenten för hur resterande delar av 

intervjun skulle genomföras varpå respondenten även fick välja en Youtuber bland en lista 

som vi framställt. De som intervjuades via telefon fick listan skickade vid en tidpunkt tidigare 

än intervjutillfället och de personer vi mötte upp fick välja innan intervjun startade. 

Respondenten fick i nästa steg instruktioner att titta på klippet och skriva ner nyckelord 

baserat på ett frågeformulär (se Appendix 1). Det sista momentet var den faktiska intervjun 

där flertal av frågorna utgick från klippet och vald Youtubeprofil. 

3.2.5 Val av klipp 

De Youtubeprofiler vi har valt ut är baserat på en sammanställning vi har gjort för 

Youtubeprofiler aktiva inom skönhetskategorin. Vi började med att utgå ifrån några bekanta 

namn och sedan satte vi kriterier för vad deras kanaler behövde besitta för att kunna användas 

som exempel. Kravet på storlek var att ha över 100 000 prenumeranter. Profilen behövde ha 

minst ett videoklipp som var ett samarbete med ett företag som var återförsäljare av skönhet- 

och kosmetikaprodukter. Dessa klipp behövde också ha en kreativ utformning för hur 

samarbetet genomfördes exempelvis vara en haul, tutorial eller liknande. 

Anledningen till att vi valde återförsäljare och inte varumärkesföretag berodde på att vi sökte 

en variation i videoklippet av produkter ifrån flertal varumärken. Detta på grund av att vi ville 

minimera effekten av att klippet enbart uppvisar ett varumärke som respondenten redan har 

haft en tidigare uppfattning om och därmed beror effekten av klippet på grund av 

varumärkets inverkan snarare än Youtubeprofilen. Detta kommer visserligen uppstå ändå i 

och med att det är någorlunda kända varumärken som presenteras vilket vi är medvetna om.  

3.2.6 Intervjuguide 

En intervjuguide är enligt Bryman och Bell (2013, s. 482) en lista som innefattar de 

ämnesområde och frågeställningar som en intervju ska behandla. Det är viktigt att frågorna i 

intervjuguiden är öppna, flexibla och tillåter respondenten att delge sina åsikter i ämnet 

(Bryman & Bell, 2013, s. 482). Den flexibla utformningen är märkbar då intervjuerna skiljer 

sig mycket från respondent till respondent. Vid utformandet av en intervjuguide ska språket 

ska vara lätt att förstå, behandla ämnen relevanta för frågeställningen och undvika ledande 

frågor, enligt Bryman och Bell (2013, s. 484). 

 

Först svarade respondenten på bakgrundsfrågor såsom ålder, kön och sysselsättning. Varpå 

frågor ställdes kopplade till deras intresse kring skönhet generellt och skönhet på Youtube. 

Sedan fick respondenten välja bland sex stora svenska skönhetsyoutubers och därefter se ett 

klipp av den valda Youtubern. Efter att respondenten sett klippet började vi med frågor 

relaterade till deras vanor på Youtube, såsom varför de tittar på klipp på Youtube och vilken 

typ av klipp de brukar se. Detta följdes av frågor angående deras val av Youtuber och varför 

de ansåg denna Youtuber vara framgångsrik samt deras relation kopplat till vald Youtuber. 

De här frågorna ställdes för att vi skulle få information om respondenternas köptillstånd och 

Youtuberns påverkan på respondenten beroende på relationen. I analysen tas hänsyn till om 

respondenten haft en nära eller avlägsen relation till Youtubeprofilen och hur deras 
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intervjusvar kan vara nyanserade av relationen. Därefter ställdes frågor kopplade till det 

frågeformulär respondenterna fått svara på medan de tittade på klippet. Frågorna behandlade 

videoklippets innehåll och vad Youtubern gjorde som var negativt eller positivt och som 

väckte känslor. Här framkom det vad i klippen som påverkade respondenten, både 

emotionellt och rationellt.  

 

Intervjuguiden behandlar sedan videoklippets påverkan på respondenten och vad det har för 

effekt på deras konsumentbeteende. Många frågor behandlar detta ämne genom att specifikt 

fråga om de ville köpa något men också varför och vad som triggade- alternativ inte triggade 

ett köpbehov hos respondenten. Syftet med frågorna är att undersöka hur presentationen av 

produkterna påverkar konsumentbeteendet. 

 

Det slutliga ämnet i intervjuguiden ämnar behandla reklam kopplat till Youtubeklippen. Om 

respondenterna uppfattar videoklippen som är i samarbete med ett företag som ett 

reklaminslag och i så fall hur det påverkar dem. En jämförelse ställs också angående reklam 

på Youtube med klassisk Tv-reklam och om det har någon inverkan på respondenten att 

Youtubeklipp är i samarbete med ett företag eller inte. Till detta kopplar vi även 

marknadsföringslagen där det skiljer sig mellan länder. Intervjuguiden avslutas med en 

uppsamlingsfråga om respondenterna tycker att marknadsföring genom Youtubeprofiler är 

effektivt och i så fall varför.  

 

Intervjuguiden som innehåller de ämnesområdena vi behandlade i intervjuerna återfinns i 

appendix 2. Den visar även syftet till varför vi ställde de frågor som vi gjorde, vilken rubrik i 

teoriavsnittet det är kopplat till och vilken tidigare forskning som hör till. Intervjuguiden 

innehåller inte exakt de frågor som ställdes då intervjuerna var semistrukturerade och 

anpassades efter respondenten och dennes svar.  

3.3 Egen observation 

En observation är en kvantitativ forskningsmetod där iakttagelser samt registrering av 

beteende tillämpas av forskaren (Bryman, 2011 s. 264). Formen av observationen som 

beskriver vår metod är en icke-deltagande, ostrukturerad observation. Att observationen är 

icke-deltagande innebär att vi som forskare ej deltar i den miljö som vi studerar, därav kan vi 

heller inte påverka den.  

Att observationen är ostrukturerad innebär att det heller inte finns ett schema eller regler för 

hur beteendet ska studeras. Här gäller det för forskarna istället att detaljerat anteckna och 

notera det beteenden de ser. (Bryman, 2011, s. 266) 

 

Efter genomförandet av intervjuerna kompletterades informationen som angetts genom att 

studera Youtube kanalerna enskilt. Detta för att få en uppfattning vilken typ av karaktär varje 

Youtuber speglar. Detta för att sedan jämföra den med respondenternas uppfattning för att 

slutligen kunna profilera varje Youtuber. Vid observationerna studerades flertal klipp samt 

den övergripande bilden av kanalen. Den övergripande bilden innefattar thumbnails, kanalens 

beskrivning samt variationen i utbudet av klipp, såsom; tutorials, chit chats, vloggar, Q&A, 

etc. 

Trots att vi använder oss av en ostrukturerad observation så vill vi utgå ifrån ett övergripande 

schema i syfte att hålla oss inom vissa ramar. Enligt Bryman (2011, s. 267) är det av vikt vid 

observationer att veta vilka delar av miljön som ska observeras samt vad eller vem som ska 

studeras. Fokuset av observationen ska kunna bidra till studiens frågeställning (Bryman, 
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2011, s. 267). Därmed har vi valt att ha som utgångspunkt att besvara fråga 9 samt 10 i 

intervjuguiden vid observationerna av videoklippen. Liksom respondenterna förde vi 

anteckningar angående våra känslor kring klippet samt de handlingar som orsakade dessa 

känslor.  

De videoklipp vi valt att titta på från samtliga Youtubers är en vlogg, en Q&A samt det 

sponsrade klippet som respondenten fått se. 

Varför vi valt att inte genomföra kvalitativa observationer beror på naturen av observationer 

som vi anses krävs för denna studie. Deltagande observationer eller etnografi som det också 

kallas, förknippas med den kvalitativa metodiken (Bryman 2011, s. 266). För denna typ av 

observation gäller det att forskaren eller etnografen är aktiv deltagare i den studerade miljön 

och oftast över en lång period (Bryman 2011, s. 266). Denna typ av observation sker ofta vid 

studerandet av en grupp individer i sin sociala miljö (Bryman 2011, s. 266). Den avgörande 

faktorn varför denna metod föll bort för vår studie är att etnografen är aktiv i den miljön hen 

studerar. Detta är något vi inte har möjlighet till då det vi studerar redan har inträffat (klippet 

är redan inspelat) och vi observerar från en virtuell distans. Därav blir totalen av våra 

metodval både kvantitativ och kvalitativ hädan en multimetodologisk studie.   

 

9. Kan du beskriva och motivera de nyckelord som du har skrivit ned angående dina känslor 

kring klippet (det vill säga fråga 1 och 2 i enkäten). Vad var det Youtubern gjorde och hur 

påverkar detta dig? 

10. Var det något annat i klippet som triggade igång känslor. Kan du beskriva och motivera 

de nyckelord du skrivit ned för fråga 3 och 4? 

Tabell 2. Utdrag ur appendix 2. 

3.4 Angreppssätt för analys 

För att kunna analysera den data som utformats i en kvalitativ studie kan den analytiska 

processen brytas ner i tre huvudsakliga faser. Dessa faser innefattar en sammanställning av 

insamlade data, demontering av data samt remontering av data. (Yin, 2011, s. 179) 

Utifrån dessa tre faser kommer vi bryta ner det empiriska materialet i analysen för att 

slutligen få fram en helhetsbild. Denna helhetsbild ställs sedan mot de teoretiska teman som 

presenterats i kapitel två för att undersöka eventuell teoretisk koppling.  

Det första steget som bör genomföras är att sammanställa materialet genom att organisera 

insamlad information så att den enklare går att tyda. Därefter demonteras materialet vilket 

som namnet antyder innebär att sammanställningen bryts ned i mindre delar. Slutligen 

genomförs en remontering där de nya mindre delarna omorganiseras från den insamlade 

ordningen till att placeras i nya särskilda teman. Därefter tolkas den remonterande datan. 

(Yin, 2011, s. 180–181) 

 

Det praktiska genomförandet av de här faserna börjar med transkribering som kan jämställas 

med sammanställningen. Med hjälp av transkriberingen kan vi få en överblick över innehållet 

i varje enskild intervju. Därefter görs en selektion av relevant information som framkom 

under intervjuerna, vilket sedan sammanställs efter vardera fråga som vi ställde i intervjun 

(Appendix 3). Resultatet blir en skildring mellan de olika respondenternas likheter och 
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skillnader i svaren som sedan kan analyseras utifrån respondentens individuella inställning 

till övriga frågor. I och med detta får vi en helhetssyn på vad alla respondenterna svarade för 

respektive fråga. Dessa sammanställningar ställs enligt vår egen tolkning mot passande 

teoretiskt tema.  

 

Observationerna låg som grund för utförandet av matrisen i kapitel 6 (se matris 1). Detta då 

observationerna gav en bild över hur vi kunde koppla de teoretiska ansatserna med syfte att 

förklara Youtubeprofilens trovärdighet och attraktion. Därefter kompletterade intervjuerna en 

kartläggning över var vardera Youtuber passade in i matrisen.  

3.5 Etiska förhållningssätt 

Med hänsyn till den interagerande naturen i ett intervjusamtal så bör det finnas etiska och 

moraliska förhållningssätt för intervjupersonerna. Samspelet som sker får ej ha en negativ 

påverkan för de deltagande eller den information som produceras. (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 98). Kvale och Brinkmann (2014, s. 104) delar in nödvändiga etiska riktlinjer för en 

intervjuundersökning i fyra områden; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

samt forskarens roll. Vi som intervjupersoner baserar det etiska genomförandet av 

intervjusamtalen utifrån tre av dessa områden. Vi valde att exkludera området 

“konsekvenser” beroende på att studien inte hanterar ett ämne som är av känslig karaktär, 

varför risken för att en skada uppstår efter intervjuns genomförande anses vara för liten för att 

behöva tas hänsyn till.  

 

Ett informerat samtycke innebär att undersökningspersonerna deltar frivilligt i studie och har 

samtidigt rätten att dra sig ur. Utöver detta ska respondenten informeras om vem som 

kommer att få ta del av intervjun och forskarens rätt att publicera intervjun. (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 107–108) 

 

Innan vardera intervju tillfrågades undersökningspersoner om de ville ställa upp där ett “ja” 

tolkas som ett medgivande. Vid intervjutillfället informerades respondenterna av att de fick 

avbryta när de ville, att deras svar skulle vara anonyma, att de skulle spelas in samt att 

uppsatsen skulle publiceras för allmänheten. Vi valde dock att i de första intervjuerna inte 

avslöja syftet med studien. Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 108) inte att frångå 

de etiska riktlinjerna då intervjupersonerna kan välja att hålla syftet hemligt med ändamål att 

få så spontana svar som möjligt. Syftet bör dock framgå då intervjun avslutats för att inte föra 

respondenterna bakom ljuset (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 108). I vardera intervju har vi vid 

olika tidpunkter avslöjat syftet med studien. Tidpunkten har dock varierat beroende på hur vi 

upplever om respondenten kommer svara mer utförligt om hon är medveten om syftet eller ej. 

 

Konfidentialiteten i en studie ämnar skydda deltagarnas identitet. Förutom respondentens 

namn handlar det om att information som kan avslöja respondentens identitet hemlighetshålls 

på respondentens begäran. Detta är av ytterst vikt när känsliga ämnen och frågor behandlas. 

Trots att konfidentialiteten används för att skydda respondenten så bör det användas med 

försiktighet. Risken finns att intervjupersonerna kan utnyttja anonymiteten genom att uppge 

påståenden utan att bli ifrågasatta om dess tillförlitlighet i och med att det inte finns någon 

som kan motsäga det. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109) 

 

För att kunna ta hänsyn till konfidentialiteten utan att riskera utnyttjandet av anonymiteten 

har vi valt att inte uppge information som kan leda till avslöjande av respondentens identitet. 
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Vi har även gett respondenterna valet att ta del av transkriberingen så att de kan bekräfta att 

uppgifterna har tolkats rätt och ge sitt godkännande i att publicera de påståenden som sägs.  

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 111) tar även upp forskarens ansvar för att uppnå en “hög 

vetenskaplig kvalité”. Förutom att de resultat som tas fram ska vara tillförlitliga så belyses 

också forskarens roll som en neutral part, vilket betyder att personen i fråga inte är partisk 

eller nyanserar intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111). 

Denscombe (2016, s. 270) presenterar intervjueffekten där författaren bland annat diskuterar 

påverkan av intervjuarens identitet. För de flesta forskningsfall gäller det att ha en neutral och 

återhållsam forskare i syfte att minimera påverkan på undersökningsresultatet (Denscombe, 

2016, s. 272). Denscombe (2016, s. 273) menar dock att i vissa fall krävs ett personligt 

engagemang från forskaren där känslor och tankar bildar en dialog med den intervjuade men 

tillägger att denna “okonventionella metod” bör användas med försiktighet. 

 

I och med att vi vill uppnå en samtalsliknande miljö i våra intervjuer för att skapa öppna och 

säkra förhållanden för respondenten att uttrycka sig på så har det medfört att vi som 

intervjuare har tagit på oss en mer personlig roll. De frågor som ställs till respondenten 

handlar mycket om deras känslor som kan sträcka sig in i konsumentens omedvetna. Därför 

var det ibland nödvändigt att bli kreativ för att djupdyka i respondentens omedvetenhet utan 

att lägga värdering i hur frågorna skulle besvaras. Med denna anledning behövdes det ibland 

skapas en personlig jargong så att respondenten kände sig bekväm att öppna upp sig. 

3.6 Kvalitetskriterier 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kriterier för värdering av ett företagsekonomiskt arbete 

(Bryman & Bell, 2013, s. 62). Därför har vi valt att använda oss av dem i bedömning av det 

här arbetet. 

3.6.1 Validitet 

Validiteten av forskning bedömer hur giltiga slutsatserna är, kopplade till den praktiska studie 

som gjorts (Bryman & Bell, 2013, s. 63, 173). Intern validitet menar att ska finnas ett tydligt 

kausalt samband mellan de variabler som presenteras i slutsatsen, alltså att det finns få andra 

externa variabler som kan vara bidragande till slutsatsen (Bryman & Bell, 2013, s. 64). För 

att öka den interna validiteten har vi eliminerat så många externa påverkande faktorer som 

möjligt genom att intervjuerna fördes i en avskild miljö. Respondenterna fick även valet att ta 

del av transkriberingen i efterhand för att kontrollera att deras åsikter tolkats på rätt sätt och 

de fick då chans att korrigera eller tillägga information om så önskades.  

 

Extern validitet behandlar hur studiens resultat går att generalisera och urvalsmetoden blir 

betydande för denna bedömning (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Vårt studieresultat går inte att 

generalisera utöver urvalets respondenter. Det är på grund av att studien bygger på ett 

bekvämlighetsurval. Vi anser dock att urvalet representerar den konsumentgrupp som vi är 

intresserade av att studera. 

3.6.2 Reliabilitet 

Intern reliabilitet ser till hur författarna tillsammans bestämmer sig för att tolka information, 

att de gör det på samma sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 401). För att säkerställa intern 
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reliabilitet har vi genomfört intervjuerna tillsammans, båda har tagit del av transkriberingen 

och analys av data gjordes gemensamt för att få en samstämmighet rörande resultatet.  

 

Extern reliabilitet mäter hur troligt det är att det skulle bli samma resultat om studien 

upprepas (Bryman & Bell, 2013, s. 401). I kvalitativa undersökningar är det svårt med extern 

reliabilitet då det är svårt att replikera en social miljö (Bryman & Bell, 2013, s. 401). Detta är 

vi som författarpar medvetna om och inser att studien kommer bli svår att replikera då 

intervjuerna hölls i olika miljöer, dock alla i en lugn säker miljö. 

Trots att miljön har varit olika så har alla respondenterna för vardera Youtuber fått sett 

samma klipp och därav kommer stimulin att uppfattas likvärdigt vid replikering av studien.  

3.7 Alternativa kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2013, s. 401) nämner att validitet inte är det viktigaste i kvalitativ 

forskning då fokuset inte är på mätning utan förståelse. Lincoln och Guba (1985, 1994; 

refererat i Bryman & Bell, 2013, s. 402–403) menar att trovärdighet och äkthet är två bra 

kriterier i ytterligare bedömning av en kvalitativ studie då resultatet inte nödvändigtvis ämnar 

nå ett svar.  

3.7.1 Trovärdighet 

Trovärdighet är indelat i fyra olika delar; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (Bryman & Bell, 2013, s. 402). Tillförlitligheten säkerställs genom att forskarna 

följer de regler som finns samt kontrollerar att de tolkat det resultat som framkommer på rätt 

sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 403). Vi lät respondenterna välja att få ta del av 

transkriberingen efter intervjun för att garantera att resultaten uppfattats korrekt. Forskning 

bör innehålla tydliga redogörelser för hur data samlades för att kunna bedöma studiens 

överförbarhet till andra grupper (Bryman & Bell, 2013, s. 404). Beskrivning av intervjuerna 

finns tidigare i detta kapitel tillsammans med en beskrivning av de respondenter som deltog. 

Det är viktigt att forskarna antar ett kritiskt synsätt och beskriver varje delmoment utförligt 

för att öka pålitligheten av studien (Bryman & Bell, 2013, s. 405). I rapporten har vi haft som 

utgångspunkt att beskriva noggrant de steg och val vi har gjort i studien så att externa 

personer kan bedöma dess pålitlighet. Konfirmering betyder att forskarna inte medvetet har 

låtit sina värderingar eller teoretiska inriktning fått påverkar resultatet av studien, då 

objektivitet är svårt i kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Som tidigare 

beskrivits, i avsnitt 3.4 Etiska förhållningssätt, har vi som författare inte varit helt neutrala i 

studien, vi anser dock inte detta som en nackdel då det krävdes för att få en öppenhet i 

intervjuerna.  

3.7.2 Äkthet 

Äkthet behandlar generella forskningskonsekvenser, och är uppdelat i fem kriterier; Rättvis 

bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Studien måste ge en rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som respondenterna har (Bryman & Bell, 2013, s. 405).  Respondenterna som 

valts är intresserade av skönhet och tittar på videoklipp på Youtube som berör detta område, 

då det är vad studien ämnar undersöka. Urvalet är varierade i ålder för att fånga hela 

undersökningsgruppens åsikter. Ontologisk autenticitet menar Bryman (2013, s. 405) 

fokuserar på hur studien hjälper respondenterna att få en bättre uppfattning av sin sociala- 

miljö och situation, vilket vi ansåg att respondenterna fick under intervjun och när vi 
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berättade för dem om vårt forskningsområde. Pedagogisk autenticitet rör studiens bidrag för 

respondenternas förståelse för övriga personers intryck av samma sociala miljö (Bryman & 

Bell, 2013, s. 405). Respondenterna i vår studie fick möjlighet att ta del av utfallet av studien 

och därmed de andra respondenternas svar. Det näst sista kriteriet, katalytisk autenticitet, 

handlar om hur studien bidragit till respondenternas förmåga att påverka sin situation 

(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Respondenterna har fått sig en tankeställare i och med 

deltagandet i studien och kommer framöver reflektera över den marknadsföring som de 

utsätts för. Det sista kriteriet taktisk autenticitet lyfter upp studiens förmåga att ge 

respondenterna möjligheten att förbättra sin situation (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Vi anser 

att genom att respondenterna har fått en insikt i ämnet så har de framöver bättre möjlighet att 

upptäcka marknadsföring och själva kunna reflektera över innehållets äkthet.  
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4. Resultat 
Resultatet består av tre delar: En tabell som visar en översikt av vardera Youtubekanal. 

Därefter presenteras resultatet av våra observationer i syfte att ge en uppfattning av 

profilerna bakom kanalerna. Slutligen ges en sammanställning av åtta intervjuer. I det 

avsnittet återfinns svaren om valda Youtubeprofiler insorterade under sju rubriker tillika sju 

frågeställningar i intervjuerna. 

 

Youtuber Registrerings-

datum 

Första 

uppläggnin-

gsdatum 

/Tidigare 

prestation 

Prenum-

eranter 

Antal 

visningar 

Antal 

videos 

Genoms-

nittliga 

visningar 

per klipp 

Thomas 

Sekelius 

26/5–2015 1/ 6–2015 

Började med 

blogg 

302 567 76 961 626 404 190 499 

Linda 

Hallberg 

17/10–2013 25/10–2013 

Började med 

blogg 

323 133 15 402 151 251 61 363 

Helen 

Torsgård

en 

26/7–2009 13/2–2013 

Vet ej 

265 308 52 165 212 552 94 502 

Therese 

Lindgren 

13/10–2011 10/11–2013 

Började med 

blogg 

528 786 258 129 148 781 330 511 

Tabell 3. Översikt av Youtubeprofilernas kanaler. 

4.1 Sammanställning av observationer 

4.1.1 Thomas Sekelius 

 
Thomas Sekelius har haft sin kanal i ca 2 år. Kanalen har nått ut till drygt 300 000 

prenumeranter och har i dagsläget haft nästan 80 miljoner visningar. Innehållet är blandat 

med allt som pågår i Thomas vardag. Kanalen har ett stort inslag av humor men det finns 

även personligare klipp som tar itu med ämnen som homosexualitet, mentala sjukdomar samt 

beroendebeteende. Thomas har ingen utbildning som makeup artist men i kanalen återfinns 

många klipp som återger skönhetstips och tutorials. 
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Redan från första klippet ges det ett klart intryck av vem Thomas är. Karaktären är 

uttrycksfull, orädd och energisk. Genomgående i alla klipp visar han stor inlevelse och som 

tittare blir man direkt delaktig i hans dialog. Han ger en inblick i sina tankar, känslor och 

åsikter och drar sig inte för att prata först och tänka sen. Som tittare går det fort att skapa en 

relation till Thomas och hans frimodighet att prata och visa på sina egna brister gör att det går 

att relatera. Det är lättsamma klipp med mycket skratt och skämt vilket smittar tittarna. 

Thomas tar dock även upp tyngre ämnen såsom depression, beroendebeteenden och 

mobbning.  

 

För denna studie har ett klipp valts ut där Thomas har ett samarbete med det svenska 

företaget Madlady. Madlady är en modebutik på nätet som riktar sig mot modemedvetna 

kvinnor i åldrarna 18 till 30 år (Madlady.se). Samarbetets syfte är att presentera 

kosmetikaprodukter från företaget genom att Thomas genomför en sommarinspirerad 

sminktutorial. I klippet berättar en upprymd Thomas om samarbetet, företaget och 

erbjudanden på ett spontant och oskriperat sätt.  

 

“Vänta vänta vänta, innan vi går över till sminket så måste jag bara säga en grej. Just idag 

så har Madlady 15% på alla kläder i hela sortimentet så gå över och köp dig själv eller 

någon annan en julklapp så...bara gör det, dom har skitsnygga grejer!” 

(Youtube.se) 

 

Klippet visar hur Thomas börjar med att presentera produkterna och då lägger han stundvis in 

egna reflektioner om han exempelvis har provat produkten innan eller vad han har hört om 

den sedan tidigare. Därefter demonstrera han appliceringen av produkten genom att visa en 

närbild på vilken teknik han använder. Efter varje produkt är Thomas näst intill lyrisk för 

resultatet och uttrycker detta med en gäll röst och ett uttrycksfullt minspel. 

 

Thomas pratar genomgående på svenska och använder sig av ett vardagligt språk. Han drar 

sig inte för att använda svordomar och anstötliga uttryck. Detta är i enlighet med de 

karaktärsdrag som vi upplever att han vill förmedla: Någon som är vågad och orädd för att 

bryta från normen. 

4.1.2 Linda Hallberg 

 
Linda Hallberg är en utbildad makeup artist som startade sin kanal på Youtube för drygt 3,5 

år sedan. Hennes karriär som Youtuber började med en blogg om skönhet och kosmetika. 

Kanalen har idag över 320 000 prenumeranter och har hittills haft totalt över 15 miljoner 

visningar. Hennes klipp är främst gjorda på engelska för att, enligt henne själv, nå en större 

tittargrupp (Youtube). 

Lindas kanal består av mycket tutorials, olika sminktekniker, tips och tricks. Utifrån vår 

observation verkar hon skapa intresse hos tittaren genom att illustrera sin färdighet inom 

skönhet och kosmetika. Många av hennes klipp är rent informella och hon väljer att inte ge så 

mycket inblick i hennes personliga tankar och värderingar. Utifrån Lindas vlogg och Q&A 

video kunde vi konstatera att hon väljer att visa den professionella delen av sitt liv och 
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utelämnar intima detaljer. Vi uppfattar att kanalens framgång beror på hennes talang och 

kreativitet inom kosmetika och kanske inte på hennes persona. 

 

Linda har ett genomgående partnerskap med kosmetika återförsäljaren Bangerhead 

(Youtube.se). Bangerhead är ett e-handelsföretag som erbjuder skönhetsprodukter från flera 

varumärken samt expertis inom kosmetika (Bangerhead.se). 

I sitt klipp “Red makeup with black eyeliner - Linda Hallberg Make up tutorials” samarbetar 

Linda som så många andra gånger med Bangerhead. Klippet börjar med ett dramatiskt intro 

där Linda är iklädd en vågad sminkning. Samarbetet klargörs genom att företagets logga 

dyker upp i början och i slutet av klippet men omnämns aldrig av Linda själv under klippet. 

Linda välkomnar tittarna till sin kanal och påbörjar sminkning ganska snabbt in på klippet. 

Produkterna presenteras med att Linda uppger varumärken och en så kallad banner 

presenteras bredvid produkten. Därefter berättar Linda om appliceringen för att sedan 

demonstrera tekniken i en snabbspolad sekvens. När Linda väl berättar om sin upplevelse av 

produkterna så gör hon det på informativt sätt och förklarar för tittarna vad det är i produkten 

som hon gillar, exempelvis; pigmenteringen eller intensiteten i färgen. Det förekommer dock 

sällan att Linda hyllar en produkt utan hon väljer snarare att visuellt påvisa produktens effekt. 

4.1.3 Helen Torsgården 

 
Helen Torsgården är i grunden en makeup artist, hon är 28 år gammal, har närmare 270 000 

prenumeranter och till idag totalt drygt 52 miljoner visningar på Youtube. Vi har valt att titta 

på flera vloggar från Helen då det var svårt att få ett grepp om vem hon var som person. Trots 

att vi fick följa med henne ganska närgånget inpå livet så visar hon lite av sitt känsloliv. Vi 

båda var överens om att trots att Helen angav mycket detaljer om sitt liv så fick man lite 

uppfattning om hennes karaktär. Även i hennes övriga videos, så som tutorials, är hennes 

personliga tillskott begränsat, hon håller sig till videons ämne och delar sina åsikter kring det 

på ett avskalat men professionellt vis. Hennes kanal är fokuserad på skönhet; främst smink 

och även en del hår och naglar, men hon gör även vloggar från sin vardag. 

 

Helen har spelat in en video i samarbete med fyndiq.se där hon ska sminka sig så billigt som 

möjligt med produkter från företaget. Fyndiq är en e-handel som samlat flera e-handelsplatser 

som man kan handla från via Fyndiq.se. Videon inleds med att Helen pratar om företaget, vad 

det är för typ av e-handel och visar även ett urklipp ur hur hon använde hemsidan. Under 

själva sminkningen ger hon spontana kommentarer på de produkter som hon provar samtidigt 

som hon visar tekniskt hur hon gör. Helen lyfter fram både positiva och negativa 

produktegenskaper vilket skapar förtroende för det hon säger. När sminkningen är färdig 

utsätter hon sminket för ett hållbarhetstest då hon är ute och gårdsstädar. Helen återkommer 

och visar hur sminket har hållit sig under en hel dag, vilket är något vi inte sett hos andra 

youtubers. Sedan går hon igenom produkterna en och en för att tala om vilka produkter som 

hon rekommenderar baserat på hur de hållit men även hur de var att applicera, dess pigment 

och andra faktorer. Även fast det är en video i samarbete med Fyndiq så känns det som att vi 

får en rättvis bild av produkterna och Helen upplevs som trovärdig. 
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4.1.4 Therese Lindgren 

 
Therese kanal är liksom Thomas, blandad i innehåll. Allt från tutorials, vardag och djupfyllda 

bekännelser. Therese kanal är ett fönster in till hennes liv och som tittare får man följa hennes 

upp-  och nedgångar.  Bland klippen återfinns även intresset för skönhet och mode. Therese 

har ingen utbildning eller bakgrund som makeup artist men det är uppenbart att hon har 

färdigheter och intresse för kosmetika. Dessa färdigheter demonstreras med olika typer av 

klipp allt ifrån tutorials, recensioner, get ready with me, hauls men även mer okonventionella 

sätt såsom att låta hennes partner sminka henne. Flertal klipp är sponsrade men den vi valde 

att fokusera på är en “get ready with me” video i samarbete med företaget cocopanda. 

 

Cocopanda är ett företag som vi har noterat dyker upp ofta i flera Youtubekanaler.  

Företaget härstammar från det norska e-handels företaget; Blivakker.no som är en del av 

Brandsdal group men har sedan några år tillbaka expanderat sin nätbutik för kosmetika till 

Danmark och Sverige under namnet cocopanda. Företaget marknadsför sig främst inom 

sociala medier i form av banners, annonsering men även genom bloggare och 

Youtubeprofiler. (E-handel.se) 

 

Therese inleder klippet med att introducera företaget och påpekar att de vid tillfället har 

“cyber monday” alltså en årlig onlinerea. Therese övergår sedan till att prata om sina planer 

på att besöka ett katthem och att hon senare ska gå på en hemlig dejt. Exaltering över dessa 

två event är noterbar i både röst, gestikulation och ordval. Therese påbörjar sin sminkning 

genom att presentera produkten för att sedan kommentera sin egen uppfattning. Sedan byter 

hon ämne för att prata om Patrick Sjöberg och ämnet sexuella övergrepp, dock avbryter hon 

för att säga att hon först måste presentera nästa produkt så hon kan sminka sig medan hon 

pratar. Therese håller upp en ögonskuggepalett och påpekar att det är hennes favorit och med 

en lyrisk röst pratar hon om hennes tycke för paletten. Därefter pratar hon om de praktiska 

egenskaperna såsom färger. När hon pratar om produkten så håller hon den mot kameran för 

att demonstrera färgerna och paletten. Som tittare får man en tydlig bild av produkten med 

Therese uppmuntrande kommentarer i bakgrunden. Therese återgår till att tala om hur 

dokumentären om sexuella övergrepp ”träffade henne mitt i hjärtat” då hon som offentlig 

person får ta del av många människoöden då hon dagligen får höra berättelser från fans. En 

intressant notis i detta är att när Therese hänvisar till sina tittare så benämner hon de som ”er” 

eller ”ni”. Detta ger en känsla av att man som tittare blir direkt tilltalad. Therese tillägger i 

klippet att hon får ta del av hennes beundrares berättelser eftersom att hon själv delar med sig 

av sina. 

 

”Till skillnad mot många andra Youtubers så delar jag med mig mycket av mig själv, jag 

bjuder in er väldigt mycket och jag pratar mycket om mina problem”…”Jag försöker inte 

måla upp någon fasad att jag lever ett glamoröst och fantastiskt liv och att ingenting har gått 

fel någonsin, utan tvärtom jag pratar mycket om det”. 

 

Hon återberättar en interaktion med ett ungt fan som blivit sexuellt utnyttjad och Therese blir 

uppenbart upprörd och tårögd av att prata om det. Tillslut bryter hon ner i tårar men 
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återhämtar sig för att kunna fullgöra sminkningen. Therese återgår till att energiskt prata om 

de produkter som hon fått hemskickade. Vid två tillfällen påpekar hon att hon ofta blandar 

högt och lågt i sinnesstämning i de klipp där hon har som syfte att prata direkt till tittarna. 

Therese pratar gott om de produkter hon har fått hem. Vissa produkter blir högt prisade 

medan andra är hon mindre exalterad över men ger ändå gott betyg till allt. Om någon 

produkt anses vara extra bra, visar Therese hur produkten ligger på huden med en närbild. 

Therese delar skämtsamt med sig av att hon tror att hon börjar få skägg och att hon nyligen 

också fått en extra tand.  

 

Therese ger vid första anblick intrycket av charm, värme och sprallighet men i flera klipp 

blottar hon även sina djupaste sorger och farhågor. Hon talar öppet om hur det är att leva med 

panikångest, brustna hjärtan och de problem som uppstår när man på Youtube blottar sitt liv 

så som hon gör. Therese delar inte enbart med sig av de svårigheter hon går igenom utan 

återberättar även humoristiska berättelser som kan verka lite pinsamma. Det är just de 

klumpiga kommentarerna, att hon inte redigerar bort pinsamheter och att hon vågar göra narr 

av sig själv som bidrar till hennes upplevde charm.  

Trots att hon uttrycker rädsla för hur hennes offentlighet på Youtube påverkar vardagslivet så 

verkar det som att hennes invit till tittarna att dela hennes liv också är en stor anledning till 

hennes framgång. Vi observerar att hennes teknik är att tala direkt till tittarna och låter dem 

delta i hennes vardagssysslor. Therese håller en dialog med tittarna där hon ställer frågor, 

talar till och tittar rakt in i kameran. Precis som om hon talade direkt till dem. Therese verkar 

använda sin kanal som en dagbok och behandlar hennes tittare som nära vänner och 

rådgivare.  

4.2 Sammanställning av Intervjuer 

Eftersom att vi lät respondenterna välja den Youtuber som de själva föredrog utifrån fyra 

alternativ så valde många samma. Sex av åtta respondenter föredrog Therese framför de 

övriga Youtubeprofilerna och resterande två valde Thomas och Linda. Men i alla intervjuer 

bad vi även respondenterna argumentera för sina val och därmed kommenterade många de 

övriga Youtube profilerna på vallistan. Av den anledningen valde vi att även göra en kort 

presentation av Helen Torsgården. 

4.2.1 Opinionsledarskap 

Therese har beskrivits av samtliga respondenter som en energifylld och varm person. 

Exempel på ord som använts i intervjuerna är bland annat; glad, igång, sprallig, engagerad, 

trevlig, rolig och personlig. Liknande ord har använts för att beskriva Thomas då exempelvis 

respondent 6 framställde honom som; energisk, glad, smittar av sig, pratar vardagligt och ger 

ett avslappnat intryck. Respondent 1 som valde att titta på Thomas klipp beskrev honom som 

en orädd person som vågar stå emot normen på ett upplyftande sätt. Hon beskrev Thomas 

som en okrystad person med mycket humor men som heller inte drar sig för att prata om 

stigmatiserade ämnen. 

 

Det var enbart fyra respondenter totalt som gav en beskrivning av Linda. Däribland den 

respondent som valt att titta på Lindas klipp. Hon beskrev Linda som härlig, inte så 

påklistrad, “laid back”, gemytlig och att hon har passion för det hon gör. De övriga tre hade 

kommit i kontakt med Linda genom hennes blogg. En av respondenterna beskrev Linda som 
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“Kung” varav de andra två tyckte att hennes kanal var för monoton då den enbart var inriktad 

på kosmetika.  

 

Respondenterna 3, 6, 7 och 8 kommenterade även Helens kanal trots att de allihopa valt 

Therese klipp. Respondenterna 3 och 6 uttryckte att Helen var “tråkig” medan respondenterna 

7 och 8 såg henne mer som “rakt på sak”. Respondent 7 kom ofta i kontakt med Helen då 

respondentens använde Youtube som informationskälla och Helen gör mycket recensioner av 

produkter.  

4.2.2 Parasocial relation 

Therese 

Fem av de sex som valde att titta på Therese klipp, följde aktivt hennes kanal. De såg klipp en 

till tre gånger i veckan med Therese och följde kanalen i underhållningssyfte. Respondent 7 

tittade enbart på Youtube vid informationssökande av produkter men hamnade även ofta på 

Therese kanal. Majoriteten av respondenterna var dock överens om att de ibland tittade på 

klippen för att få tips eller information om produkter. De som angav att de tittade på Therese i 

underhållningssyfte föredrog att titta på hennes vloggar. Respondent 8 var en av de som 

föredrog Therese vloggar eftersom att hon ville hålla sig uppdaterad om Therese liv. Detta 

beskriver hon bland annat i utdraget från intervjun nedan.  

 

“Det är kul med allt runtomkring. Typ hur går det nu med den nya pojkvännen och 

lägenheten. Eller det är liksom det som håller en kvar lite grann. Att de som berättar en 

historia ”imorgon ska jag göra det här…önska mig lycka till” 

 

Respondent 8 tillägger även att hon som betraktare känner sympati för Therese när hon är 

ledsen och stöttar henne i utmaningar i livet. Liknande mönster kunde framträda i flera 

intervjuer. Vid frågan om “vilken relation intervjupersonerna hade till Therese” så svarade 

respondenterna 3, 5, 6, 7 och 8, det vill säga alla förutom en att de upplevde Therese som en 

vän och att de kände sig delaktiga i hennes liv. Respondenterna 3, 5 och 8 tillade också att det 

var en ensidig kommunikation och konstaterade att de kände sig som åskådare men att det var 

väl medvetna om att Therese å andra sidan inte hade samma insyn i deras liv som de hade i 

hennes. Respondent 8 tror också att Therese ger ett vänskapligt intryck redan vid första 

anblick och att de går fort för tittarna att lära känna henne. 

 

Linda 

Respondent 4 som valt att se Linda beskriver att hon inte tittar på henne särskilt ofta och när 

hon gör det är det för att få information, hon vill lära sig antingen sminktekniker eller få tips 

om produkter. Deras relation beskriver hon som inte så jättestark men att den finns då hon 

sett en del klipp med Linda och jämför därmed tips från henne likvärdiga med tips från 

vänner. Att Youtube profiler känns mer mänskliga än tv-profiler. 

 

Thomas 

Respondent 1 följde aktivt Thomas kanal och såg varje klipp han lade upp (en till tre gånger i 

veckan). Hon ansåg sig ha en nära vänskaplig relation med Thomas och tyckte att hans klipp 

spred glädje. Efter att ha sett klippet upplevde respondenten att hon blev gladare. 

Respondenten refererade Thomas “som en nära vän” flera gånger under intervjun.  
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4.2.3 Självexponering 

Therese 

I majoriteten av intervjuerna nämndes Therese öppenhet om ämnen såsom panikångest, 

djurrättsfrågor, kärleksbesvär med flera och respondenterna 3 och 5 kopplade direkt detta till 

en stor del av hennes framgång. Övriga ansåg denna uppriktighet som anledningen till varför 

många av hennes tittare, däribland de själva, kunde relatera till hennes kanal. Respondent 6 

säger i sin intervju:  

 

“Alltså i och med att hon har börjat göra så mycket vloggar, hon delar ju med sig av väldigt 

mycket, och alla känslor och... inte bara att allt är bra, bra hela tiden, så att det blir väl som 

att man känner att man kan lita på det hon säger och det hon gör för att hon upplevs som 

väldigt ärlig” 

 

Linda 

Ingen av respondenterna kommenterade något om Linda som kunde kopplas till 

självexponering.  

 

Thomas 

Enligt respondent 1 beror Thomas framgång på hans öppenhet och ärliga inställning. Delvis 

då han inte döljer sina “dåliga” sidor men även för att han vågar prata och göra sådant som 

kan anses vara tabu. Respondenten tog exempelvis upp ett klipp då han var noterbart 

påverkad på grammisgalan och filmade sig själv under eventet. Dessa klipp kombineras med 

klipp där han pratar om sin depression och homosexualitet. Hon menade på att han har 

förmågan att visa många sidor av livet. Hon belyser och hyllar även det faktum att han som 

ung kille sminkar sig och på så sätt visar en annan del av skönhetsindustrin.  

4.2.4 Trovärdighet 

Kopplat till tidigare avsnitt så konstaterade alla respondenter att det fanns en trovärdighet hos 

Youtubeprofilerna. Orsaken till pålitligheten varierade för de olika kanalerna. I Therese och 

Thomas fall föreligger den öppenhet som tidigare diskuteras som en grund för deras 

trovärdighet. Respondent 1 och 6 tillägger även att trovärdigheten också beror på att man som 

tittare behöver följa kanalen ett tag. De flesta ansåg att Therese som person var pålitlig och 

ärlig. Detta har bland annat påvisats i det tidigare avsnittet “självexponering. Respondent 1 

bedömer även Thomas som ärlig och öppen.  

“Det är så konstigt att lita på Youtubers som man aldrig har träffat, men man gör ju det, de 

känns ju som ens bästa vänner.”  

- Respondent 1 

 

Therese 

Trots att ingen av de respondenter som valde Therese ansåg henne som en pålitlig person så 

reagerade de på hennes “överdrivna” maner. De ansåg att detta var en indikation på 

försäljningsknep. Dessa respondenter var därmed kritiska till åsikterna i klippet. De ansåg 

dock att det på senare tid hade blivit en förbättring på hennes kanal och att hon inte längre var 

lika “hetsig”. Respondent 6 förklarar detta så här: 

 

“Jaa hon pratade väldigt fort, väldigt… alltså det är så överdrivet i mina ögon. Hon kanske 

har lärt sig bättre nu hur man gör bra reklam. På ett smygsammare sätt.” 
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Åsikterna i klippet sjönk i trovärdighet för många av respondenterna av just denna anledning. 

Flera önskade en mer kritisk inställning till de produkter som presenterades. 

 

 

Linda 

Två respondenter nämner att de ser Linda som en pålitlig källa angående smink då hon har en 

bakgrund som makeup artist, även fast de inte tidigare tittat på henne särskilt mycket. 

Det som framgick i intervjun med respondent 4 är att trovärdigheten för produkterna Linda 

presenterar minskar när det är ett samarbete, samtidigt som Lindas trovärdighet ökar om det 

står tydligt att videon är ett samarbete. Hon menar att produkterna i klippet i själva verket 

kanske inte är en del av Lindas egna val utan en del av sponsringen.  

 

Generellt så verkar uppfattningen hos samtliga respondenter för alla Youtubers att ju fler 

samarbeten de gör, desto mindre trovärdiga anses de vara. Det framkom i två intervjuer att 

det har varit i hetluften att följare har blivit upprörda då de ansåg Youtubern “sälja ut sig” då 

de gjorde för många samarbeten. 

4.2.5 Emotionell- & Rationell attraktion 

Trots att flertal respondenter kollade på klipp i underhållningssyfte så angav de flesta att de 

även använde Youtube för att kolla upp recensioner för kosmetiska produkter. Respondent 4 

säger att hon tittar på Linda för att hennes tutorials är väl genomgångna, att de är tydliga och 

enkla att följa. Det märks även att Linda är väldigt duktig på smink, vilket passar 

respondenten bra då hon vill få information om sminktekniker och olika 

produkter.  Respondent 7 använde nästan enbart Youtube som ett verktyg för 

informationssökande. Detta sades vid intervjufrågan om respondentens användande av 

Youtube: 

 

“Det är typ ifall jag ska köpa en eyeliner eller en foundation eller något puder. Då brukar 

jag oftast bara söka alltså googla typ; ett märke, reviews, Youtube, och då är det ju oftast typ 

Helen som har testat och så lägger hon upp och så ger en review. “. 

 

Respondent 1 hävdar att hon alltid kollar vad kanalerna på Youtube säger om en 

skönhetsprodukt som hon vill köpa. Även respondent 6 angav att hon brukade titta på klipp 

som innehöll “månades favoriter”. Det vill säga klipp där Youtubern pratar om de 

skönhetsprodukter som använts flitigast under månaden. Vidare förklarade respondent 6 att 

det beror på att hon söker råd om bra produkter. De respondenter som använde Youtube som 

informationskälla ansåg att ett klipp där Youtubern diskuterar produkter behöver innehålla 

uppgifter om produktens egenskaper. Det som alla ansåg avgjorde kvalitén på utvärderingen 

av produkterna var att bedömningen skulle vara kritisk. Något som de flesta upplevde 

saknades i detta klipp från Therese. Om det förekom ett samarbete och det låg som grund för 

att Youtubern inte fick tala illa om produkten så ansåg respondenterna att rationella aspekter 

ändå kunde lyftas fram mer. Exempelvis kunde Therese i detta klipp ha tonat ner sin 

exaltering över alla produkter och pratat mer pragmatiskt om de attribut som gjorde 

produkterna bra.  

 

I intervjuerna så framkom det att de visuella effekterna hade en signifikant påverkan på 

klippet i helhet. Respondent 2 skilde sig lite från övriga då hon tyckte att redigering, kvalité 
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på klippet och engagemanget som lagts ner på jobbet kring klippet var av störst betydelse. 

Det var fler respondenter som lyfte fram att redigeringen och effekterna gav en positiv 

inverkan men att det var en sekundär faktor som de vanligtvis inte reflekterar över. 

Respondent 6 angav att hon förutsatte att kvalitén på klippet ska vara bra för att det ska kunna 

väcka intresse hos tittarna.  

 

“Ja men jag tror det, alltså, jag har ju inte tänkt på det förrän jag sa det nu. Men jag tror ju 

ändå att, alltså om jag skulle hamna på någon ny kanal och så är det typ såhär halvdålig bild 

och de kanske inte satsat jättemycket på setupen eller vad dem nu håller på med. Då kanske 

man inte… man dras ju ändå till det här att det ser så perfekt ut. Det är klart att det 

underlättar att ha en bra kamera. “ 

4.2.6 Klippets påverkan 

Therese 

Många respondenter påpekade att klippet var lite äldre och detta var uppenbart i den hetsiga 

och överdrivna energin som Therese hade. De ord som användes för att beskriva Therese 

agerande var; överdrivet, hetsigt, fejk, mer säljigt etc. De flesta använde dessa begrepp i 

jämförelse med hur Therese var idag och ansåg att hon numera var mer lugn. Hennes 

nuvarande inställning verkade ge ett mer positivt intryck för tittarna och gav mer förtroende 

för henne som varumärkes endorser. En respondent påpekade att Therese har lärt sig att 

implementera reklam i klippen utan att det blir för tydlig ”säljstämpel” på det (se citat i 

avsnitt trovärdighet). 

I två intervjuer dök ämnet upp om Therese negativa påverkan för varumärken. Detta då hon i 

klippet som visades för respondenterna namngav varumärken som testar på djur och hennes 

ovilja att köpa produkter från de varumärkena. Respondenterna reagerade på att det i verkliga 

fall kunde av tittaren uppfattas som en skuldbeläggning på tittarna om de själva ägde 

produkter från de varumärkena. Båda respondenterna tyckte dock att eftersom det var av god 

avsikt (djurrättsfråga) så påverkade det inte intrycket av Therese negativt. 

 

Utifrån samtliga intervjuer kan det konstateras att alla respondenter kände till varumärkena 

sen tidigare, dock blev ingen av respondenterna omedelbart köpvilliga efter att ha sett klippet. 

Detta berodde på att det inte fanns ett behov av de produkter som presenterades. Fastän de 

flesta var eniga om att några produkter gjorde ett gott intryck. Om behovet i framtiden skulle 

yttra sig så kunde de definitivt tänka sig att köpa produkterna som Therese rekommenderade. 

Alla kunde också ge ett exempel då de blivit tipsade om en produkt av en Youtuber och sedan 

också inhandlat produkten. Respondent 3 påpekade även att eftersom att klippet var lite äldre 

så var produkterna inaktuella och av den anledningen skapades inget behov.   

 

De flesta av respondenterna kunde ändå känna ett köpsug för några produkter i klippet. Detta 

för att produktegenskaperna demonstrerades genom att Therese visade hur produkterna kunde 

appliceras och användas. Enligt respondenterna gav det ett bra intryck för 

produktegenskaperna som lockade till köp.  

 

Linda  

Respondenten som tittat på Lindas klipp medger att hon blev mer köpvillig efter hon sett 

klippet men tillägger att hon oftast tittar på klippen för att få tips om produkter och 

sminktekniker och därmed redan har inställningen att hon kanske ska köpa produkterna. Det 
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händer att hennes initiala köpvilja omfattade en produkt men efter klippet kan hon blivit 

övertygad att hon behöver flera produkter.  

 

 

Thomas 

Respondent 1 medgav direkt att hon på grund av detta klipp (hon hade sett det tidigare) har 

köpt nästan alla produkter som namngavs. Respondenten betraktar sig själv som 

“lättpåverkad” av vad Youtubers rekommenderar men påpekar att det måste finnas tillit till 

personen. I just detta klipp var det Thomas karaktär och hur han presenterade produkterna 

som lockade till ett köpbeslut. De visuella effekterna liksom de ordval såsom “can we take a 

moment for this highlighter” som attraherade henne.  

4.2.7 Promotion via klipp och traditionell reklam 

I vår intervju ställde vi frågan om respondenterna ansåg att de påverkades olika om de såg 

traditionell reklam som sådan på TV eller ett sponsrat klipp på Youtube. Alla utom två 

respondenter ansåg sig mindre benägna att bli påverkade av traditionell reklam. Respondent 5 

var den enda som ansåg sig helt avtrubbad för båda typerna av promotion och respondent 8 

ansåg sig vara tilltalad av båda kanalerna av promotion. Övriga sex respondenter angav att de 

inte kände sig lika påverkade av traditionell reklam och många uppgav att de ansåg reklam på 

exempelvis TV som störande. Respondent 2 och 7 uttrycker sig på följande sätt angående 

trovärdigheten om Therese hade medverkat i en tv reklam:  

 

“Jag hade nog känt att det inte var lika äkta, att det inte var hennes åsikter kanske. Som om 

jag hade suttit och sett på tv, hade det känt att hon sa något som någon annan hade skrivit 

manus på typ” 

 

“Jomen då känns det som att… nu är hon såld. Då ba: då har ett företag betalat henne att 

säga en grej. Med manus. Även fast det är hennes sprallighet så är det inte som hon sitter 

hemma med en kamera och kan säga det hon vill” 

 

Åsikten att det upplevs som Therese får välja mer vad hon säger i sina klipp på Youtube 

jämfört med om hon skulle gjort en tv-reklam delas även av respondent 8. Enligt respondent 

4 känns det som att Youtube profilerna kan representera varumärken för att de har använt 

dem och tycker de är bra, vilket hon inte uppfattar är fallet med tv-reklam.  

Respondent 3 tyckte att Youtube klipp påverkar henne mer då hon har möjligheten, när hon 

ändå sitter vid datorn, att på en gång söka mer information om produkterna antingen via 

länken från klippet eller söka själv.  

 

Alla respondenter kunde uppge att det vid något tillfälle blivit påverkade av promotion på 

Youtube. De flesta kunde återge ett minne då de direkt under influensen av en Youtuber hade 

köpt en produkt. 

 

Alla respondenterna kunde tydligt avgöra att klippen som visades handlade om promotion. 

De flesta uppgav de uppenbara anledningarna såsom titlarna på klippen, att företagsnamnet 

nämndes ett flertal gånger och att det fanns direkta länkar till deras hemsida i beskrivningen. 

Om Therese uppförande i klippet antydde på samarbetet var åsikterna delade. Respondent 2 

och 8 tyckte inte att Therese gav ett säljinriktat intryck. Respondent 8 tillade dock att 

åsikterna kändes “uppköpta” av företaget då hon talade positivt om alla produkter. 
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Respondent 2 ansåg att Therese enbart talade för produkterna då det var ett 

rekommendationsklipp och därav var Therese ärlig med sin åsikt. Övriga respondenter 

tryckte på det faktum att Therese hade en överdriven tillgivenhet för produkterna som angav 

att hon gjorde reklam, vilket ifrågasätter hennes äkthet i åsikterna. 

 

Vår sista intervjufråga i vardera intervju var att ta reda på vad respondenterna ansåg om 

promotion på Youtube. Alla respondenterna var i denna fråga överens om att detta var ett 

effektivt sätt för företag att marknadsföra sig på. Respondent 3 och 5 argumenterade för att 

det var ett effektivt sätt att nå ut till rätt målgrupp. Respondent 6 påpekade även att man som 

tittare väljer att utsätta sig för promotion och därför blir mer mottaglig. Även respondent 1 

ansåg promotion på Youtube vara effektivt, då hon kommer ihåg första gången hon såg 

klippet med Thomas och köpte nästan alla produkter efter hon sett det och köper dem än idag. 

När hon får frågan varför hon inte tror att traditionell promotion är lika effektivt ger hon 

följande svar: 

 

“Men där är det också att det stör. Jag vill komma in i det jag vill se på. För det stör ju, så 

man tittar ju inte på det. Jag väljer ju själv att kolla på det här långa, tio minuters, 

reklamen.” 

 

När det gäller samarbetsvideos tycker respondent 1 inte att det har någon betydelse för henne, 

hon är medveten om att det är samarbeten men att hon efter en liten stund glömmer bort det 

då hon blir som förblindad av det som sker i klippet. Respondent 1 brukar titta på så kallade 

“chit chats” och “get ready with me” klipp och beskriver att hon tycker att det känns som att 

hon sitter och sminkar sig med en kompis. 

4.2.8 Buzz marketing 

Respondenterna 6, 7 och 8 diskuterade hur surret i deras omgivning påverkade deras 

köpbeslut. Samtliga respondenter lyfte fram hur snackat inom vänskapsgrupper hade 

betydelse för hur de upplevde varumärken och produkter. En rekommendation av en vän som 

de visste hade ett gediget intresse för skönhet hade stor inverkan för deras 

uppfattning.  Liksom surret inom sin vänskapskrets så lyftes även surret på Youtube upp som 

en viktig aspekt. Alla var överens om att det krävdes att mer än en Youtuber talade för en 

produkt eller varumärke för att de skulle bildas ett köpsug. Respondent 6 förklarade att om 

hon enbart hört om en produkt eller varumärke från en enda Youtuber skulle hon ställa sig 

kritisk till om produkten verkligen var bra och kanske till och med tro att Youtubern gav sin 

rekommendation för att hen var sponsrad. Däremot om hon hörde flera recensera eller prata 

om samma produkt på ett fördelaktigt sätt så skulle även hon uppfatta produkten som bra. 
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5. Diskussion och analys 
Detta kapitel är uppbyggd efter de teorier som presenterats i kapitel 2 och innehåller 

kopplingar med det empiriska material som presenteras i kapitel 4.  

 

 
Figur 4. Teorimodell 

5.1 Opinionsledare 

Opinionsledare har i klassisk benämning varit inflytelserika personer i mindre sociala nätverk 

(Rogers & Cartano, 1962, s. 28–29). Flynn et al. (1996, s. 138) beskriver att inflytelserika 

konsumenter påverkar andra konsumenter när det gäller köp och att det inflytandet är större 

än traditionell marknadsföring. Inom diverse sociala medier går det att återfinna flertal 

opinionsledare men trots det saknas det vetenskaplig forskning som kan förklara fenomenet 

(De Veirman, 2017, s. 799). Resultatet i denna studie tyder på att det förekommer 

opinionsledare inom Youtube och att dessa har en inverkan på hur konsumenter uppfattar 

kosmetiska produkter. Bakomliggande faktorer till hur dessa opinionsledare påverkar 

respondenterna i denna studie redogörs för nedan. 

 

Vi har i vår analys tagit fasta på det som Chung och Cho (2017, s. 489–490) redogör för i sin 

studie beträffande celebriteters självexponering och hur det skapar en parasocial relation till 

följarna. Relationen innebär en hög trovärdighet som sedan kan nyttjas för produkt 

promotion. 

 

En majoritet av respondenterna föredrog Therese som opinionsledare. De flesta av 

respondenterna argumenterade för valet med att de ansåg sig ha en bättre relation med 

Therese gentemot de andra. Relationen skapades då Therese gav tittarna en inblick i dels sitt 

privatliv men också i sitt känsloliv. Thomas framgång beskrevs som orsak av samma faktorer 

som de för Therese. Utifrån vår observation kunde vi även konstatera att båda deras 
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tillvägagångssätt var att föra en konstant dialog med tittarna och använda sin kanal som en 

plattform för att blotta sina djupaste tankar och känslor. 

 

Song et al. (2017, s. 17) talar om hur exhibitionismen, kompetensen inom interpersonella 

relationer samt kreativitet är flera av de karaktärsdragen som betecknar en opinionsledare 

inom sociala media. Vi upplever att både Therese och Thomas besitter samtliga av dessa 

karaktärsdrag och det kan tala för varför de har så stor andel följare på Youtube och därmed 

klassas som opinionsledare. 

 

Vidare så kan det konstateras att alla våra respondenter hämtar inspiration och lyssnar till 

rekommendationer innan köp av kosmetiska produkter. Alla respondenter kunde återge ett 

tillfälle då de inhandlat produkter de blivit rekommenderade av antingen Therese eller 

Thomas. Samtliga respondenter kunde också ange att de litade på Therese och Thomas 

åsikter då de byggt upp en relation med personerna. Tilliten kunde därav härledas till den 

relation som byggts mellan Youtuber och tittare sedan tidigare. Tilliten uppstod då 

respondenterna kunde relatera till innehållet i Therese och Thomas kanaler. Många av 

respondenterna betraktade Youtubern mer som en vardaglig person och en medkonsument 

snarare än en celebritet.  

 

Therese är den person som haft störst framgång på Youtube. Detta kunde uppenbaras i den 

sammanställning (se tabell 3) vi gjort men också i och med det faktum att flest respondenter 

valde henne. Trots att inte lika många respondenter valde Thomas så hade de flesta ändå en 

uppfattning om vem han var. Thomas har heller inte varit aktiv lika länge på Youtube som de 

andra. Vi anser att Therese och Thomas har liknande dragningskraft för tittarna. Chung och 

Cho (2017) teori är också direkt applicerbar för det orsakssamband som framkom i vår studie. 

Teorin kan användas för att förklara skälet till Therese och Thomas framgång som populära 

profiler inom Youtube och också varför de kan anses vara praktexempel som 

varumärkesambassadörer. 

För Therese och Thomas kunde blottandet av deras känsloliv och öppenheten om sitt privatliv 

definieras som ett djup i självexponering. Variationen i innehållet, allt ifrån humor till 

kosmetik till diskussioner om depression kan tolkas som en bredd i självexponeringen. Vid 

frågan om våra respondenter kunde beskriva sin relation till Youtubern hade många svårt att 

formulera sig. Respondenten var medveten om den ensidiga kommunikationen men upplevde 

en oförklarlig samvaro med Youtubern. Vi upplever att samvaron skapades i och med 

Therese och Thomas självexponering. Därav kan det klargöras att en parasocial relation 

föreligger mellan Youtuber och följare. På grund av relationen drog respondenterna slutsatsen 

av att de kunde lita på Youtubern. Detta även när de rekommenderade produkter. 

 

Linda och Helen beskrevs både utifrån observationerna och intervjuerna på ett annat sätt än 

Therese och Thomas. De beskrevs som mer professionella med sina stora kunskaper inom 

smink. Enligt Rogers och Carter (1962, s. 28–29) har en opinionsledare hög social status, är 

innovativa och anses vara kosmopoliter. Solomon et al. (2013, s. 413) fyller på med att 

opinionsledare är tidigare brukare av nya trender och produkter. Vi anser att Linda och Helen 

passar bra in på dessa påståenden. Eftersom de båda är väldig innovativa i sina videoklipp där 

de har nya sminkningar i varje video, samt att de är väl insatta i de trender som sker inom 

skönhet. Även nya produkter är de snabba på att anamma och presenterar dessa i sina klipp 

med efterföljande recensioner. Tittarna får en inblick i deras kunskap och kreativitet. Därför 

tror vi att många tittare väljer att se på deras videoklipp för att ta del av deras expertis, vilket 

även är grunden till förtroendet mellan tittare och Youtubeprofil. 
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För Linda och Helen är självexponeringen inte lika självklar. Helen ger insyn i sitt liv och 

delar mycket information om sin vardag i och med sina vloggar. Däremot hade fyra 

respondenter uppfattningen att Helen var opersonlig och av dessa fyra valde två att beskriva 

henne som “tråkig”. Vi har förståelse för denna uppfattning för trots att Helen låter tittarna 

följa hennes liv så ger hon lite insyn i sitt känsloliv och är relativt lågmäld i sina klipp i 

jämförelse med Therese och Thomas. Kopplat till teorin så kan det påstås att Helens 

självexponering är bred men inte särskilt djup. Detta kan vara anledningen till att våra 

respondenter inte fått en lika nära relation till henne. De flesta som kommenterade Helen har 

däremot belyst hennes förmåga att kritiskt recensera produkter. Helen har även en bakgrund 

som makeup artist vilket ger henne gedigen kunskapsbas om skönhetsprodukter. Av den 

anledningen är Helen en trovärdig opinionsledare då hon med sin expertis kan attrahera 

tittare. Helens lågmälda personlighet kan därför vara till fördel för henne som 

varumärkesambassadör, framför allt om tittaren är, som många av våra respondenter var, ute 

efter information. 

 

Liksom Helen är även Linda restriktiv med att blottlägga sitt privatliv. Hon verkar istället 

vilja att fokuset ska ligga på hennes professionella liv som makeup artist. Trots att ingen hade 

något negativt att tillägga om Linda så fick vi heller inte en fullständig beskrivning av henne 

som person. Baserat på observationerna och intervjusvaren så kommer Lindas attraktionskraft 

ifrån hennes kreativitet och talang för smink. Hon är konstnären för våra respondenter och 

hennes tittare kollar på hennes kanal för att hämta inspiration samt få information om 

produkter som hon demonstrerar. Precis som för Helen kan det därför antas att Lindas 

trovärdighet härstammar från hennes kunnande om ämnet. Därav är hon med sin expertis en 

opinionsledare och kan också anses vara en bra promotor för ett varumärke.   

 

Sammanfattningsvis så kan alla fyra Youtube profilerna anses uppfylla kriterierna för att vara 

opinionsledare. 

 

5.2 Kommunikationens påverkan på konsumentbeteendet 

5.2.1 Rationell- & emotionell attraktion 

Resultatet visar på att respondenterna använder sig av Youtube på två sätt, för att söka 

information och i underhållningssyfte. Rizwan et al. (2013, s. 54) beskriver att det finns två 

olika typer av marknadsföring, en där fokuset är på de praktiska fördelarna och en där de 

försöker väcka känslor hos konsumenten. Vi menar att Youtubeprofiler kombinerar dessa två 

i olika stor grad. Vissa Youtubers är mer fokuserade på att framhäva de praktiska fördelarna 

med produkterna de visar i sina videoklipp och passar då bättre de tittare som använder 

Youtube i syfte att söka information. Andra delar med sig mer av sitt privatliv och väcker 

därigenom mer känslor hos tittaren. Givetvis finns det även en kombination av dessa två. 

Therese och Thomas delar med sig mer av sina privatliv och kan därför ses som mer 

emotionellt inriktade, vilket även kom upp i intervjuerna och observationerna att de ses som 

mer personliga och empatiska. Medan Linda och Helen är mer praktiska och ger konkreta tips 

om produkternas egenskaper och sminktekniker, vilket kan kopplas till mer rationell 

attraktion. Även språket hade en betydelse för respondenternas upplevelse av klippet. Ett 

målande och livligt språk ingav ett emotionellt attraherande intryck. Medan ett monotont och 

formellt språk ger ett opartiskt intryck vilket gynnar den rationella attraktionskraften. 
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Många av respondenterna lyfte fram att klippens visuella effekter hade en stor inverkan på 

den övergripande inställningen till klippet. De visuella effekterna kan delas in i rationella; hur 

sminket läggs, visualisering av produktegenskaperna, banners med produktnamn och pris etc. 

Eller emotionella såsom hur resultatet av sminkningen väcker känslor, musik i klippet eller 

roliga effekter med hjälp av redigeringen. Samtliga Youtubers i denna studie hade god 

kvalitet på sina videos men respondenterna poängterade att det skiljde sig mycket mellan 

profilernas vanliga videos och deras vloggar. Vloggarna var vanligtvis av sämre kvalitet men 

det var något tittarna hade överseende med då profilerna var igång med olika 

vardagsaktiviteter. Andra visuella effekter var då Youtubern använde produkten och visade 

hur den skulle appliceras samt också resultatet. Lindas klipp var nästan enbart baserad på de 

visuella effekterna av hur hon använde produkterna och den slutgiltiga sminkningen. Genom 

att visa användandet av produkten kan tittaren få en bra uppfattning av dess egenskaper. 

Detta blir som en verklig demonstration istället för en stillbild. Fördelen med Youtube är att 

denna typ av demonstration kan nås ut till en stor andel användare till skillnad mot när en 

försäljare demonstrerar produkten i en fysisk butik. Utifrån den empiriska responsen kunde vi 

uppfatta att en kombination av att berätta och demonstrera produktens egenskaper var det 

som skapade köplust hos tittarna. Flera respondenter ville inte bara höra att produkten var bra 

utan också anledningarna till varför. Detta kommenterade många saknades i Therese klipp.  

5.2.2 Hierarchy of effects 

Hierarchy of effects modellerna förklarar att konsumenten går igenom olika tillstånd innan 

denne genomför en faktisk handling. Lavidge och Steiner (1961, s. 60) beskriver att först ska 

konsumenten informeras om produkten och dess egenskaper. Därefter ska konsumentens 

känslor för produkten stimuleras och en önskan att vilja köpa produkten skapas, vilket sedan 

blir den slutliga handlingen. Wijaya (2012, s. 79–81) framför ytterligare tre steg för 

annonsering på sociala medier; Informationssökande, Delande och Förälskelse/Avsky. 

 

Alla våra respondenter hade en viss kännedom om de varumärken som presenterades i 

klippen. Genom att få se på klippet redogjorde vardera Youtuber för produkternas egenskaper 

och demonstrerade dessa på olika sätt vilket kan tolkas som att de genomgått ett kognitivt 

steg. Visuella effekter liksom lovord stimulerade respondenternas känslomässiga attraktion 

för produkterna och flera respondenter uppgav att de fick en positiv bild av produkterna. 

Däremot var det få som kände ett behov av att köpa produkten, vilket kan göra med att ingen 

av respondenten befann sig i ett stadie där de var villiga att köpa något. Som Wijaya (2012) 

påstår kan detta bero på att de inte aktivt själva har sökt efter informationen och därför inte 

var mottagliga för det som sades om produkterna i klippet. Baserat på tidigare erfarenheter 

kunde dock alla respondenter uppge att de vid något eller några köptillfällen blivit påverkade 

av en Youtuber. Flertal respondenter tillkännagav att de ofta sökte information om produkter 

på Youtube och därefter köpte den produkt som rekommenderats.  

 

Eftersom att även Youtubeprofilerna anses vara konsumenter kan det antas att de också har 

genomgått en process för att slutligen välja att tala gott om produkter. Therese och Thomas 

upplevs som exalterade i sina beskrivningar av produkterna, vilket kan antas vara ett resultat 

av att produkterna har levt upp till deras förväntningar, att de har fattat tycke för produkterna 

och därmed är mer benägna att sprida lovord om dem. Detta i enlighet med det som Wijaya 

(2012, s. 79–81) benämnde som älska/avsky steget i den uppdaterade AIDA processen.  
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5.3 Promotion 

Mangold och Flauds (2009, s. 358) diskuterar i sin artikel påverkan av sociala medier och att 

konsumenter lätt kan prata med varandra och sprida erfarenheter av olika produkter, vilket 

företagen måste försöka dra nytta av. Som vi tidigare sagt kan Youtubeprofiler ses som 

konsumenter och brukare av sociala medier. Det som framgår i resultatet är att 

respondenterna har ett förtroende för profilerna, de litar på de rekommendationer som 

profilerna ger. Vi ser att företag redan har dragit nytta av den nya utvecklingen av sociala 

medier och den stora mängd människor som de når. Eftersom de samarbetar med 

Youtubeprofiler så når de deras tittargrupp samtidigt som de använder sig av profilens 

förtroende när de ber dem prata om ett varumärke. Företagen har på detta vis övergått till att 

låta konsumenter själva välja vilken typ av promotion de blir utsatta för. Eftersom denna typ 

av samarbete innebär att produkterna är relaterade till Youtube kanalen kommer det inte 

upplevas som ett störningsmoment för tittaren utan endast som en del av klippet.  

 

Konsumentbeteendet har förändrats motiverar Mangold och Flauds (2009, s. 360), med att 

konsumenterna idag själva vill välja vilka medier de utsätts för, när och vad de utsätts för. 

Detta har gjort att dagens konsument inte är lika mottaglig för traditionell reklam som för 

sociala medier (Mangold & Flauds, 2009, s. 360). I vårt resultat är denna utveckling tydlig, 

då sex av åtta respondenter säger att de inte känner sig påverkade av traditionell reklam i 

samma utsträckning som av marknadsföring via Youtube. En av de andra två påstår sig inte 

alls påverkas av reklam överhuvudtaget, utan känner sig helt avtrubbad. Alla anser att 

Youtubeprofilerna är mer trovärdiga i sina kanaler där de själva bestämmer vilket innehåll de 

ska ha med. Traditionell marknadsföring upplever de oftast som ett störningsmoment, att de 

utsätts för något som de inte vill. 

5.3.1 Buzz marketing  

De Pelsmacker et al. (2007, s. 248) beskrev hur surr (buzz) kunde åstadkommas genom att 

inflytelserika bloggare skrev om produkter och varumärken. Detta medförde att företag 

uppmuntrande bloggarna att skriva om sina produkter för att i gengäld skicka ut 

gratisexemplar. Liknande utbyte sker mellan företag och Youtubeprofiler. Ett flertal av våra 

respondenter var väl medvetna om att detta förekom men belyste att de trots ett föreliggande 

samarbete ändå förväntade sig en opartisk syn på de produkter som Youtubern pratade om.  

I början av det inledande kapitlet presenterades ett exempel om företaget BECCA Cosmetics 

som ingått ett samarbete med Jaclyn Hill. Efter samarbetet har andra skönhetsprofiler 

recenserat och diskuterat produkten. Därmed skapades en hajp eller ett surr som slutligen 

ledde till att företaget sålde slut på produkten. (Hoffman, 2016) 

I studien förklarades också betydelsen när det skapas en “hajp” kring produkter. Flera 

respondenter uppgav att de enbart köpte produkter om flera Youtubers hade pratat om dem.  

 

Petty och Andrews (2008, s. 9) förklarade i sin studie att det finns två sätt som surr-agenter 

kan agera på, antingen så kallade “posers” vars åsikter är uppköpta men upplevs som genuina 

eller ordinära surr-agenter varpå företaget låter influenserna dela sina uppriktiga åsikter om 

produkterna (Petty & Andrews, 2008, s. 9). Resultatet visade att förutom att många 

respondenter upplevde det viktigt att höra recensioner från flera Youtubers, så angav flera 

också att de ville höra både för- och nackdelar med produkten för att bedömningen skulle 

uppfattas som ärlig. 

Utifrån detta kan vi konstatera att för att ett effektivt surr ska skapas så gäller det att bygga 

upp ett nätverk av inflytelserika skönhetsprofiler som får testa produkten. Företagen bör 
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således skicka ut produkter till flera typer av opinionsledare inom Youtube för att uppnå en 

önskvärd effekt. Som tidigare nämnt är det också viktigt att låta skönhetsprofilerna bedöma 

produkten rättvist. 

5.4 Sammanställande matris 

I studien har vi undersökt fyra av de största svenska Youtubeprofilerna inom 

skönhetskategorin. Utifrån den empiriska studien kan vi se att de fyra kanalerna vi har valt att 

studerar har olika typer av dragningskraft. Denna dragningskraft är anledningen till varför 

profilerna betraktas vara opinionsledare. Alla profiler anses vara trovärdiga i sina 

rekommendationer av varumärken men liksom i teorin går det också att klassificera 

trovärdigheten utifrån två angreppssätt; Expertis och Pålitlighet. Vi har konstruerat en matris 

utifrån respondenternas svar och våra observationer om hur dessa Youtubers har upplevts 

som opinionsledare. Matrisen är indelad i trovärdighet och attraktion. Där bedömningen av 

trovärdigheten baseras dels på respondentsvaren och dels på observationerna. Attraktionen är 

indelad i emotionell och rationell. Rationell attraktion har vi definierat som hur 

respondenterna upplever att Youtubern presenterade produktegenskaperna. Emotionell 

attraktion definierades som hur respondenterna upplevde att Youtubern väckte känslor.  

 

 
Figur 5. Matris med studerade Youtubers 

 

Linda Hallberg upplevs ha en rationell attraktion då hon visuellt kan påvisa 

produktegenskaperna. Hon uppfattas utifrån studien som trovärdig på basis av sitt kunnande 
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inom skönhet och kosmetik och kan därför anses ha hög trovärdighet genom expertis. Hennes 

emotionella attraktion är inte baserad på att hon skapar parasociala relationer utan på grund 

av hennes förmåga att inspirera och kreativt använda smink. Liksom Lindas rationella 

attraktion så baseras hennes emotionella attraktion på förmågan att väcka känslor med sitt 

visuella skapande. Linda kan betraktas som visionären av de valda Youtubeprofilerna. 

 

I resultatet fick vi fram lite information om Helen och därför är hon svårplacerad i vår matris. 

Vad vi kan uppfatta utifrån datainsamlingen så har Helen en rationell attraktionsstyrka då hon 

användes som källa för produktrecensioner. Baserat på observationen så innehåller hennes 

kanal flertal recensionsklipp men omfattar även många vloggar. Enligt våra respondenter är 

vloggarna dock inte lika uppskattade då Helen ansågs vara monoton. Vi har för lite empiriskt 

stöd för att generalisera denna åsikt. Helens placering i matrisen blir därmed mellan expertis 

och pålitlighet.  

 

Thomas och Therese har likvärdig attraktionskraft och trovärdigheten enligt resultaten. 

Trovärdigheten skapas genom hög pålitlighet, vilket i sin tur beror på hög grad av 

självexponering. Detta är även anledningen till att deras emotionella attraktion är hög.  

Trots att Youtuberna är indelade i olika dimensioner så anser vi fortfarande att alla Youtubers 

har en viss grad av vardera dimension, dvs. både emotionell/rationell och pålitlighet/expertis. 

Det matrisen påvisar är i hur stor grad Youtubern besitter vardera dimension.  

 

Youtube kan användas som ett verktyg för underhållning och/ eller informationssökande. 

Konsumenter kan söka upp klipp där produkter recenseras för att sedan kunna köpa dem. 

Detta kan benämnas som att de aktivt söker ut promotion. Promotion kan även maskeras i ett 

klipp som egentligen har ett underhållningssyfte. För vissa klipp är konsumentens 

huvudsakliga syfte att söka information om produkterna. Därav ser de klipp som är 

varumärkesrelaterade med enda intention att få information om produkterna. I vissa fall är 

konsumenten mer lockad av det känsloväckande innehållet i klippet det vill säga när 

Youtubern pratar om sig själv, gör en speciell sminkning eller något annat som kan betraktas 

som underhållning. Trots att varumärken omnämns i dessa klipp så är informationen 

oavsiktligt upptaget av konsumenten som då egentligen är intresserad av det andra innehållet. 

Exempel på detta kan vara då en Youtuber gör en “get ready with me” video då tittarna oftast 

dras till klippet av att Youtubern kommer prata om vissa ämnen eller att få se de tekniker de 

använder för att applicera smink. Inblandat i dessa klipp föreligger information om olika 

varumärken som omnämns av Youtubern som i förbi farten. Ett annat typ av klipp som 

emotionellt attraherar konsumenter är då Youtuber lägger sminkningar. Då avgör det visuella 

resultatet hur konsumenten kommer att uppfatta produkterna och dess egenskaper. Är 

resultatet av sminkningen tilltalande kan tittaren uppfatta behov om produkter som har 

använts i hopp om att uppnå liknande resultat. Den rationella dragningskraften kan återfinnas 

i alla klipp. Detta i form av att produktegenskaper återberättas av Youtubern. Det är den 

rationella beskrivningen som anges vara av betydelse för de konsumenter som är på jakt efter 

produktinformation, dock ska det inte uteslutas att de också påverkas av emotionella 

attraktionsfaktorer.   
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6. Slutsats 
Detta kapitlet ägnas åt att återkoppla till den inledande frågeställningen, syftet med 

examensarbetet och sammanfatta analysens viktigaste slutpunkter. Kapitlet innehåller även 

det teoretiska och praktiska bidraget samt framtida forskning. Slutsatsen är begränsad till 

omfånget av studien och är baserad på de studerade Youtubers. 

 

Frågeställning: Hur agerar Youtubers inom skönhetsindustrin som opinionsledare? 

 

6.1 Studiens slutsatser 

Precis som tidigare forskning har undersökt hur celebriteter kan användas som 

varumärkesambassadörer så har vi med denna studie belyst och förklarat hur Youtubeprofiler 

kan användas för att sprida varumärkeskännedom genom att agera som opinionsledare. 

Matrisen som presenterades i slutet på föregående kapitel är en del av det bidrag som denna 

studie givit. Den visar dimensioner av värdeskapande egenskaper som de opinionsledare vi 

studerat besitter. Dessa egenskaper är avgörande för att dessa personer ska uppfattas som 

opinionsledare av andra konsumenter. I exemplet nedan är Youtuber 1 en expert inom sitt 

område men attraherar även tittaren emotionellt, medan Youtuber 4 upplevs som mycket 

pålitlig och ger rationella argument som attraherar tittaren. 

 
Figur 6. Matris med exempel 

 

Med koppling till den attraktionskraft som presenterades i teorin kan vi konstatera att tittarna 

därför ser en både rationell och emotionell dragning i den promotion som förekommer på 

Youtube. Tittarna är även mottagliga för informationen som anges då de själva upplever att 
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de väljer att utsätta sig för det. Informationsgivaren kan välja var tyngdpunkten ska ligga med 

avseende på attraktion och trovärdighet för den produkt som demonstreras.  

 

Det har framkommit att respondenterna i vår studie idag vill känna att de är i kontroll över 

sitt egna konsumtionsbeteende och upplever inte påtryckande reklam som påverkande. 

Youtubers som upplevs som mycket trovärdiga och attraherande när de demonstrerar 

produkter, oavsett hur, har därmed möjlighet att påverka konsumtionsbeteendet hos tittaren. 

 

Med denna uppsats har vi gjort ett försök att belysa och påbörja att skapa denna typ av 

promotion som ett vetenskapligt forskningsområde. Även om det är ett litet bidragande så är 

syftet att exemplifiera att denna typ av marknadsföring inom Youtube existerar, påverkar 

konsumenter och därmed bör studeras mer djupgående. Vi har möjligtvis endast skrapat på 

ytan men det finns mer att utforska inom detta område. 

 

6.2 Rekommendationer till företag - vårt empiriska bidrag 

Att uppmana Youtubers att promota ett varumärke är en form av e-word-of-mouth. Som 

företag är det därför av essäns att vid genomförandet av den här typen av promotion välja 

vilka Youtubers som de bör samarbeta med och förstå hur olika Youtuber påverkar 

konsumenten. För att uppnå det önskvärda surret på sociala medier så krävs det att företagen 

väljer ut rätt surr-agenter och låter dessa få fritt dela sina åsikter om produkterna (Petty & 

Andrews, 2008, s. 9). Surr-agenter kan jämställas med opinionsledare då de står som 

nyckelpersoner i de sociala nätverken där surret ska spridas.  

 

För att skapa ett surr inom skönhetskanalerna på Youtube krävs det att företagen samarbetar 

med flera Youtubeprofiler. Vårt förslag, baserat på denna studie, är att de bör välja flera typer 

av inflytelserika profiler. Praktiskt kan detta innebära att företagen väljer en Youtuber som 

inger pålitlighet genom att vara öppensinnad och som med sin emotionella dragning kan 

skapa en omedveten varumärkeskännedom, Youtuber 3 i figur 6. Detta kan sedan uppföljas 

med att samtidigt samarbeta eller sponsra en Youtuber som anses vara expert på kosmetika 

och som därmed kan kritiskt återge sin uppfattning av produkten och ge rättvisa utläggningar 

för dess egenskaper, Youtuber 2 i figur 6. För att få veta inverkan av olika Youtubers och hur 

de kommer att uppfattas av konsumenter så kan företagen använda sig av ovannämnda matris 

(figur 6). 

 

För konsumenterna är det viktigt att Youtubeprofilerna får tala opartiskt om produkterna och 

att ett sponsrat klipp inte får inkräkta på Youtuberns vanliga uppförande. Därför bör 

företagen inte försöka styra innehållet i klippen alltför mycket utan låta Youtubern ge sin 

verkliga uppfattning av produkten. Som företag krävs därför en hel del tillit till att produkten 

är bra nog för att låtas bedömas. 

 

Vår studie är giltig för de kosmetikaföretag som riktar sig mot en målgrupp med ett gediget 

intresse för kosmetika. Målgruppen behöver ha ett intresse för industrin då vi inte tror att 

personer utan intresse kommer att vända sig till skönhetskanalerna på Youtube.  
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6.3 Teoretiskt bidrag 

Denna studie har byggts utifrån ett samlande av ett flertal relevanta teorier. Vi har kommit 

fram till att det finns lite eller ingen vetenskaplig forskning kring promotion genom 

Youtubers. Däremot har vi hittat ett flertal aktuella nyhetsartiklar om kosmetikföretagens 

användande av skönhetskanalerna på Youtube. Därav uppfattade vi ett gap mellan de 

nuvarande marknadsföringsteorierna och detta verkliga fenomen.  

 

Den lilla andelen forskning som vi hittade handlade främst om bloggar. Trots att koncepten är 

lika så finns det även ett flertal faktorer som skiljer dem åt; så som att Youtube stimulerar 

andra sinnen och därför ger en mer levande helhetsbild av produkten. Som beskrevs i det 

inledande kapitlet kom Halvorsen et al. (2013) fram till att modebloggar kan användas som 

marknadsföringsverktyg och att trovärdighet är en viktig aspekt för att bloggarna ska påverka 

konsumenterna. Denna studie påvisar liknande resultat, nämligen att Youtubers går att 

använda som marknadsföringsverktyg och att tittarna blir påverkade på olika sätt beroende på 

Youtuberns agerande, däribland deras trovärdighet. 

 

Vårt teoretiska bidrag är därmed att upplysa hur opinionsledare inom Youtube påverkar 

tittaren och varför de kan anses vara influenser. Studien skapar förståelse för sambanden som 

bidrar till förändrat konsumentbeteende och förklarar hur företag kan förhålla sig till dessa 

samband. Vi har även tagit fram en matris som är teoretiskt grundad och kan användas för att 

kartlägga opinionsledare inom Youtube i mån av trovärdighet och attraktion.  

 

6.4 Begränsningar och framtida forskning 

Studien innehåller ett flertal begränsningar, dels på grund av begränsningar i tid och resurser i 

kombination med ämnets breda omfång. 

 

En begränsning med studien är antalet respondenter, varpå en framtida studie skulle kunna 

göras med ett större urval för att bättre kunna generalisera resultatet. Hade studien haft fler 

respondenter som valde respektive Youtubeprofil skulle en mer utförlig kategorisering av 

profilerna kunna göras. Även antalet Youtubeprofiler som studeras kan ökas för att få bättre 

mångfald och återspegling av den variation som faktiskt finns på Youtube. Denna studie 

fokuserade på området skönhet, men det finns fler områden där liknande marknadsföring sker 

vilket skulle vara intressant att undersöka. Likaså uppenbarades det att effekten är olika 

beroende på videoklippets utformning. I inledande kapitel angavs ett exempel på olika typer 

av klipp såsom hauls, tutorials etc. I denna studie har alla klipp under kategorin skönhet 

behandlats likvärdigt men vid undersökningen konstaterades det att tittarens uppfattning av 

olika klipp varierade.  

 

Genom att vi lät våra respondenter välja den kanal de föredrog att titta på så innebar det en 

spegling av verkligheten. Den kanal som är störst på Youtube blev också vald av de flesta av 

våra respondenter. I kombination med fåtalet respondenter fick vi därför en sämre 

uppfattning av de andra kanalerna. Detta ger ytterligare belägg för att ha fler respondenter 

men också se till att ha en jämn fördelning av respondenter för val av respektive Youtuber.   

 

I denna studie har endast kvinnliga respondenter medverkat, medan framtida forskning kan 

fokusera på hur företag kan fokusera på män då det är en grupp med växande intresse för 
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skönhet. Även äldre åldersgrupper kan vara intressanta att undersöka då även de har ett ökat 

intresse för skönhet och skönhetsprodukter. 

6.5 Etiska och samhälleliga aspekter 

Vi ser en del etiska risker med rekommendationerna som vi har delgivit i denna studie, ty 

företag kan använda sig av Youtube som marknadsföring utan att det tydligt framgår att det 

är ett samarbete. Petty & Andrews (2008, s. 9) diskuterar i sin studie att det är stor risk för 

dold marknadsföring när företag använder sig av surr-marknadsföring, att de kompenserar 

opinionsledare för att sprida positiv information om företag. Därför är det viktigt att det 

tydligt framgår när ett videoklipp är ett samarbete med ett företag. Det är dock av ännu större 

vikt att företagen inte påverkar Youtubeprofilernas åsikter i deras videoklipp, eftersom att 

tittarna litar på Youtubern. Youtubeprofilen ska få ge sin uppriktiga åsikt av en produkt och 

förhoppningsvis är samarbetsföretagens produkter tillräckligt bra för att få en bra recension. 

Det kan förekomma inslag av att produkten till exempel inte passar just denna Youtubers 

hudtyp eller liknande men det kommer inte uppfattas negativt av tittarna utan kännas mer 

äkta än när en Youtubeprofils åsikter är skriptade av företagen. Att agera etisk korrekt och 

inte påverka Youtubeprofilerna har endast positiva effekter för konsument, profil och företag. 

 

En annan etisk aspekt att ta hänsyn till är att det är många yngre som tittar på videoklipp på 

Youtube och blir därmed påverkade av denna typ av promotion. Här finns flera etiska 

dilemman då det finns många regler angående marknadsföring riktad mot barn. Eftersom att 

de har svårare att vara kritiska och förstå om det är promotion eller inte. Speciellt 

skönhetskanaler är det många yngre tjejer som tittar på. 

 

Den samhälleliga aspekten med studien är dess bidrag till lagväsendets potentiella förmåga 

att kunna utveckla marknadsföringslagen inom området sociala medier, vilket kan vara av 

betydelse då det har varit diskussioner kring hur lagen ska tolkas. 
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Appendix 1. Frågeformulär till respondenten 

 

Frågor att besvara under videoklippet. 

Läs igenom detta stycke innan du påbörjar klippet. Frågorna behöver ej besvaras direkt under 

klippets gång men du bör ha frågorna i åtanke och eventuellt skriva ner anteckningar för att i 

slutet av klippet besvara dessa frågor. 

1. Skriv ned med nyckelord eller kortare meningar vad du anser Youtubern gör som på ett 

positivt sätt fångar ditt intresse eller väcker positiva känslor. Om du inte anser att några 

handlingar eller uttalanden har en positiv påverkan på dig så lämna denna fråga blankt. 

-       Handlingar innefattar bl.a. gester, tonläge, ordval, humör. 

 

2. Skriv ned med nyckelord eller kortare meningar vad du anser Youtubern gör som på ett 

negativt fångar ditt intresse eller väcker negativa känslor. Om du inte anser att några 

handlingar eller uttalanden har en negativ påverkan på dig så lämna denna fråga blankt. 

-       Handlingar innefattar bl.a. gester, tonläge, ordval, humör. 
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3. Skriv ned med nyckelord eller kortare meningar vad du anser klippet innehåller som 

gör som på ett positivt sätt fångar ditt intresse eller väcker positiva känslor.  Om du inte 

anser att några handlingar eller uttalanden har en positiv påverkan på dig så lämna denna 

fråga blankt. 

  

4. Skriv ned med nyckelord eller kortare meningar vad du anser klippet innehåller som 

gör som på ett negativt sätt fångar ditt intresse eller väcker positiva känslor. Om du inte 

anser att några handlingar eller uttalanden har en positiv påverkan på dig så lämna denna 

fråga blankt. 

  

5. Skriv ned nyckelord eller kortare meningar om du anser att vissa sekvenser, handlingar 

eller ordval medför att klippet anses vara reklam. 
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Appendix 2. Intervjuguide 

 

  Intervjufråga Syfte Rubrik i 

teorikapitlet 

Litteratur-

koppling 

Frågor att besvara innan klippet. Bakgrundsinformation och inledande frågor. 

1. Vilken av följande 

youtubers föredrar 

du av dessa nedan 

nämnda: 

a. Therese Lindgren 

b. Evelina Forsell 

c. Thomas Sekelius 

d. Helen Torsgård 

e. Alexandra 

Nilsson (fd. Kissie) 

f. Linda Hallberg 

g. Inget av 

ovanstående 

Respondenten kan ha 

byggt ett förhållande med 

någon av de nämnda 

youtubers. Baserat på 

andra klipp. 

 

Ta reda på om det kan 

föreligga en parasocial 

relation mellan tittare och 

celebrity endorser 

2.3.1 Celebrity 

endorsement 

 

Chung & 

Cho, 2017 

 

Horton & 

Wohl, 1956 

2. Hur ofta tittar du på 

videoklipp från 

denna youtuber? 

a. Mer än tre 

gånger i veckan 

b. 1-3 gånger i 

veckan 

c. 1-3 gånger 

per månad 

d. Mer sällan 

än 1-3 gånger per 

månad 

e. Sett minst 

ett men mindre än 5 

klipp totalt 

f. Har enbart 

hört talats om 

youtubern men 

aldrig sett ett klipp 

För att ta reda på hur 

frekvent relation 

respondenten har med 

nämnd youtuber. Detta kan 

sedan jämföras med hur 

respondenten kan komma 

att påverkas av klippet. 

 

Ta reda på om det kan 

föreligga en parasocial 

relation mellan tittare och 

celebrity endorser 

Intervjufrågor att besvara efter klippet 
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3. I vilket syfte brukar 

du titta på de här 

klippen? 

Ta reda på om 

respondenten använder sig 

av klippen för att få 

produktinformation och 

därmed redan köpvillig. 

Alternativ, triggar klippet 

ett obefintligt köpbehov. 

- - 

4. Vilken typ av klipp 

brukar du se? 

Tutorials och 

produktrekommendationer 

och liknande klipp 

indikerar att det 

konsumenten är mer 

mottaglig för reklam. 

-  

5. Med hänsyn till 

fråga 6, varför valde 

du denna Youtuber 

framför de andra? 

Kunna kartlägga relationen 

mellan youtubern och 

respondenten. 

 

Varför anses denna profil 

vara trovärdig? 

 

Studera möjlig påverkan av 

självexponering, parasocial 

relation samt 

trovärdigheten. 

2.3 

Opinionsledarskap 

 

2.3.1 Celebrity 

endorsement 

 

De 

Pelsmacker 

et al., 2007 

 

Chung och 

Cho, 2017 

 

Rogers & 

Cartano, 

1962 

6. Varför tror du 

denna Youtuber är 

framgångsrik? 

7. Hur uppfattar du din 

relation med den 

här Youtubern? 

8. Vilket humör var du 

på innan du kollade 

på klippet och hur 

påverkades ditt 

humör under tiden 

du tittade på 

videoklippet? 

Humör kopplat till känslor 

kring klippet. 

2.2.1 Emotionell & 

Rationell attraktion 

Jansson-

Boyd, 2010 

 

 

Bogazzi et 

al., 1999 
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9. Kan du beskriva 

och motivera de 

nyckelord som du 

har skrivit ned 

angående dina 

känslor kring 

klippet (det vill säga 

fråga 1 och 2 i 

enkäten). Vad var 

det Youtubern 

gjorde och hur 

påverkar detta dig? 

Dessa frågor ställs för att 

avgöra om det finns 

känsloväckande handlingar 

som triggar konsumentens 

emotionella sida. 

2.2.1 Emotionell & 

rationell attraktion 

Rizwan et al. 

2013. 

Fahy & 

Jobber, 2012. 

Jansson-

Boyd, 2010. 

Bogazzi et 

al., 1999. 

10. Var det något annat 

i klippet som 

triggade igång 

känslor. Kan du 

beskriva och 

motivera de 

nyckelord du skrivit 

ned för fråga 3 och 

4? 

Ta reda på om det finns 

övriga faktorer som kan 

påverkar tittaren. 

11. Är detta ett typ 

klipp som du 

vanligtvis brukar 

kolla på? 

Ta reda på hur mottaglig 

respondenten är för denna 

typ av videoklipp. Om 

respondenten har intresse 

för klippet så är det mer 

troligt att innehållet 

kommer ha större inverkan 

på respondenten. 

2.2 

Konsumentbeteende 

 

2.4 

Kommunikationens 

påverkan. 

 

Mangold & 

Faulds, 2009. 

Wijaya, 

2012. 

 

 

12. (Om ja) Hur brukar 

du vanligtvis 

reagera efter att ha 

sett ett sådant här 

klipp? 

Hur reagerar konsumenten 

på given information. 

Uppstår det en direkt 

köpimpuls eller annan typ 

av informationssökande 

om produkterna som 

anges. 
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13. Kände du till de 

varumärken 

/varumärke som 

presenterades i 

klippen? 

 

 

Hur upplever respondenten 

att annonseringen i klippet 

väcker uppmärksamhet för 

produkten (awareness i 

AIDA modellen, Befinner 

sig respondenten i det 

kognitiva steget i Lavidge 

och Steiner) 

2.4 

Kommunikationens 

påverkan (Hierarchy 

of effects) 

 

Lavidge & 

Steiner, 

1961. 

 

Barry och 

Howard 

1990; referat 

i B.S Wijaya, 

2012) 

 

14. Kan du beskriva hur 

du upplever att 

Youtubern 

presenterade 

produkterna och 

dess egenskaper? 

15. Blir du tilltalad av 

de produkter som 

presenteras i 

klippet? 

 

Hur upplever respondenten 

att annonseringen i klippet 

väcker intresse för 

produkten (Interest i AIDA 

modellen. Introducerar 

respondenten för det 

affektiva steget.) 

16. Är du intresserad av 

att köpa något eller 

några av de 

produkter som 

presenteras i 

klippet? 

Har videoklippet haft en 

direkt effekt på 

respondentens 

konsumentbeteende? 

 

Hur upplever respondenten 

att annonseringen i klippet 

väcker begär för 

produkten? (Desire i AIDA 

modellen. Introducerar 

respondenten för det 

motiverande steget.) 

2.2  

Konsumentbeteende 

 

2.4 

Kommunikationens 

påverkan 

Mangold & 

Faulds, 2009. 

 

Lavidge & 

Steiner, 

1961. 

 

Barry och 

Howard 

1990; referat 

i B.S Wijaya, 

2012) 

17. Motivera varför 

eller varför du inte 

är intresserad av att 

köpa någon eller 

några av dessa 

produkter? 

Vilka faktorer har medfört 

en ändring i 

konsumentbeteendet. 

2.2 

Konsumentbeteende 

 

2.4 

Kommunikationens 

påverkan 

Mangold & 

Faulds, 2009. 
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18. (Om ja fråga 16) 

Vilka 

produktegenskaper 

som presenterades 

väckte ditt intresse? 

Hur trovärdig är den 

information gällande 

produkten som 

kommuniceras ut av 

Youtubern. 

2.2.1 Emotionell 

och rationell 

attraktion 

Rizwan et al. 

2013. 

19. Upplevde du detta 

klipp som ett 

reklaminslag? 

 

Hur medveten är 

respondent av att klippet är 

sponsrat 

2.5.2 Buzz 

Marketing 

 

Petty & 

Andrews, 

2008 

20. Tänk dig ett 

scenario där denna 

youtuber gör en tv-

reklam för samma 

produkt. I reklamen 

lyfts samma 

produktegenskaper 

fram samt all den 

information som 

angår produkten 

som anges i klippet. 

Vilka skillnader ser 

du mellan den typen 

av Tv reklam och 

det klippet du nyss 

tittat på? 

Har konsumenten ett 

förändrat förtroende för 

traditionell reklam? 

2.2 

Konsumentbeteende 

 

2.5.1 Word-of-

mouth 

Mangold & 

Faulds, 2009 

21. Kommer dessa två 

typer av klipp (Tv 

reklam och 

Youtubeklipp) 

påverka dig olika? 

Vänligen motivera. 

Ställa Youtube klippens 

eventuella effekt mot en 

annan 

marknadsföringskanal för 

att se ytterligare fördelar 

och/ eller nackdelar. 

- - 

22. I Sverige finns det 

en lag som gör att 

det måste framgå 

om Youtubeklippen 

på någotvis är 

sponsrade. Denna 

lag gäller inte i alla 

länder och därav 

finns det många 

- - - 
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internationella 

Youtubers som ej 

framför att de är 

sponsrade. 

 

Tror du detta spelar 

någon roll för 

tittarupplevelsen? 

Skulle du vara mer 

benägen att lockas 

av reklamen om det 

inte framgick att det 

var ett samarbete? 

23. Anser du att när 

Youtubers pratar 

om produkter såsom 

i dessa typer av 

videoklipp, är ett 

effektivt sätt för 

varumärken att 

marknadsföra sina 

produkter? 

Vi har byggt förtroende 

hos respondenten och 

frågar rakt ut vad de tycker 

specifikt.  

- - 
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Appendix 3. Intervjusammanställning 

Opinionsledarskap 

Therese 

Respondent 3 
-          Tycker Therese har en påverkan av hur varumärken uppfattas 
-          Relationen med Therese omnämns som att ”man känner henne” men påpekar också att 

det är konstigt då hon inte har någon verklig relation med Therese 
-          Beskriver Therese som glad, igång, sprallig, engagerad 
Respondent 6 
-    Beskriver Therese: Personlig, lite som en vän, som att man känner henne, 
Respondent 8 
-    Therese upplevdes som mer personlig och hade stor variation i sitt innehåll 
Respondent 7 
-    Fastnade första gången hon såg Therese. Återvänder för info just för att hon är rolig och 

trevlig 

Thomas 

Respondent 6 
-          Thomas: energisk, glad smittar av sig, pratar vardagligt och ger ett avslappnat intryck 
Respondent 1 

● Valde Thomas för att han är skönast, skönast blandning av videos. Soft till livet, går 
emot normen. Döljer inte sina dåliga sidor.  

● “Han har sköna vloggar, sköna skönhetsgrejer. Alltså humor överlag, han blandar 
roliga grejer med allvarliga grejer” 

Linda 

Respondent 6 
-          Kung, tycker om henne, följt bloggen, 

Respondent 8 
-          Kom i kontakt med Linda genom bloggen 

-          Linda gör samma sak: mycket smink (jämförelse med Therese som har mer variation) 
Respondent 4 

● Linda känns rätt härlig, gemytlig och inte så påklistrad 
 

Helen 

Respondent 3: 
-          Påpekar att hon valde mellan Helen och Therese men ansåg sig ha närmre relation 

med Therese och ansåg Helen vara lite ”tråkigare” 
Respondent 6 

-          Tråkig typ, fattar inte varför hon är känd på Youtube 
Respondent 8 
-    Helene: ”rakt på sak” i jämförelse med Therese 

Parasocial relation 
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Therese 

Respondent 3 
-          Har en relation till Youtubern sen tidigare 
-          Respondenten föredra vloggar men påpekar att det varierar med tid vilken typ av klipp 

hon föredrar 
Respondent 5 
-    Finns en etablerad relation 
-    Respondenten föredra vloggar 
Respondent 6 
-    lite som en vän, som att man känner henne 
Respondent 7 
-    Hon känner sig som att hon är med klippet, att man umgås med henne mer än att man 

kollar på ett klipp 
Respondent 8 
-    Kollade vloggar 

o   För att hålla sig uppdaterade om Therese liv då det fanns ett intresse för hennes 

välmående. Förklarade även att det var som att följa en ”berättelse” 
o   Respondenten konstaterade att Therese liv var spännande då det fanns en 

blandning mellan fascinationen för det glamorösa kändislivet men också en 
relaterbar vardag. 

-    Pratar om att man känner sympati när Therese är ledsen. 
-    Relationen anses vara ensidig ”vet ju inte att jag finns” 

o   Men menar på att från tittarens sida så är det en vänskapsrelation 

o   Respondenten tror att Therese ger ett vänskapligt intryck redan vid första anblick 

och att de går fort för tittarna att lära känna henne 
-    Man hejar på henne i livet och önskar henne väl. 

Thomas 

Respondent 1  
● Känns som att man sitter och sminkar sig med en kompis (pratar om chitchats 

generellt) 
● Menar på att detta beror på att hon har en relation med Thomas och därmed litar på 

honom 
● Upplever en nära relation med Thomas för att hon sett så många klipp. Känner också 

att hon kan lita på Thomas. 

Linda 

Respondent 4 

● Respondenten medger att hon hade haft ett större förtroende för Linda om det 
framgick tydligt vilka produkter som hon gjorde reklam för. 

● Sponsrade inlägg ger respondenten mindre förtroende för produkten men högre för 
profilen om det står tydligt. 

Helen 

Självexponering 

Therese 

Respondent 3: 
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-    Respondenten nämner Therese öppenhet om panikångest och veganism som faktorer 
som gör henne framgångsrik 

o   För att många känner igen sig 

Respondent 5 
-       Beskriver Therese som okonstlad, öppen och berör känsliga ämnen. Hon påpekar att detta är 

även anledningen till hennes framgång, att tittarna känner igen sig. 
Respondent 6: 
-    I och med att hon är öppen och delar med sig mycket så kan man lita på henne 
Respondent 8 
-    Påpekade också att hon uppskattade det faktum att Therese inte försökte vara ”perfekt” 

och att hon bjuder på sig själv. 

Thomas 

Respondent 1 
● Döljer inte dåliga sidor 
● Går emot normen då han är en ung kille som sminkar sig 
● Kan tala om ämnen som det är tabu kring 
● Pratar om ångest 
● Uppskattar hans öppenhet 

Linda 

Respondent 4 
● Relaterbar att hon saknade produkt. 
● Bra att hon har sin egen stil och det syns att hon brinner för det hon gör.  

Helen 

Trovärdighet/expertis 

Therese 

Respondent 2: 
-    Understryker att det går att lita på Therese då hon uppfattas som ärlig 
-    Påpekar att Youtubers slutat göra samarbetsvideon då det är ouppskattat hos fans att 

Youtubers ”säljer ut sig” 
Respondent 5: 
-    Anser att pålitligheten hos Therese är stor då man gillar henne och därför är det bra för 

företagen att använda henne som endorser 
Respondent 6: 
-    För positiv om alla produkter, för hetsigt- ger negativ inverkan på respondenten och blir 

mindre trovärdig utvärdering av produkterna 
o   Pratar för fort och för högt 

o   Anser att hon lärt sig att implementera reklam i klippen utan att det blir för tydlig 

”säljstämpel” på det. 
-    Påpekar att andra viktiga faktorer är att man ska ha följt kanalen ett tag och att det gärna 

inte få vara för många samarbeten då det kan påverka trovärdigheten för utvärderingen 
av produkterna. 

-    Påpekar hat från följare om samarbeten 
-      

Thomas 
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Linda 

Respondent 3 
-    Respondenten tillägger att även Linda Hallberg är en pålitlig källa då hon är en kunnig 

make-up artist. Detta trots att respondenten inte aktivt följer hennes kanal. 
Respondent 7 
-    Sett både Evelina & Linda men tycker båda är ganska tråkiga men duktiga och 

fokuserade på smink 
Respondent 4 

● Respondenten tittar på klippen i utbildningssyfte.  
● Respondenten medger att hon hade haft ett större förtroende för Linda om det 

framgick tydligt vilka produkter som hon gjorde reklam för. 
● Sponsrade inlägg ger respondenten mindre förtroende för produkten men högre för 

profilen om det står tydligt. 

Helen 

Respondent 7 
-    Sett både Evelina & Linda men tycker båda är ganska tråkiga men duktiga och 

fokuserade på smink 

Kommunikationens påverkan 

Therese 

Respondent 2 
-    Respondenten har under påverkan av Therese tidigare gjort köp 
-    Respondenten är sen tidigare bekant med varumärkena som omnämns (Attention: Aida)  
-    Respondenten upplever dock inte att detta klipp skapade ett behov (desire: AIDA) men 

att intresse väckts (Involvement: AIDA) 
Respondent 3 
-    Påpekar att Youtubers slutat göra samarbetsvideon då det är ouppskattat hos fans att 

Youtubers ”säljer ut sig” 
-    Respondenten tillägger dock att i klippet var Therese lite överdriven när hon talade om 

produkterna 
-    Respondenten är sen tidigare bekant med varumärkena som omnämns (Attention: Aida) 
-    Respondenterna har sen tidigare en positiv bild av varumärkena (Involvment: AIDA) 
-    Påpekar att eftersom att klippet är lite äldre så är produkterna lite utdaterade men om så 

inte var fallet hade personen blivit intresserad av att köpa 
Respondent 5: 
-    Går inte igenom AIDA 
-    Kände heller inte igen varumärkena. Beror på lågt intresse för att köpa smink 
Respondent 6 
-    Respondenten är sen tidigare bekant med varumärkena som omnämns (Attention: Aida)  
-    Respondenten upplever dock inte att detta klipp skapade ett behov (desire: AIDA) men 

att intresse väckts (Involvement: AIDA) 

Thomas 

Respondent 1 
● Informationssökande: Dubbelkollar alltid produkter med recensioner på Youtube 
● Var medvetna om produkterna innan men detta var genom Youtube 
● Blir tilltalade av de överdrivna uttrycken 
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● Hade sett klippet innan och har köpt nästintill alla produkter. Tyckte även produkten 
levde upp till det rykte som Thomas gav dom 

 

Linda 

Respondent 4 
● Respondenten tror hon blir mer köpvillig efter att ha sett ett klipp, men tillägger att 

hon oftast tittar på klippen för att få tips om produkter och sminktekniker och därmed 
redan har inställningen att hon kanske ska köpa produkter. 

● Respondenten blev tilltalad av produkter i klippet. 
● Respondenten kan börja titta på ett klipp med inställningen att köpa en produkt men 

efter klippet ha en inställning att köpa två. 
 

Helen 

Rationell 

Therese 

Respondent 2: 
-    Belyser kvalitén på klippet, att det är bra 
Respondent 5: 
-    Denna respondent ansåg sig även härdad för reklaminslag av denna typ. Detta då 

Therese talade så positivt om allt. Hade önskat mer kritisk syn på produkterna 
Respondent 6: 
-    Kvalité har betydelse - ska se perfekt ut 
-    Informationssökande: Kollar på månadens favoriter för att få tips om produkter 
-    Viktigt med det visuella: nämner att om ngn ser bra ut, en sminkning tex. så blir man 

intresserad 
-    Även det visuella effekterna i klippet gav bra intryck då det var positiv med 

demonstrationer 
Respondent 7 
-    Letar recensioner efter en specifik produkt 
Respondent 8 
-    Om respondenten är ute efter en viss produkt används Youtube som en 

informationskälla 
-    Ville hellre ha konkreta effekter av produkten. Exempelvis ”den är pigmenterad, eller den 

är dyr men…” annars upplevs det för smörigt gentemot företaget 

Thomas 

Respondent 1 
● Informationssökande: Dubbelkollar alltid produkter med recensioner på Youtube 

 

Linda 

Respondent 4 
● Väldigt duktig på smink. 
● Lindas tutorials är tydliga och enkla att följa, väl genomgångna.  
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● Negativt med många produkter då det gör det svårt för respondenten att göra samma 
look. 

● Respondenten tittar mest på tutorials där Linda ej pratar utan bara visar 
● Respondenten tror hon blir mer köpvillig efter att ha sett ett klipp, men tillägger att 

hon oftast tittar på klippen för att få tips om produkter och sminktekniker och därmed 
redan har inställningen att hon kanske ska köpa produkter. 

Helen 

● Respondent 3: 
● -          Påpekar att hon valde mellan Helen och Therese men ansåg sig ha närmre 

relation med Therese och ansåg Helen vara lite ”tråkigare” 
● Respondent 6 
● -          Tråkig typ, fattar inte varför hon är känd på Youtube 
● Respondent 8 
● -    Helene ”rakt på sak” i jämförelse med Therese 

Emotionell 

Therese 

Respondent 5 
-    Omnämner att Therese drar med tittarna så de känner sig delaktiga 
Respondent 8 
-    Påpekar att Therese ”bjuder” in tittaren vilket gav en positiv inverkan. Dessutom var det 

bra att hon demonstrerade produkterna. 

Thomas 

Respondent 1 
● Humöret ändrades. Blev gladare 
● Han är positiv i hela filmen 
● Blir tilltalade av de överdrivna uttrycken 
● Köper pga. att produkten ser bra ut 
● Redigering 
● Skön bakgrundsmusik så man kommer in i stämning 

Linda 

Respondent 4 
● Linda känns rätt härlig, gemytlig och inte så påklistrad 
● Respondenten tittar mest på tutorials där Linda ej pratar utan bara visar 

Helen 

● Respondent 3: 
● -          Påpekar att hon valde mellan Helen och Therese men ansåg sig ha närmre 

relation med Therese och ansåg Helen vara lite ”tråkigare” 
● Respondent 6 
● -          Tråkig typ, fattar inte varför hon är känd på Youtube 
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Konsumentbeteende 

Therese 

Respondent 2: 
-       Respondenten tycker att klippet är mer genuint än om produkterna hade omnämnts av Therese i 

en TV-reklam och påpekar att respondenten är mer kritisk till Tv-reklam 
Respondent 3 
-    Respondenten har under påverkan av Therese tidigare gjort köp, ofta om det finns en 

rabbattkod 
-    Respondenten påpekar att hon är avtrubbad från effekten av Tv reklam 
-    Tillägger att positiv inverkan men denna typ av reklam är att åtkomsten till produkterna är 

lättillgänglig och omedelbar 
 
Respondent 4 

● Respondenten anser att hon blir mer påverkad av youtube klipp än tv-reklam, och 
tror då även att många andra också blir det. Hon tror att det beror på att hon sett 
många klipp med youtubern och ändå byggt upp någon sorts relation, hon jämför det 
med en kompis som tipsar. Att youtubers känns mer mänskliga och man tar då åt sig 
(jämfört med tv-profiler).  

 
Respondent 5: 
-    Generellt inte så mottaglig för reklamen 

o   Dock nämner hon i slutet på intervjun att det har lite påverkan då om hon står och 

väljer mellan två likvärdiga produkter kommer välja den som Therese tipsat om. 
Respondent 6 
-    Respondenten har under påverkan av Therese tidigare gjort köp  
-    Har dock tidigare blivit tipsad av produkter via Youtube 
-    Respondenten säger att hon först hör om en produkt och sedan söker om recensioner 

på Youtube och sedan kan köpa 
-    Men är totalt avtrubbad från tv reklam 
Respondent 8 
-    Respondenten har under påverkan av Youtuber tidigare gjort köp  

Thomas 

Linda 

Respondent 4 
● Respondenten har inget förtroende alls för tv-reklam. Hon upplever inte 

youtubeklippen som lika renodlade reklamfilmer. Att det känns mer som att profilen 
kan representera produkterna för att de faktiskt tycker de är bra.  

● Respondenten tror hon blir mer köpvillig efter att ha sett ett klipp, men tillägger att 
hon oftast tittar på klippen för att få tips om produkter och sminktekniker och därmed 
redan har inställningen att hon kanske ska köpa produkter. 

Helen 

Promotion 
Respondent 1 



  
   

   

 76 

● Upplevde det som reklam då det var mkt ”i samarbete med osv”, m 
● Tillägger dock att hon under klippet glömde bort det 
● Anser inte att det spelar någon roll om det står om det är ett samarbete eller inte 

eftersom hon anser sig själv vara ”Lättköpt” och kan tycka att andra är det också. 
● Blir irriterad på traditionell reklam 

Respondent 2 
-    Respondenten är även mer kritisk till Youtubern om det förekommer för många 

uppenbara samarbeten 
-    Respondenten avslutar med att säga att fördelen med denna typ av reklam är att det 

direkt nås ut till rätt målgrupp 
-    Respondenten upplever klippet som reklam pga. uppenbar banner men upplever inte att 

Therese har ett säljaktigt intryck 
Respondent 3: 
-    Respondenten upplever klippet som reklam pga. uppenbar banner 
Respondent 6 
-    Är kritisk till samarbeten då hon ifrågasätter äktheten i åsikterna. 
-    Påpekar att man själv utsätter sig för samarbetsvideon på youtube och då är reklamen 

inte like störande 
-    Anser detta vara ett billigt och effektivt sätt för marknadsföring 
Respondent 5: 
-    Anser marknadsföring på Youtube som positivt då det når rätt målgrupp och att Youtube 

blivit så populärt 
-    Hon ansåg det vara negativt intryck för köplusten om det stod ”i samarbete med” 
-    Respondenten tyckte det var mer trovärdigt med denna typ av marknadsföring då det var 

”verkliga” personer som prövade och utvärderar produkterna. Mycket beror på att om 
man har en relation till Yotubern sen tidigare så blir åsikterna mer trovärdiga. 

Respondent 6: 
-    Påpekar att hon är hetsig och mycket lugnare nu. Anser det som en indikation på reklam 

o   Anser att hon lärt sig att implementera reklam i klippen utan att det blir för tydlig 

”säljstämpel” på det. 
Respondent 8 
-    Upplevde klippet som reklam pga. länkar 
-    Ansåg dock inte att Therese upplevdes som jättesäljande. Men ändå att åsikterna var 

begränsade vilket kunde uppfattas som att de också var ”uppköpta” 
-    Tycker också att det är bra marknadsföring då man tidigare har en relation med profilen 

så det blir mer trovärdig information. 
-    Samtidigt måste dock flera Youtubers tagit upp samma produkt 
-    Youtube är bättre kanal än Tv då Therese själv väljer innehållet i klippet 

Klippet 

Therese 
Respondent 5 
-    Påpekar att Therese är överdriven i sin energi i detta klipp och att det är ”bättre” numera 
Respondent 6 
-    Påpekar att hon är hetsig och mycket lugnare nu. Anser det som en indikation på reklam  

o   Anser att hon lärt sig att implementera reklam i klippen utan att det blir för tydlig 

”säljstämpel” på det. 
Respondent 8 
-    Påpekar att hon är lugnare numera (alltså i jämförelse med klippet) 
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-    I två intervjuer (8 och 7) dök ämnet upp om Therese negativa påverkan för varumärken. 
Detta då hon i klippet som visades för respondenterna namngav varumärken som testar 
på djur och hennes ovilja att köpa produkter från de varumärkena. Respondenterna 
reagerade på att det i verkliga fall kunde av tittaren uppfattas som en skuldbeläggning på 
tittarna om de själva ägde produkter från de varumärkena. 

-      

Thomas 

Linda 
-      Respondenten tyckte det var bra att Linda hade lite variation i röstläget men saknade 

energi och gester, hon kändes inte så närvarande i klippet. 
● Respondenten upplever klippet som reklam. Hon blir mindre köpbenägen när hon ser 

produktnamnet eller när det finns länkar till produkterna. 

Helen 
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