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Denna kvalitativa studie undersöker kommentarsfälten till fyra olika videoklipp på Youtube 

innehållande sponsrat material och PR hauls. Studien lyfter fram begrepp som opinionsbildare 

och opinionssökare samt beskriver förhållandet mellan dessa ur ett historiskt perspektiv. Med 

hjälp av en receptionsanalys analyseras 20 kommentarer utifrån teorier som opinionsbildare 

som fenomen, branding via opinionsbildare, The Meaning transfer model (McCracken, 1989) 

och receptionsteori. Dessa talar om hur opinionsbildare fungerar och påverkar individen.  

Syftet med studien är att skapa medvetenhet åt tittaren kring den marknadsföring som sker på 

Youtube. Studien kommer att urskilja skillnaden mellan PR hauls och sponsrat material 

genom ett kritiskt perspektiv, med fokus på tittaren. Jämförelsen kommer att tydliggöra vilken 

marknadsföringsmetod som ger mest effekt hos tittaren. Studiens resultat tyder på en skillnad 

mellan olika opinionsbildare, då tittarna bygger en relation med influencers. Studien visar 

även att PR hauls får mer engagerande reaktioner av sina tittare än sponsrat material, då 

tittarna uppmanar influencers till att skapa ytterligare videoklipp innehållande liknande 

koncept.  

Denna studie kan undersökas ur olika forskningsområden för att tydliggöra olika aspekter 

mellan influencers och tittare på sociala medier, såsom beteendevetenskap, företagsekonomi 

och marknadsföring.  

 

Sökord: Youtube, opinionsbildare, opinionssökare, marknadsföring, PR Haul, sponsring, 
marknadskommunikation, receptionsteori  

 



JÖNKÖPING UNIVERSITY 
School of Education and Communication 

Media and Communication Studies C 
Bachelor thesis 15 credits 
Autumn 2017 

 

ABSTRACT  

Authors: Rebecka Thor och Sevana Melkon 

Title and subtitle: The users awareness of influencers cooperation with companies. A 

qualitative reception analysis on comments about PR Hauls and sponsered material on 

Youtube 

Language: English 

Pages: 49  

 

This qualitative study examines the comment fields for four different video clips on Youtube 

containing sponsored material and PR hauls. The study draws on concepts such as opinion 

makers and opinion seekers where the relationship between these is presented and 

explained. For this study, the theory of reception analysis has been used to analyze 20 

comments, based on theories concerning, opinion makers as a phenomenon, branding by 

opinion makers, The meaning Transfer Model (McCracken, 1989) and reception theory. 

These explains how opinion makers work and how they have an impact on the individual.  

The purpose of the study is to raise awareness for the viewer about the marketing that takes 

place on Youtube. Awareness will be created among viewers by distinguishing the difference 

between PR hauls and sponsored material through a critical perspective. The comparison will 

clarify which marketing method gives the most effect to the viewer. The study results indicate 

a difference between different opinion makers, as viewers build a relationship with the 

influencer, creating acceptance and encouragement. The study also shows that PR hauls get 

more engaging responses from their viewers than sponsored materials, as viewers invite the 

influencer to create additional videos containing similar concepts.  

This study can be explored from different research areas to clarify other aspects of influences 

and viewers on social media like behavioral awareness, business economics and marketing.  
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1.   Inledning  

I dagens sociala medier kan opinionsbildare och opinionssökare hålla en konversation med 

hjälp av kommentarer, gilla- och ogilla-markeringar. Detta skapar en dialog mellan 

opinionsbildare och opinionssökare då de kan kommunicera med varandra. Detta nya 

samspel har möjliggjort ett flertal nya marknadsföringsstrategier tillämpade för digitala 

plattformar, då företag sänder produkter till opinionsbildare i hopp om att opinionsbildaren 

ska visa upp dessa för sina följare och på så vis skapa en word-of-mouth effekt.  

Plattformen som studien kommer att bygga på är Youtube (2017c). Vilket idag har över en 

miljard användare, som publicerar videoklipp dagligen på plattformen. Opinionsbildare på 

Youtube delar sina åsikter, tankar och idéer med resterande användare och skapar en 

gemenskap med sina följare genom aktiva konversationer. Dessa konversationer har 

uppmärksammats av företag, vilket lett till att samarbeten har tagit form mellan 

opinionsbildare och företag. Detta kan göras i syfte att exempelvis skapa intresse för 

varumärken eller för att nå nya potentiella kunder. På sociala medier finns ett flertal olika sätt 

att marknadsföra sig, två av dessa fenomen som rikligt används på Youtube är PR hauls och 

sponsrat material, vilket även är de marknadsföringsmetoder som denna studie kommer att 

undersöka. Problemet med marknadsföring på Youtube är att många tittare inte förstår hur 

olika typer av marknadsföring fungerar och kan då inte ha ett kritiskt tänkande till sändarens 

budskap. Medieforskare har granskat opinionsbildare under en lång period. År 1945 

genomförde Lazarfelt och Katz en studie med syfte att undersöka hur människor påverkas av 

mediala budskap och insåg då att vissa människor uppträdde som opinionsbildare medan 

andra följde dessa. Detta bekräftar tesen om att mediala budskap alltid passerar 

opinionsbildare, som granskar och modifierar budskapen till publiken. Denna tes kallas 

tvåstegshypotesen som går än idag att applicera på medialt innehåll och har ett budskap som 

når ut till en bredare publik (Gripsrud, 2011). I många fall binder opinionsbildare på sociala 

medier starka band med sina följare, genom att exempelvis publicera videoklipp på helgdagar 

eller ställa frågor till sin publik (O’Neil-Hart, Blumenstein, 2016). Detta bidrar till en 

engagerad publik som med stor sannolikhet följer opinionsbildarens rekommendationer och 

råd, om exempelvis konsumtion. Enligt O’Neil-Hart och Blumenstein (2016) säger 70 procent 

av ungdomliga Youtube- användare att de enklare kan relatera till aktörer på Youtube än 
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traditionella kändisar, sex av tio ungdomar säger att de med stor sannolikhet skulle följa råd 

om konsumtion från en Youtube-aktör.  

I denna studie undersöks skönhetsbranschens samspel mellan influencers på Youtube och 

mottagarens reaktioner till olika former av marknadsföring som sker på Youtube. Mottagarens 

reaktioner studeras i undersökningen i fyra olika videoklipp skapade genom fyra olika 

opinionsbildare: I Covet Thee, Style Playground, Laura Lee och Claire Marshall. Två av 

dessa opinionsbildare har videoklipp innehållande PR hauls och de andra två sponsrat 

material. De två företag som marknadsför sig via opinionsbildarna är Sephora och Glossier. 

Denna studie skall öka förståelsen för hur olika typer av sponsrat material kommuniceras samt 

bemöts inom marknadskommunikation.  

På sociala plattformar som Youtube uppskattas genuinitet och sanningsenliga värderingar. 

Som opinionsbildare få lojala tittare krävs det att hen har talang, arbetar hårt, har en ärlig 

interaktion samt har en osjälvisk motivation av att delta (Rapp, 2017). Därför är denna studie 

relevant att genomföra, för att se hur mottagarna reagerar när ett företag är inblandad i 

skapandet av videoinnehållet på Youtube.  

 

  



5 
 

2.   Bakgrund  

 

2.1.   Youtube  

Över en miljard använder sig utav Youtube, den sociala plattformen som grundades år 2005 

av Chad Hurley, Steve Chen och Jawad Karim (Youtube, 2017a). De jobbade tidigare 

gemensamt på PayPal och skapade Youtube som ett projekt för att dela med sig hemmagjorda 

videoklipp.  

På Youtube delar man egengjorda videoklipp med resten av Youtube-användarna, eller som 

de själva kallar det: Youtube samhälle, människorna som använder Youtube aktivt. Youtube 

finns i över 70 länder och har 76 olika språk att navigera sig med. Olika funktioner finns på 

Youtube, exempelvis kan användare publicera ett videoklipp, privat, öppen för andra att se 

eller så kan personer med endast Youtube-länken se videon. Spellistor kan även skapas med 

videoklipp som man senare vill se på. Varje videoklipp har även ett kommentarsfält, gilla- 

och ogilla knappar och möjligheten att dela videoklippen vidare från Youtube till andra 

sociala plattformar. Youtube har även copyright och creative commons på alla videoklipp som 

läggs upp (Youtube, 2017g).  

Youtubes värderingar bygger på yttrandefrihet där öppna dialoger uppmuntras samt 

informationsfrihet där alla sorts händelser i livet kan dokumenteras. Möjligheten att lyckas 

och samhörighet är även en viktig del på Youtube då man har möjlighet att skapa sitt egna 

företag och bryta fördomar (Youtube, 2017c).  

 

Youtubes värderingar bygger på yttrandefrihet där öppna dialoger uppmuntras, 

informationsfrihet där alla sorts händelser i livet kan dokumenteras. Möjligheten att lyckas 

och samhörighet är även en viktig del på Youtube då man har möjlighet att skapa sitt egna 

företag och bryta fördomar (Youtube, 2017c). 

 

2.2.   Skönhetsbranschen  på  sociala  medier    

Sedan år 2002 har intäkterna för skönhetsindustrin ständigt gått upp och ner i perioder, men 

från och med år 2016 är de ständigt höga, med en årlig omsättning på 62 miljarder dollar 
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(Hoffman, 2016). Sedan den sociala plattformen Instagram som möjliggjorde publicering av 

kortare videoklipp har smink-industrin fått många fördelar. Korta videoklipp på Instagram 

möjliggör för konsumenter kan sprida varumärken genom att visa upp företagens produkter, 

dela deras varumärke genom att dela- funktionen och instruera hur produkterna är avsedda för 

att användas.  

Youtube har idag, tack vare Instagrams funktion, blivit en så kallad “go-to-webbplats”, där 

man ser vidare på videoklippen, då Instagram begränsar längden som publiceras (Hoffman, 

2016). Instagram visar upp delar av videoklipp som tittaren sedan måste förflytta sig till 

Youtube för att kunna se vidare på resterande innehåll.  

Annonsering via Youtube kanaler är ett framgångsrikt och tillförlitligt sätt att nå ut till unga 

kvinnor. På Youtube är kategorin “skönhet och stil” uppskattad med 585 miljoner visningar 

varje månad, på de mest framgångsrika 100 kanalerna. Detta säger en undersökning 

genomförd av OpenSlate (Blattberg, 2015). År 2015 redovisades det att 89 av de kvinnliga 

Youtube-användarna titta främst på smink och kosmetika-relaterade videoklipp (Blattberg, 

2015).  

 

2.3.   PR  haul      

PR haul är ett relativt nytt begrepp inom marknadsföring och innebär att en aktör eller 

opinionsbildare får tjänster eller produkter tilldelade till sig av företag. I utbyte att de 

marknadsför dessa tjänster och produkter, på sina sociala plattformar. Oftast när man talar om 

PR hauls vänder sig dessa produkter till unga kvinnliga konsumenter (Riggio, 2015), eftersom 

begreppet utvecklats inom skönhetsbranschen. Tidigare har “unboxing” används som ett 

samlingsbegrepp för samarbeten mellan företag och opinionsbildare, men under de senaste 

åren har PR hauls blivit ett mer etablerat begrepp i samband med framväxten av videoklipp 

inom skönhetsbranschen.  

PR haul är inte enligt lag reklam eller sponsrat material, då aktören inte får ekonomisk 

ersättning för att sprida varumärket. Opinionsbildaren är därför inte heller förpliktad att 

muntligt eller skriftligt informera sina mottagare att videon, bilden eller texten ingår i ett 

samarbete med företaget (Influencers Of Sweden, 2015).  

Enligt Google är ungefär 40 procent av de som tittar på PR hauls villiga att köpa en eller flera 

produkter som opinionsbildaren visat upp (Riggio, 2015, oktober). Google rapporterar även 
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att videoklipp med en titel innehållande PR haul, har blivit sedda mer än 1.1 billion gånger på 

Youtube. Mellan januari och september år 2014 har människor tittat på videoklipp 

innehållande PR hauls i mer än 5.6 miljoner timmar.  

Att marknadsföra företag via opinionsbildare på sociala medier är i regel förmånligt, eftersom 

de inte krävs någon stor marknadsföringsbudget. Detta är dessutom fördelaktigt då företagen 

enkelt får respons till sina produkter i kommentarsfälten på Youtube (Khrais, 2013). 

Kommentarer om produkter kan även ge företagen en ökad känsla för kundrespons, 

produktkvalitet och köpintention (Becker-Olsen, 2013).  

 

2.4.   Sponsrat  material        

De sponsrade materialen som förekommer på Youtube är samarbeten mellan opinionsbildare 

och företag, då opinionsbildaren får ekonomisk ersättning för att tala om företagets 

varumärke, produkter eller tjänster. Detta kan användas i företagens syfte att exempelvis visa 

upp nya produkter, sprida sitt varumärke och nå nya kunder. Samarbetet kan skapa goda 

associationer hos mottagaren och företaget associeras till opinionsbildaren.  

De som marknadsför sig via reklam och annonseringar på internet, har alltid en skyldighet att 

tydligt framföra information om att ett innehåll ingår i ett samarbete med ett företag. Om en 

aktör eller opinionsbildare inte tydligt framför detta begås ett brott mot marknadsföringslagen. 

Lagen gäller alla former av mediala plattformar och alla typer av produkter, tjänster eller fasta 

egendomar (Konsumentverket, 2016). Enligt konsumentverket (2016) är det nödvändigt att 

sponsrat material i sociala medier, TV och tidningar tydligt visar att det är ett samarbete 

mellan opinionsbildare och företag. Detta för att mottagaren ska förstå syftet med 

publiceringen och den bakomliggande meningen. När sponsrat material publiceras fram för 

opinionsbildaren oftast goda erfarenheter av företaget hen samarbetar med, vilket kan skapa 

falska föreställningar hos mottagaren.  
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3.   Problemdiskussion    

I följande kapitel kommer uppsatsens problemformulering presenteras följt av studiens syfte 

samt frågeställningar.  

 

3.1.   Problemformulering        

Youtube är idag ett av världens största sociala plattform (Youtube, 2017a), med många unga 

besökare varje dag. Enligt en undersökning av Youtube själva, är det 98 procent av den 

amerikanska internetanvändare i åldrarna 18–24, som i genomsnitt tillbringar 10 timmar på 

webbplatsen (Blattberg, 2015). I regel är ungdomar mer lättpåverkade och mer mottagliga för 

reklam än vuxna. Ungdomar förändrar dessutom sitt agerande och sina åsikter genom 

influencers beteende (Leenders, 2002), vilket gör Youtube till en utsatt plattform för 

ungdomar, då denna plattform idag är rikt på innehåll som ingår i samarbeten med företag.  

Detta utgör en problematik då samarbeten mellan företag och opinionsbildare är ett nytt 

fenomen. Det framgår inte alltid tydligt för tittaren vilka videoklipp som ingår i ett samarbete, 

om opinionsbildare inte tydligt uttalar detta vid publicering. Det finns heller inte lagar som 

kräver att samarbetet ska tydliggöras. Det finns ingen allmän förståelse för hur samarbeten på 

sociala medier fungerar. Förståelsen för hur opinionsbildare förmedlar budskap som ingår i 

samarbeten bör tydliggöras. Tittarens respons till innehåll som ingår i ett samarbete kan då 

klargöras. Anledningen till detta är för att mottagaren ska kunna ställa sig kritiskt till 

videoinnehåll som publiceras utan att påverkas av opinionsbildaren.  

 

3.2.   Syfte        

Vårt syfte med denna studie är att skapa medvetenhet kring innehåll som ingår i ett samarbete 

mellan opinionsbildare och företag på Youtube. Detta eftersom i dagsläget finns ingen allmän 

förståelse vad skillnaden mellan PR haul och sponsrat material innebär. Youtubes största 

målgrupp, ungdomar, är dessutom i regel mer lättpåverkade än vuxna, av opinionsbildares 

agerande och åsikter (Leenders, 2002). Enligt O’Neil-Hart och Blumenstein, har 

opinionsbildare stora möjligheter att påverka sina tittare till att investera i specifika produkter 

eller tjänster.  
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Studien ska öka förståelsen för hur opinionsbildare fram för innehåll som ingår i samarbeten 

med förslag samt hur mottagaren av innehållet uttrycker sina reaktioner på marknadsföringen. 

För att bidra till denna förståelse ska skillnader mellan PR hauls och sponsrat material 

urskiljas genom ett kritiskt perspektiv.  

Diverse uppsatser och artiklar som är skrivna om opinionsbildare på Youtube behandlar teser 

som fokuserar på opinionsbildarens förmåga att påverka tittaren. Vår studie fokuserar snarare 

på hur tittaren reagerar och ställer sig till de olika marknadsföringsmetoderna och om det blir 

ett störande moment för tittaren.  

 

3.3.   Frågeställningar        

-   Hur urskiljs opinionsbildarens samarbete med företag på Youtube i PR hauls och 

sponsrat material? 

-   Hur bemöts PR hauls och sponsrat material av tittarna?  
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4.   Tidigare  forskning      

Detta kapitel presenterar den tidigare forskningen som genomförts inom det berörda 

forskningsfältet marknadskommunikation. Ett antal äldre artiklar används eftersom vi anser 

att de fortfarande är relevanta för studien då de presenterar ett antal teorier och metoder som 

är applicerbara på denna forskning. Marknadskommunikation är relativt omfattande men 

nedanstående artiklar och undersökningar är de vi anser vara mest relevanta för denna studie.  

 

4.1.   Marknadsföring  via  opinionsbildare        

En empirisk studie gjord av Becker-Olsen (2013) visades effekterna som bannerannonsering 

och sponsrat material medför. Studien bygger på internetbaserade plattformar och visar att 

webb- samhället och annonsörer både har nytta av sponsrat material. Goda effekter kan 

medföras till företagen som marknadsförs, då de kan öka känslan av kundrespons, 

produktkvalitet, kategori ledning och köpintention. Undersökningen visar även att vissa 

skillnader finns på hur olika typer av meddelanden tas emot.  

Studien delades upp i två delar. Den första delen syftar till huruvida sponsrat material får mer 

positiva reaktioner än bannerannonsering. Detta sker genom undersökningar där 270 

studieobjekt fick titta på en utskrift av en hemsida, i tron om att undersökningen handlade om 

webbdesign och sedan svara på ett antal frågor angående hur de uppfattat utskriften. Varje 

utskrift innehöll en serie av “hot-link”, länkar som gav information om underhållning, teknik 

eller ekonomi som var anpassad efter studieobjekt gruppen, vilket i detta fall, var studenter. 

Efter tre månader deltog 56 personer i en ytterligare uppföljningsintervju.  

Den andra delen av studien genomfördes med samma processer som tidigare, men istället för 

att visa upp en utskrift skedde detta via datorer. Den sponsrade innehållsrubriken var skriven 

med fet stil och hade en stor storlek för att tydliggöra att artikelinnehållet kom från en 

sponsor. Bannerannonser inkluderade en grafisk animation som även var en länk. I denna 

undersökning deltog 180 studenter. Studieobjekten fick sedan svara på ett formulär med 

samma frågor som under den tidigare undersökningen, fast denna gång via nätet och med 

ytterligare en fråga som skulle visa om studieobjekten var medvetna om det sponsrade 

material.  
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Studiens resultat visade att sponsrat innehåll är mer sannolikt för att öka en positiv påverkan 

än bannerannonsering och behandlades även annorlunda än bannerannonsering.  

 

4.2.   Självpresentation  som  opinionsbildare    

En studie gjord av Garcia-Rapp (2017) menar att internetbaserad berömmelse kräver hårt 

arbete, talang, ärlig interaktion och osjälvisk motivation. Studien gick ut på att tydliggöra 

vilka äkthets markörer som fanns på Youtube, en plattform där förväntningarna på ärliga 

självpresentationer och meningsfulla personliga interaktioner är höga. Studien bygger på 

kvantitativ empiri genom en flerårig etnografisk granskning av Youtubes skönhetssamhälle. 

Fokus var på Youtubekanalen Bubz Beuaty, samt den gemenskap som kanalen skapat bland 

tittarna. Studien tittade då på 313 publicerade videoklipp tillsammans med 10 000 av 

betraktarens kommentarer mellan åren 2008 och 2013. De ansåg att videoklippen och 

kommentarerna var meningsbärande och bör tolkas utifrån specifika ramar. Dessa är beroende 

kontext och kultur hos mottagaren. De specifika ramarna begränsar tolkningarna, då objekten 

ska tydas med hänsyn till de community-specifika beteende-normer som befinner sig i den 

kontext som de tas ifrån (Garcia-Rapp, 2017).  

Studien beskriver ett konkret behov av "autentiskt" beteende och ”etiska” riktlinjer för att en 

aktör ska bli framgångsrik på en kommersiell media plattform. När det gäller Bubz Beuaty och 

hennes videoinnehåll, som i detta fall agerade studieobjekt, förekommer en tydlig kamp 

mellan att “framstå som sig själv” och “branding”. En viss balans krävs sinsemellan dessa och 

bör av opinionsbildaren ganskas hela tiden (Garcia-Rapp, 2017). Skönhetssamhället är tungt 

kommersialiserad på sociala plattformar som därför kräver balans mellan “äkthet” och 

“branding”. Internetbaserade kändisar har i regel stora förväntningar på sig från publiken 

eftersom publiken kräver att kändisen visar upp en äkta identitet och inte framstår som en 

“sell out”, det vill säga, säger det företaget säger åt dem. Denna identitet som publiken begär 

är inte objektiv eller solid. Den är en skiftande, kontextuell och performativ presentation av 

“jag-et” och kan vara förställd eller uppriktig beroende på hur opinionsbildaren väljer att 

agera (Garcia-Rapp, 2017).  
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4.3.   Unga  vuxna  på  Youtube        

Enligt en flerfallsstudie som involverade djupgående intervjuer angående sociala medier 

redovisade Defy Media att 62 procent av amerikanska människor i åldrarna 13 till 24 

konsumerar digitalt innehåll på grund av att innehållet får dem att “må bra över sig själva” 

(Stone, 2015). Defy Media genomförde undersökningen på 1 350 personer varav 36 av dem 

fick besvara frågor parvis. Fokusgruppen fördelades med hänsyn till etnicitet, inkomst och 

utbildning. Varje par sammansattes, för att gynna realiteten på intervjun, med den partner man 

interagerar mest med på sociala medier. Enligt Defy Media kan detta motverka 

desinformation då paren ser varandras osanningar. Undersökningen visade att ungdomar ofta 

tar rekommendationer från influencerna på sociala medier för flera aspekter i sitt vardagsliv. 

Marknadschefen på Defy Media, Andy Tu menar att en av anledningarna till att människor 

förespråkar digitala plattformar framför TV är att de gillar innehållet mycket mer och att 

innehållet på digitala plattformar är lättare att relatera till (Stone, 2015). Till skillnad från 

traditionella kändisar i exempelvis musikbranschen, är Youtube-användare mer trogna till sina 

följare. Många i intervjuerna påpekade även att Youtube-aktörerna i de flesta fall inte hoppar 

över några publicerings tillfällen, även om videoklippet infaller på en högtid.  

Under Mars år 2015 gjorde Youtube en undersökning som visade att ungefär 32 miljoner 

användare i åldrarna 18–24 (det vill säga, 98 procent av amerikanska Internetanvändare i den 

åldersgruppen) tillbringade i genomsnitt 10 timmar på plattformen (Blattberg, 2015).  

 

Även studien Personal branding through social media gjord av Chia och Lin Poo (2008) visar 

att ungdomar på sociala medier riskerar att bli negativt påverkade av opinionsbildarens 

självpresentation. Studien tyder på att ungdomars bild av hur livet är och skall vara kan 

påverkas av kändisars exponerade liv. Bilden av att kändisen lever i perfektion kan skapa ett 

missnöje hos den ungdomliga mottagaren som också sänker hens självbild. En anledning till 

detta är att ungdomliga följare idag binder starka relationer till kändisar, tack vare sociala 

plattformar såsom Youtube och Instagram möjliggör daglig publicering. Följare till 

opinionsbildare får känslan av att de ingår i en djup relation och är nära vänner. Chia och Lin 

Poo (2008) kallar denna interaktion för parasocial interaktion och menar att denna relation 

bidrar till opinionsbildarens inflytande på unga vuxna.  

Enligt O’Neil-Hart, ansvarig för Content Marketing Manager samt Brand Values på YouTube 

och Blumenstein, ansvarig för Product Marketing Manager, Strategy and Insights på YouTube 
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B2B, är det mer fördelaktigt att marknadsföra sitt företag via en opinionsbildare på Youtube 

än på TV, film eller liknande (O’Neil-Hart, Blumenstein, 2016). De beskriver ett flertal 

faktorer som kan bidra till detta: 70 procent av ungdomliga Youtube-användare säger själva 

att de enklare kan relatera till aktörer på Youtube än traditionella kändisar. Fyra av tio säger 

även att deras främsta Youtube-aktör förstår dem bättre än deras egna vänner.  

Youtube är en plattform där individer lägger upp sitt egna material på nätet och delar 

innehållet bland andra Youtube-användare. De är ett av världens största medier med mer än 

en miljard användare och över en miljard visningstimmar varje dag. Youtube skriver själva att 

de når ut till fler människor i åldrarna 18–49 än någon enskild kabelkanal gör i USA 

(Youtube, 2017). Enligt undersökningen “Svenskarna och internet” som kom år 2017, 

använder 74 procent av Youtube-användarna plattformen för underhållnings videoklipp av 

olika slag (Internetstiftelsen i Sverige, 2017).  

Företag kan vara intresserade av Youtube-användare eftersom stora möjligheter finns till 

marknadsföring på Youtube. Genom bland annat produktplacering, kampanjer och PR hauls 

kan företagen samarbeta med influencers som befinner sig på Youtube (Mediakix, 2016). På 

detta sätt blir Youtubern en opinionsbildare för följaren genom att presentera en ny produkt 

från ett företag. På så vis, skriver Flynn et al. (1996), skapas ett inflytande från influencern till 

tittaren vars engagemang kan leda till att bli en konsument hos det marknadsförda företaget.  

Eftersom aktörer på Youtube i många fall, binder starka relationer till sina följare medförs 

även en mer engagerad publik. Videoklipp tillhörande de 25 största Youtube-aktörerna har tre 

gånger så många visningar och 12 gånger så många kommentarer, jämfört med videoklipp 

tillhörande traditionella kändisar (O’Neil-Hart, Blumenstein, 2016).  
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5.   Teorier  

I följande kapitel kommer fyra teorier att redogöras som ligger till grund för denna studie. 

Dessa teorier är opinionsbildare som fenomen, branding via opinionsbildare, the transfer 

meaning model och receptionsteorin.  

 

5.1.   Opinionsbildare  som  fenomen        

Genom att gå tillbaka ett steg och förstå vad en opinionsbildare är skapar vi en förståelse för 

hur opinionsbildare på Youtube agerar och har makten att påverka sina tittare. 

Opinionsbildare eller opinionsledare är en term som ofta används inom opinions- och 

innovationsforskning och är en person eller företeelse som starkt påverkar attityder, åsikter 

och värderingar hos andra människor (nationalencyklopedin, 2017). Opinionsbildare har mer 

eller mindre alltid funnits i samhället i olika former, men de senaste åren har det blivit mer 

normaliserat att företag marknadsfört sig med hjälp av opinionsbildare i form av inflytelserika 

aktörer på sociala medier. (Influencers Of Sweden, 2015). Ett mer aktuellt begrepp för 

opinionsbildare är influencer och används framförallt inom sociala medier. Opinionsbildare 

har i regel alltid haft hög status och funnits i olika fält då de skapar trovärdighet bland deras 

åskådare. Såsom artister och skådespelare är opinionsbildare genom deras budskap i musiken, 

konsten och filmen, är även politiker och journalister opinionsbildare genom deras budskap 

och skrifter om samhället och världen. TV personligheter, kändisar och talespersoner kan 

även ses som opinionsbildare då de förmedlar budskap med övertygelse utan att vara i en 

maktposition (Fill, 2005).  

Flera teorier kan knytas till opinionsbildare som ett fenomen och kan förklara varför de 

fungerar. Ett exempel på en teori som hanterar opinionsbildare är tvåstegshypotesen, som 

säger att åsikter, värderingar och kunskaper alltid går från massmedier till sin publik via 

opinionsledare (Gripsrud, 2011). Dock har medielandskapet förändrats drastiskt de senaste 

åren sedan digitaliseringen startade och många teorier är enligt osäkerhetsprincipen inte lika 

anpassade för dagens samhälle. Att förstå vad som motiverar publiken är svårare idag, vilket 

utgör skäl att analysera publikens reaktioner i digitala medier (Jenkins, Ford, Green, 2014).  

År 1945 gjordes en stor undersökning av Lazarfelt och Katz med syfte att undersöka hur 

kvinnor i staden Decatur, förhöll sig till mediernas budskap gällande köp av dagligvaror 

(Gripsrud, 2011). Detta var en reviderad undersökning som tidigare ägt rum utan hänsyn till 
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injektionsteorin och mediernas påverkan på individen. Den reviderade undersökningen visade 

att vissa personer i undersökningen uppträdde som opinionsledare medan andra följde dessa. 

Detta bekräftade tvåstegshypotesen som menar att information och budskap passerar ett andra 

led då opinionsbildare granskar materialet och modifierar budskapen till publiken. De 

budskap som opinionsbildare samtycker förstärks i regel och de budskap som opinionsbildare 

ifrågasätter försvagas (Gripsrud, 2011).  

 

5.2.   Branding  via  opinionsbildare        

The Balance (2017) är en finans guide på nätet som förklarar olika fenomen kring ekonomi 

och marknadsföring. The Balance skrev under 2017 en artikel om branding och dess mening. 

De menar att branding tidigare definierats som en symbol, slogan eller ett namn som 

identifierar ett varumärke. Idag har branding en modifierad betydelse, branding är bilden 

kunder har av företaget och företagets utveckling bygger på kundernas utveckling (The 

Balance, 2017).  

Branding bidrar till företagets helhetsbild, då branding via opinionsbildare ger mottagaren 

specifika associationer till varumärket beroende på vilken relation de har till 

opinionsbildaren. Genom att samarbeta med opinionsbildare som har ett stort antal följare, 

kan företag nå ut till nya potentiella kunder. Eftersom följarna dessutom gör ett medvetet val 

att följa opinionsbildaren, ser vad hen rekommenderar och har för åsikter skapas en tillit till 

vad opinionsbildaren säger om företaget.  

Agrawal skriver i artikeln “The Benefits Of Companies Using A Celebrity Spokesperson” 

(2016) att företag som använder sig ut opinionsbildare ökar försäljningen med upp till 4 

procent. Genom att använda sig av en känd person ökar medvetenheten kring varumärket, 

opinionsbildaren kan uppmana mottagaren till att köpa produkten och även attrahera nya 

kunder. En annan anledning som motiverar företag att arbeta med opinionsbildare är att 

mottagaren kommer ihåg reklamen från företaget, eftersom de kommer ihåg ansiktet som 

visas och associerar företaget med influencer (Forbes, 2016).  

 

The meaning transfer model    
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Modell: Meaning transfer model (McCracken, 1989).  

 

McCracken presenterade år 1989 i sin artikel “Who Is the Celebrity Endorser? Cultural 

Foundations of the Endorsement Process”, en modell som förklarar kändisreklam i tre olika 

steg. De tre faser som modellen “meaning transfer model” beskriver är kultur, bekräftelse och 

konsumtion. McCracken (1989) beskriver hur en kändis skiljer sig från en anonym person 

genom att förklara hur en kändis kan associera känslor, objekt, åsikter och kontexter, vilket en 

anonym person inte kan i samma grad. Det som sker i modellens första steg är att kändisen 

kopplas ihop med dess associationer som konsumenten har av kändisen.  

Steg två behandlar bekräftelse då konsumenter för över sina associationer till produkten. Här 

nämner även McCracken (1989) flera viktiga faktorer att ha i åtanke när företag marknadsför 

vid en reklamkampanj med en kändis. Det måste till exempel finnas tydliga kopplingar mellan 

kändis och produkt, för att skapa en trovärdig bild av relationen för kunderna.  

Steg tre avslutar modellen och är det avgörande skede som berättar om en konsument kommer 

att förlita sig på produkten/tjänsten och köpa den. Viktigt här är att budskapet har flyttats till 

konsumenten och att hen ser den som speciell. Eftersom en kändis i regel har gjort något 

extraordinärt i det offentliga rummet kan nu en produkt associeras till denna händelse och 

förhoppningsvis skapa en hållbar identitet till produkten/tjänsten samt till företaget.  
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5.3.   Receptionsteori  

Receptionsteorin är en teori som hanterar analyser rörande relationen mellan vad som 

förekommer i media och vad människor svarar på detta, då fokus ligger på mötet mellan 

objekt och publik (Ekström och Larsson, 2010). Användandet av receptionsteori i denna 

studie ska öka förståelsen för studiens resultat, eftersom de baseras på tittarnas respons av ett 

budskap.  

Hermeneutik som ett tillvägagångssätt för att förstå mänskliga förståndets utvecklades i tysk 

filosofi under 1800-talet av bland annat Hans Georg Gadamer (Rydin, 2003). Gadamers 

filosofi har bidragit mycket till dagens mottagningsteorier, och det grundläggande konceptet 

som han talar om är “horizon of understanding”, vilket är ramen för hur en text formas och 

bemöts av mottagarna. Om meningen med texten är att nå mottagaren måste dessa horisonter 

sammanslås. Detta innebär att mottagaren har potential att ändra villkoren för budskapets 

utformning. Om textens horisont är exakt densamma som mottagaren, vilket endast är 

teoretiskt möjligt, blir hanteringen av budskapet trivialt. Genom denna process blir mening ett 

dynamiskt koncept.  

Receptionsteorin utgår från att alla texter, bilder och budskap inte är fullständiga, utan består 

av hål som måste fyllas i av mottagaren (Rydin, 2003). Publiken antas därför vara en aktiv 

aktör i kommunikationsprocessen, som spelar en avgörande roll i hur ett budskap når tittaren. 

Mottagaren är aldrig passiv utan tolkar mediala uttryck med hjälp av tidigare kunskaper och 

förståelser (McQuail 2000).  

Enligt Iser (Rydin, 2003) kan de tomma utrymmena i ett budskap hittas längst två 

dimensioner. Första är enligt den syntagmatiska axeln av en text eller budskap, då budskap 

aldrig kan berätta “hela historian”. Beskärningar kommer exempelvis alltid att vara en bild 

eller delar av filmklipp bortredigerade. I denna axel när budskapet levereras och görs till 

mening.  

Den andra är, den paradigmatiska axeln, finns hål i budskapet kopplade till den omgivande 

kulturen. Detta är där mottagaren tillämpar sin kunskap om världen, texter och allt hen vet. I 

denna axel mottas ett budskap och mottagaren skapar mening.  

Isers teori utvecklades för läsning och tolkning av litteratur. Forskaren, Robert C. Allen, 

utvecklade Isers teori år 1992 för att applicera på moderna TV-serier (Rydin, 2003). Längs 

den syntagmatiska axeln betonar Allen de frågor som varje avsnitt i en serie i regel avslutas 
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med. Dessa frågor för handlingen vidare och får tittaren att reflektera över fortsättningen som 

sker i nästa avsnitt. Under denna paus som sker mellan avsnitten har “interpretative 

community”, tolkningsgemenskaper, en viktig roll.  
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6.   Studiens  material  och  metod  

I detta kapitel presenteras de insamlade materialet och dess urval. Efteråt beskrivs den valda 

metoden och studiens analysverktyg presenteras. Under validitet samt metodproblem och 

studiens genomförande, sker en diskussion kring de valda materialets brister och 

begränsningar. För fullständig presentation av empiriskt material se bilagor 1–7 samt 

Youtube-klippen i referenslistan.  

 

6.1.   Material        

Det empiriska materialet som kommer att användas i denna studie är fyra stycken videoklipp 

med tillhörande kommentarer, där kosmetikaföretagen Glossier och Sephora marknadsförs. 

Eftersom det primära syftet med denna studie är att undersöka skillnaderna mellan PR hauls 

och sponsrat material samt bemötandet till dessa, står inte företagen eller opinionsbildaren i 

fokus. Fokuspunkten är parate är det inte företagen eller opinionsbildarna som står i fokus, 

utan parternas sätt att hantera marknadsföringsmetoden.  

Eftersom vi valt två marknadsföringsmetoder och vill undvika problematik, såsom apatiska 

tittare, har vi valt att analysera videoklipp som blivit publicerade av fyra olika 

opinionsbildare. Detta ska möjliggöra att studien kan undersöka hur PR hauls och sponsrat 

material hanteras i allmänhet, genom att välja ut olika studieobjekt. Studien vill alltså inte 

undersöka specifika opinionsbildare med sina tillhörande följare, utan opinionsbildare som 

fenomen. Detta eftersom opinionsbildare ofta bygger en kommunikativ relation till sina 

följare, vilket kan medföra att dem bortser samarbeten med företag.  

Valet av fyra opinionsbildare fördelades även jämnt mellan marknadsföringsmetod och 

företag, vilket gör att varje marknadsföringsmetod framförs av två olika opinionsbildare och 

två olika företag. Alltså kommer PR haul att redovisas genom både Sephora och Glossier, av 

två olika opinionsbildare och sponsrat material kommer även att redovisas genom Sephora 

och Glossier av två olika opinionsbildare.  

Videoklippen har analyserats via Youtube och kommentarerna har analyserats via 

printscreens, detta för att hindra problematik såsom att kommentarer tas bort, får mer gilla-

markeringar eller omplaceras. I analysen kommer opinionsbildarna tilltalas efter deras kanaler 

för att förenkla läsningen, då analyserna inte sker separat utan följer schemat: PR haul 
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videoklipp, sponsrat material videoklipp, PR haul kommentarer, sponsrat material 

kommentarer.  

 

6.2.   Urval  

Urvalet av företagen gjordes genom webbsökningar med sökord som inkluderade vilket som 

var det mest framgångsrika kosmetikaföretag år 2017. Företaget Glossier valdes utefter 

artikeln “4 Beauty Brands that are Winning at Influencer Marketing” skriven av Nelson 

Esseveld från 2017 (Tapinfluence). Skönhetsmärket Sephora valdes efter en genomsökning på 

Youtube där vi fann att företaget gjorde marknadsföring med både sponsrat material och PR 

hauls.  

För att kunna utesluta eventuell problematik, har två företag valts som är olika varandra, både 

till produktutbud, ålder och tidigare marknadsföring. Detta eftersom företag som är lika 

varandra kan attrahera liknande målgrupper och därför kan även hanteringen av samarbeten 

med företag på sociala medier likna varandra och ge en orättvis bild av verkligheten. På 

samma sätt som för opinionsbildare kan även företag ha partiska följare.  

Ett aktivt val gjordes med att välja videoklipp som inte var äldre än ett år, eftersom vi ville ha 

material som skapades år 2017 för att bidra till en så aktuell och tidsenlig studie som 

möjligt. Urvalet anpassades dock inte av antal prenumeranter eller betygsättning eftersom vi 

valt att bortse detta. Om ett företag som Sephora eller Glossier medvetet valt att gå in i ett 

samarbete med en opinionsbildare med ett färre antal prenumeranter har detta skett medvetet, 

exempelvis i syfte med att nå ut till en specifik målgrupp. Vi anser att olikheter mellan 

opinionsbildare och företag gynnar denna studie, eftersom den med en kvalitativ 

utgångspunkt vill finna rätt studieobjekt snarare än rätt antal.  

Valen av influencers genomfördes i två omgångar. Först med sökorden “Glossier ad” och 

sedan med “Glossier PR haul”. Utefter sökresultatet valdes den översta videoklippet, filtrerat 

efter relevans. Utefter sökresultatet valdes opinionsbildarna I Covet Thee (PR haul) och Style 

Playground (sponsrat material). I den andra omgången använder sökorden “Sephora ad” samt 

“Sephra PR haul”, filtrerat på relevans valdes opinionsbildarna Laura Lee (PR haul) och 

Claire Marshall (sponsrat material).  

Urvalet av kommentarerna kommer att ske utefter en filtrering, då de topp 20 kommentarerna 

kommer att analyseras. Detta innebär att de kommentarer som antingen valts ut av 
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opinionsbildaren, eller dem kommentarer med flest gilla-markeringar kommer komma överst. 

Detta urval sker för att ge en så rättvis bild av tittarnas skriftliga reaktioner som möjligt, då en 

gilla-markering innebär att personen ifråga håller med tittaren eller anser att kommentaren är 

värd att uppmuntras.  

Urvalet förde inte med sig någon problematik i sig, eftersom materialet genomgick en aktiv 

överblickande textanalys innan beslutet av videoklipp och opinionsbildare valdes. Dock fanns 

det en brist i den sponsrade Glossier undersökningen, där ett fåtal kommentarer Style 

Playground fått för detta samarbete. Eftersom det bara är nio kommentarer och åtta svar till 

dessa kommentarer så kan denna analys inte göras till fullo. Anledningen till att denna video 

ändå inte valdes bort är för att i urvalsmetoden var hon den första som kom upp med sponsrat 

samarbete med Glossier och Glossier som företag gör inte så mycket sponsring utan riktar sig 

mer på PR hauls. Dock framkom ytterligare analysfrågor under arbetets gången, då vi fann 

ytterligare aspekter som borde nämnas.  

 

6.2.1.   Glossier  

Glossier är ett smink-producerande företag med kunder över hela välden och grundades år 

2014 i New York (Glossier, 2017). Glossier använder sig rikligt av sociala medier såsom 

Facebook, Snapchat, Youtube, Twitter och Instagram. På plattformen Youtube har företaget 

för nuvarande 90 500 prenumeranter (Youtube, 2017b). Glossier använder främst sina kanaler 

för att visa upp sina produkter tillsammans med offentliga aktörer inom skönhetsbranschen, 

vilket ger goda associationer till företaget.  

Företaget har expanderat intensivt sedan start, tack vare deras aktiva användande av sociala 

medier. Med hjälp av hashtags, smink-handledningar och tvåvägskommunikation i form av 

kommentarer på Instagram, har företaget 1.5 miljoner unika besökare på sin hemsida varje 

månad. Grundaren av Glossier, Emily Weiss säger under en intervju med Business Insider 

“Beauty has really gone online, because that's where the customer is”, något som speglar 

hela företagets marknadsföringsplan (Business Insider, 2016).  
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6.2.2.   Sephora  

Sephora är en skönhetskedja som grundades 1969 i Frankrike. Deras utbud är väldigt 

varierande, de har över 250 varumärken och över 16 000 produkterna att välja mellan 

(Sephora, 2017). Sephora växer dagligen och de har butiker över hela världen, bara 600 

butiker i Europa. Enligt Sephoras hemsida så erbjuder de smink-lektioner och rådgivning för 

att anpassa produkterna till den enskilda personen och dess behov. Sephora (2017) anslöt sig 

även till “Groupe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton” år 1997 och lanserade, Sephora.com 

i USA år 1999. Även om Sephora är en skönhetskedja som har flera olika varumärken de 

säljer, så har de även lanserat en egen sminkkollektion. Sephora säljer sina produkter via 

deras hemsida, fasta butiker och marknadsför sig på olika sociala plattformar.  

 

6.2.3.   I  Covet  Thee  

I Covet Thee är en Youtuber som i nuläget har 398 700 prenumeranter (Youtube, 2017d). 

Personen som står bakom kanalen är även författaren bakom hemsidan/bloggen 

“icovetthee.com”, vilken hen beskriver som “my outlet for all things beauty and fashion 

related with a little bit of my everyday life thrown in for good measure!” (I Covet Thee, 

2016). Denna hemsida bygger till stor del på samarbeten med olika företag, då hon visar upp 

produkter som exempelvis smink och motiverar varför just dessa produkter är värda att köpa. 

Inlägg på hemsidan publiceras idag inte lika flitigt och senaste uppdateringen skedde i slutet 

av juli 2017. Författaren har övergått till plattformen Youtube, där hen publicerar två 

videoklipp i veckan.  

I Covet Thee, har tidigare publicerat ett flertal videoklipp med sponsrade- eller public 

relations inslag med företag såsom Zara, Asos och Forever 21. Hen publicerar även 

videoklipp med innehåll rörande smink, garderob och heminredning. Några gånger i månaden 

publiceras även mer “vlogg”-likt videoklipp då tittaren får ta del av I Covet Thees vardag. 

Vanligtvis har hen en räckvidd på ungefär 70 000–130 000 visningar. I Covet Thee bygger sin 

kanal med en stilren design och mycket pastellfärger.  
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6.2.4.   Style  Playground  

Style Playground grundades år 2010 och är baserad i Bryssel, Belgien (Style Playground, 

2017a). På bloggen “styleplayground.com” kan man följa henoms vardag och olika inlägg om 

kläder, smink och resor.  

Style Playground startade Youtube-kanalen år 2011 och har i dagsläget 17 800 prenumeranter 

och runt 232 videoklipp uppladdade (Style Playground, 2017b). Varje videoklipp har ungefär 

1000 till 3000 visningar och tre till sex videoklipp lägges upp ungefär varje månad. Innehållet 

av videoklippen varierar mellan vloggar, PR hauls, favoritprodukter och vardagsprodukter 

samt smink-recensioner.  

Förutom Youtube-kanalen och bloggen, finns hen även på andra sociala medier, såsom 

Instagram med användarnamnet “styleplayground” med 22 000 följare.  

 

6.2.5.   Laura  Lee    

Laura Lee är en Youtuber, bloggare och entreprenör som för tillfället har 3 771 100 

prenumeranter på sin Youtubekanal. Hen sprider videoklipp berörande mode, smink och 

skönhet med uppdateringar veckoligen (Youtube, 2017e). Laura Lee är även värd till en annan 

kanal där hen en gång i månaden publicerar vloggar ur ett dagboksformat (Youtube 2017f). 

Denna kanal har för tillfället 322 060 prenumeranter.  

På hemsidan “lauraleelosangeles.com” säljs och profileras smink och kläder i Laura Lees 

namn (2017). Dessa produkter marknadsför hen även i sina övriga sociala kanaler som sitt 

eget varumärke. Hemsidan fungerar som en säljsida och hänvisar till Laura Lees 

Youtubekanal och andra sociala medier. Laura Lee driver även en blogg där hen skriver om 

mode och skönhet samt marknadsför sina produkter och övriga offentliga plattformar (Laura 

Lee Blogs, 2016). Denna hemsida uppdaterades rikligt under 2016 men har inget inlägg från 

2017, då Laura Lee har övergått till andra sociala medier.  
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6.2.6.   Claire  Marshall    

Claire Marshall använder sig av flera olika sociala media plattformar, hen har Twitter och 

Instagram med användarnamnet @heyclaire, en blogg, “heyclaire.com” där bland annat 

smink, mode och hår relaterade inlägg dyker upp (Heyclaire, 2015) och en Youtube-kanal, 

Claire Marshall, som startades år 2010. I dagsläget har hon 929 530 prenumeranter (Youtube, 

2017h). Claire Marshall beskriver sig själv som “Makeup Artist turned Beauty & Lifestyle 

Vlogger” (Heyclaire, 2015). Hen har runt 320 videoklipp uppladdade på sin Youtube kanal 

och innehållet varierar mellan vloggar, smink tutorials, sponsrat material och PR hauls 

(Youtube, 2017h). Uppladdningen av videoklipp varierar varje månad men visningarna per 

videoklipp är ungefär 200 000.  

 

6.3.   Metod  

Denna uppsats kommer att använda sig av en kvalitativ ingång och med ett kritiskt perspektiv 

genomföra en receptionsanalys. Användandet av receptionsanalys som metod innebär i denna 

studie två delmoment: en textanalys baserad på skriftliga kommentarer och en videoanalys 

baserad på visuella och muntliga uttryck. För att möjliggöra receptionsanalysens delmoment 

har ett antal analysfrågor formulerats, som skall bidra till förståelsen för hur PR hauls och 

sponsrat material hanteras av olika parter. Dessa skall också bidra till bemötandet av 

frågeställningar senare i studien. Dessa presenteras nedan under 6.4 Analysverktyg.  

För att möjliggöra analyserna av videoinnehåll kommer ett antal av analysfrågorna baseras i 

retoriken, vilket gör att även retorik är den del av studiens metod. Denna används för att med 

retoriska begrepp kunna undersöka hur opinionsbildaren i videoklippen agerar i syfte att 

påverka och övertyga tittaren.  

 

6.3.1.   Receptionsanalys  

Receptionsanalysen syfte är att undersöka mötet mellan budskap och text. En 

receptionsanalys sker oftast i två delmoment för att sedan dra slutsatser angående publikens 

sätt att ge budskap en mening. Dessa delmoment är i regel en analys av mediala budskap samt 

analys av publikens respons till detta budskap (Ekström och Larsson, 2010). Under en 

receptionsanalys läggs stor betydelse vid frågan “vad?”, i betydelsen vilken mening publiken 
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formar till sitt medieanvändande. Det primära studieobjektet blir därför den meningsskapande 

processen, vilket är när ett budskap tillges mening och tolkning av mottagaren. Denna process 

är central för receptionsteorin.  

Enligt receptionsanalysen tillges alla mediala budskap en mening hos tittaren som även är 

unik. Med hjälp av olika resurser som exempelvis text och bild, flyttas budskap från sändare 

till mottagare som i sin tur måste tolka budskapet för att begripa det. Detta skapar en mening 

till all mediekonsumtion. Mediala budskap tolkas av mottagaren med associationer, 

konventioner och socialt etablerade koder, vilket gör att budskap mottas olika hos olika 

mottagare. En text kan få andra meningar för skilda personer eller uppfattas olika för sändare 

och mottagare. Ju mindre tidigare kunskap som mottagaren har om budskapet och dess 

innehåll, ju fler luckor för hen att fylla i. Fler luckor innebär större möjlighet för ett budskap 

att förändras mellan sändare och mottagare. Ekström och Larsson (2010) menar dock att det 

alltid finns rum för tolkningar utanför dessa ramar.  

Receptionsanalysen sker oftast i intervjuer, för att möjliggöra kontroll av samtalen och kunna 

påverka dess reaktioner till de områden som är relevanta för forskningen (Ekström och 

Larsson, 2010). Intervjuerna kan vara individuella, i fokusgrupper eller via enkäter. Oavsett 

hur analysen genomförs är det viktigt att vara medveten om vilka olika faktorer som kan 

påverka studiens resultat. I gruppsamtal kan en dynamik utvecklas mellan de olika 

respondenterna, då de positionerar sig i förhållande till varandra. Ett flertal tidigare forskare, 

exempelvis Becker-Olsen (2013) använder sig utav två typer av intervjuer för att arbeta sig 

igenom den problematik som kan uppstå.  

 

6.3.2.   Retorik  

För att svara på de analysfrågor som ställs till videoklippen kommer analysen utgå ifrån 

retoriken. En retorisk ingång i analysen kommer att innebära fokus på aspekter såsom hur 

opinionsbildaren talar, övertygar och engagerar sig i innehållet. Retorikens utgångspunkt är 

en konkret situation då någon försöker övertyga någon annan. Detta sker på ett visst sätt och 

på en viss plats (Ekström och Larsson, 2010). Denna förankring bör man alltid klargöra och 

beskriva i en retorisk analys. Frågor som anpassar denna retoriska situation är exempelvis: 

Vem är sändaren av budskapet? Vem är mottagaren? Vad vill sändaren övertyga om och hur 

gör hen det? samt Vilken kontext sker budskapet i?  
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Retoriken är, tack vare sin uppkomst inom rättsprocessen och politiken, indelad i genrer. 

Dessa talar om hur budskapets funktioner kombineras och kan delas upp i begreppen syfte, 

klassisk text typ, mål, fråga och behandlingar. Ytterligare indelningar av retoriska verktyg är 

appellformerna logos, ethos och pathos. Logos appellerar till mottagarens förnuft och 

rationella sätt att tänka. Detta kan bygga på personliga egenskaper hos avsändaren själv eller 

på känslor hos läsaren (Ekström och Larsson, 2010). Ett sätt att undersöka ethos är om 

sändaren för över budskapet genom att lägga fram skaliga fakta, håller sig till ämnet och 

strävar efter objektivitet. En problematik som kan uppstå om ett budskap endast bygger sin 

argumentation på fakta och logik är att det kan uppfattas som platt och pedantiskt. Ethos 

appellerar till mottagarens rationella ställningstagande. Sändaren anpassar budskapet till 

mottagarens karaktärer och ståndpunkter. Ethos bygger på att mottagaren har ett förtroende 

till sändaren. Ethos kan delas upp ytterligare, till primär- och sekundär ethos. Primär ethos 

finns hos mottagaren innan budskapet nått hen. Sekundär ethos skapas under tiden budskapet 

når hen. Pathos appellerar till mottagarens rådande sinnestillstånd och känslor. Pathos kan 

bygga på både positiva samt negativa känslor och är bunden till den retoriska situationen. 

Användande av pathos genomskåda genom exempelvis användandet av värdeladdade ord.  

Avsändarens sätt att balansera de olika tilltalade formerna tyder på hur hen ser på sina 

avsändare och detta hänger ihop med den retoriska situationen. Detta tydliggörs vid strukturen 

av budskapet och språkanvändningen, då sändaren använder sig av exempelvis metaforer, 

symboler och metonymier för att övertyga mottagaren.  

Idag är de flesta texter och budskap multimodala, det vill säga, innehållande mer än endast 

ord (Ekström och Larsson, 2010). Här uppkommer problematik, då bilder och symboler inte 

kan analyseras som språk utan kräver semiotik. Semiotik är läran om hur människan skapar 

mening till allt hen ser genom att tolka de om tecken. Till exempel tolkas människan i regel 

röda ögon till att någon har gråtit, eller en skylt med en cykel på som ett tecken att man får 

cykla där. Semiotiken talar om denotationer och konnotationer, vilket är den “objektiva” 

tolkningen av ett tecken (denotation) och de gemensamma associationerna som tecken skapar 

(konnotation). Dessa konnotationer är beroende på exempelvis kultur. Semiotiken 

tillsammans med retoriken möjliggör förklaringar av hur den språkliga delen av ett budskap 

samspelar med den icke språkliga delen.  

Valet av att använda två olika företag skedde på grund av möjligheten att sedan kunna 

jämföra dessa med varandra. För att skapa en så objektiv studie som möjligt krävs att man tar 
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hänsyn till alla möjliga aspekter som kan begränsa detta. Tidigare forskning har redovisat 

studier som säger att opinionsbildare och tittare bildar en relation som medför förtroende, 

vilket tror kan appliceras även på företag, då opinionsbildare ofta arbetar med samma företag 

vid mer än ett tillfälle.  

Tidigare har forskare som arbetat med receptionsteori använt sig av intervjuer för att samla in 

sitt empiriska material. Ekström och Larsson (2010) menar att det är fördelaktigt då man vid 

en muntlig intervju kan styra samtalet och själv möjliggöra att styra intervjun i den riktning 

som är relevant. Dock finns även ett flertal faktorer som möjliggör kritik och problematik 

kring användandet av “intervju” som metod för att samla in empiriskt material. I dagens 

mediesamhälle finns nya möjligheter att samla in empiriskt material, utan att genomföra 

intervjuer. Kommentarsfält kan agera mer “naturligt” och reflektera en mer sann bild av de 

tolkningar som respondenter gör vid mediekonsumtion (Ekström och Larsson, 2010).  

  

6.4.   Analysverktyg  

De videoklipp som ska genomgå en kortare analys kommer att ställas inför ett antal frågor, 

dessa presenteras nedanför under 6.4.1 samt 6.4.2. 	 

Analysfrågorna framtogs genom ett test, då en överblickande analys genomfördes av fyra 

stycken andra videoklipp tillhörande andra företag än just Glossier och Sephora. Dessa 

videoklipp valdes ut slumpvis på Youtube med sökorden “PR haul” och “ad”. Under 

textanalysen skrevs de aspekter upp som rörde marknadsföringen och formulerades till frågor 

som skulle täcka alla möjliga perspektiv som sedan skulle kunna behöva framställas i den 

slutgiltiga analysen Ett antal frågor uppkom även under analysens gång, då testet inte 

åskådliggjort alla aspekter och perspektiv.  

 

6.4.1.   Analysfrågor  till  videoklipp      

-   Nämner opinionsbildaren i videoklippet att det är PR haul / sponsrat material? 

-   Hur kommer man först i kontakt med reklam innehållet? 

-   Syns produkterna tydligt i videoklippet?  

-   Vilka retoriska medel använder opinionsbildaren för att sälja produkten? 
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-   Uttalas det marknadsförda företaget muntligt eller i skrift? 

-   Uttalas de marknadsförda produkterna muntligt eller i skrift? 

-   Hur ställer sig opinionsbildaren till produkterna?  

-   Hur ställer sig opinionsbildaren till företaget?  

 

6.4.2.   Analysfrågor  till  kommentarer    

  

-   Hur ställer sig tittarna till opinionsbildaren?  

-   Hur ställer sig tittarna till företaget?  

-   Hur ställer sig tittarna till produkterna?  

-   Hur många av tittarna nämner marknadsföringsmetoden?  

-   Hur reagerar tittarna till marknadsföringsmetoden?  

-   Hur urskiljs dessa reaktioner?  

-   Hur ställer sig kommentarerna som inte rör det sponsrade materialet till videon?  

 
 

6.5.   Validitet  

Faktorer som kan medföra problematik för studien är faktumet att de kommentarer som skrivs 

ofta har en avsändare som redan innan de sett videoklippet har en åsikt och uppfattning om 

opinionsbildaren eller företaget. Detta kan påverka hur mottagaren ställer sig till materialet 

och ta en okritisk position som tittare. Detta har vi bemött genom att välja ut fyra olika 

opinionsbildare samt två olika företag. Vi tror att genom detta urval kunna minska risken att 

ställas inför partiska tittare.  

Ytterligare problematik kan formuleras enligt modellen tystnadsspiralen, som menar att 

kommentarsfält och andra sociala sammanhang kan medföra en rädsla hos individen som 

innebär att hen fruktar att bli isolerad från “gruppen” (Strömbäck, 2014). Vad som i sin tur 

händer är att hen ansluter sig till gruppens åsikter och inte framför sin egen åsikt. I denna 
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studiens fall, kan detta innebära att alla åsikter inte framförs och att studien därför inte blir 

trovärdig. Dock undgår detta problem eftersom Youtube gör det möjligt att vara anonym i 

kommentarsfält, då du inte nödvändigtvis måste skriva ditt riktiga namn som användare.  

Receptionsteorin har tidigare ifrågasätts som metod på internetbaserade plattformar, då man 

som forskare inte kan vara medveten om respondenternas bakgrund såsom kön eller 

utbildningsnivå. Dock kan detta ses som något neutraliserade då forskaren hindras till att 

lägga egna värderingar i intervjuerna eller det empiriska materialet. Även mer kontroversiella 

åsikter kan förekomma i kontexter då avsändaren får vara anonyma (Ekström och Larsson, 

2010). Detta motiverar även materialet, då denna studies empiri är internetbaserat och där 

avsändaren till kommentarerna är anonym.  

Tidigare forskare har kritiserats receptionsteorin för sitt urval där representationen inte anses 

vara tillräckligt. Undersökningarna är för det mesta resurskrävande och begränsas i antalet 

respondenter, vilket försvårar dragningen av generella slutsatser utifrån det empiriska 

underlaget. Dock är inte reception analysens syfte att dra generella slutsatser, utan lyfta de 

meningsfulla alternativ som är mest sannolikt att använda (Ekström och Larsson, 2010). Detta 

motiverar även valet av att genomföra en kvalitativ studie. Denna kvalitativa studie motiveras 

även av tidigare forskningen, då större delen av  

Avslutningsvis har även metoden fått kritik angående dess möjligheter att tolkas av forskaren, 

efter att det empiriska materialet samlats in. Det är inte alltid okomplicerat att analysera 

empiriskt material utan att själv lägga värderingar i tolkningarna. Genom att kvantifiera dem 

empiriska materialet möjliggör man att i frångå denna problematik, vilket delvis har gjorts då 

vi valt ut ett flertal videoklipp publicerade av olika opinionsbildare samt ett större antal 

kommentarer.  

 

6.6.   Metodproblem  och  analysens  genomförande    

Studiens analys av videoklipp och kommentarer genomfördes under en veckas period, men 

för att säkerställa att alla kommentarer hade samma position och lika många gilla-markeringar 

som från analysens startdatum, påbörjades alla analyser från samma datum, den 15 december 

2017. Efter ett antal dagar fann vi att ett antal kommentarer förändrats och tagits bort, vilket 

dock inte skapade någon problematik eftersom vi tidigare sparat dem som bilagor för denna 

studie.  
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Analyserna följer följande ordning: Youtubeklipp innehållande PR hauls, Kommentarer till 

PR hauls, Youtubeklipp innehållande sponsrat material samt Kommentarer till sponsrat 

material.  

Ett problem som uppkom under analysens gång var att Style Playground endast hade nio 

stycken kommentarer. Vi valde då att bortse från detta, eftersom vi innan analysen gjort ett 

aktivt val att inte lägga någon vikt i opinionsbildarens antal prenumeranter eller betyg. Om 

Glossier valt att samarbeta med Style Playground har dem gjort ett aktivt val som vi anser 

gynna vår studie då det medför en större variation mellan opinionsbildare.  
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7.   Redovisning  av  analys  och  resultat    

Under detta kapitel redovisas analyserna med resultatet. Redovisningen av analysen är 

uppdelad i fyra kapitel: videoklipp innehållande PR hauls, kommentarer till PR hauls, 

videoklipp innehållande sponsrat material och avslutningsvis kommentarer till sponsrat 

material. Genom att följa denna ordning läggs de videoklipp innehållande varje 

marknadsföringsmetod ihop. Detta skall bidra till förståelsen av hanteringen av PR hauls och 

sponsrat material, minska fokuset på opinionsbildaren och företaget samt förenkla läsningen.  

 

7.1.   Youtubeklipp  innehållande  PR  hauls    

I Covet Thees och Laura Lees två videoklipp på 10 - 15 minuter talar redan i rubriken om 

vilka företag som berörs och hur de kommer att beröras i videoklippet genom titlarna 

“Glossier haul + review | is it worth the hype?” och “Massive Sephora haul 2017”. I båda 

beskrivningarna tydliggörs det att videon inte ingår i något sponsrat avtal, då exempelvis 

Laura Lee har skrivit “FTC- NOT SPONSORED!”. I Covet Thee skriver även att hen betalat 

för alla produkter själv och att alla redovisade åsikter i videoklippet är sanningsenliga och 

reflekterar henoms sanna värderingar. I båda beskrivningarna står även en lista med ett antal 

länkar som hänvisar till de produkter som visas i videoklippet. Vissa av dessa länkar kommer 

man till Sephoras/ Glossiers hemsida, där en beställning kan ske utav produkterna. Dessa 

länkar skriver I Covet Thee vara “affiliated”, vilket betyder att hen får en procentuell 

ekonomisk ersättning för varje produkt som beställs via denna länk. Laura Lee har även ett 

flertal rabattkoder som gäller på andra skönhetsrelaterade online butiker.  

I videoklippen ser tittaren varumärket tidigt första gången. I videon med I Covet Thee är 

företagets namn bland det första man ser, eftersom hen använder en tröja med varumärket 

tydligt i stort tryck. I Covet Thee säger i inledningen att videon inte ingår i något sponsrat 

samarbete med Glossier. Hen berättar även att hen använt produkterna ett antal dagar innan 

denna video spelades in. Detta motiverar hen genom att säga att hon vill ge sina tittare en sann 

och verklig bild av produkterna och möjliggöra beskrivningar om till exempel, hållbarheten.  

Laura Lee klargör också verbalt att hen betalat för ett antal produkter själv i videoklippet och 

uttrycker tacksamhet till de produkter hen fått skickade till sig. Produkterna i de båda 

videoklippen visas tydligt. I videon av I Covet Thee visas alla produkter i närbild, hela 

etiketten syns och texten är läsbar. Laura Lee visar även produkterna nära kameran, men 
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uttrycker framförallt alla produkter tydligt verbalt. Båda influencerna applicerar nästan alla 

produkter på sin hud för att visa produktens färg och textur. De nämner även i regel, vilka 

nyanser av produkterna som fungerar för just dem.  

Influencerna använder sig av ett antal retoriska medel för att skapa intresse till videon och 

dess innehåll. Exempelvis använder sig Laura Lee rikligt av ljudeffekter för att förstärka och 

tydliggöra specifika reaktioner, ord, priser eller produkter. Detta gör att innehållet blir mer 

levande och anspelar på känsla (pathos och ethos). Ett konkret exempel från videoklippet är 

då Laura talar till sig själv med en förvriden röst och säger “girl, where have you been?”, eller 

då Laura adderat ett “what” efter att hen talat om det dyra priset på en produkt. Laura talar vid 

flera tillfällen till sig själv och refererar till sig själv i tredje person. Hen använder sig även 

vid flera tillfällen av ordet vi och skapar en gemenskap, då hen exempelvis säger “we are 

good, we got it”. Laura använder sig även av humor för att skapa intresse i sin video, då hen 

lägger in ljudeffekter eller förvrider sin röst och talar med sig själv. Även ett flertal 

bildspråkliga uttryck sägs, då Laura till exempel säger till sina tittare att “Let me get your 

juices out in the comments and let me know how you want me to test this products out.”.  

I Covet Thee använder sig istället av motiveringar för att idealisera de produkter som 

presenteras, hen arbetar där med av logos och talar om logiken kring konsument agerande. 

Hen motiverar varför varje produkt är bra genom att specifikt berätta hur den fyller sitt syfte. 

Hen motiverar exempelvis en ansiktsmask genom att förklara hur den gör huden väldigt ren 

och mjuk.  

I Covet Thee använder sig även av egna associationer (logos och ethos) när hen berättar om 

produkter. Exempelvis beskriver hen doften i en av produkterna, som en doft hen använt i sina 

yngre år och som påminner om goda minnen. Även personliga egenskaper hos I Covet Thee 

lyfts i videon då hen förklarar att en hudvårdsprodukt fungerar bra på människor med hud likt 

ens egna. Ett annat exempel är då hen visar en concealer, som hen med humor säger fungerar 

även för mörka ringar under ögonen. Under ett parti i videoklippet, då I Covet Thee visar upp 

en produkt som jämnar ut hudtonen säger hen att produkten inte är så täckande som produkter 

inom samma kategori normaltvis är. Detta menar hen är positivt och står för företaget. 

“Embracing what you have, and enjoying it and celebrating it. Not kind of covering it up and 

using something heavy.” säger I Covet Thee.  

I videoklippen motiveras alla produkter vara bra, även de som kategoriseras som mindre bra 

eller produkter som skapat besvikelse. Till exempel redovisar I Covet Thee en 
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ögonbrynsprodukt, som hen säger fungerar bra på de människorna med god utväxt på sina 

ögonbryn, men att den inte fungerar på henom. Hen förklarar att hen personligen föredrar att 

använda en annan typ av ögonbrynsprodukt, för att möjliggöra att kunna forma ögonbrynen 

själva.  

Ingen av influencerna uppmanar uttryckligen sina tittare att köpa de produkter som 

presenteras i videoklippen, men beskriver och motiverar varje produkt som bra genom att 

beskriva dess egenskaper. Dock säger Laura Lee vid ett tillfälle att en ögonpalett är väldigt 

bra och kvalitativ, men att dagens marknad producerar likvärdiga produkter för lägre pris och 

att denna inte är värd pengarna. Hon säger att hon inte vill påverka sina tittare att känna behov 

av att köpa just denna produkt.  

Ingen influencer presenterar produkternas priser regelbundet, men nämner det vid några 

tillfällen då exempelvis en produkt är anmärkningsvärt dyr. Vid ett tillfälle i videoklippet 

skapad av Laura Lee säger hen att alla Sephoras egenproducerade produkter oftast är mer 

prisvärda än andra varumärkens.  

 

7.2.   Kommentarer  till  PR  hauls  

Majoriteten av kommentarerna till videoklippen innehållande PR hauls är positiv. Utav de 

översta 40 toppkommentarer är det endast ytterst få som ställer sig negativt till videoklippets 

innehåll, produkterna eller opinionsbildaren.  

I kommentarerna kan man urskilja positiva attityder gentemot videoklippet genom emojis. 

Vid flera tillfällen används tecken föreställande ett hjärta, en tumme upp eller en skrattande 

gubbe. Dessa tecken placeras i kontexter där de bemöts som positiva till text som exempelvis 

“Your hair is EVERYTHING in this video 😍😍”, vilket förstärker budskapet om att tittaren 

uppskattar Lauras hår i videoklippet. Tillfällen finns även då emojis används för att förstärka 

ett negativt budskap såsom kommentaren “Is it just me that don't like the background!?😍 I 

like when the background shows a part of the room😍”.  

Kommentarer som kan tolkas som positiva har även mycket positivt laddade ord. Uttryck som 

förekommer vid mer än ett tillfälle är “love” och “amazing”. Ytterligare fras som rikligt 

används i  
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kommentarsfältet till Laura Lees videoklipp är ordet “girl”. Detta är ett återkommande ord 

som Laura använder i videoklippet, då hon skämtsamt refererar till sig själv i tredje person. 

En kommentar säger “Girlllllllllll she gave me chills yessssssss girl do your thang i love it”, 

då hen skriver uttrycker “girl” fonetiskt. Många av kommentarerna bygger på att influencern 

och hens tittare ingår i en relation. Andra exempel från samma video är kommentarerna “I 

was literally waiting for her to get a can siller” och “Have a drink everytime Laura 

pronounces something wrong”, som skämtsamt skriver om Lauras försök att uttala ordet 

“concealer”.  

Uppskattning för videoklippet uttrycks konkret då tittaren skriver “Thanks for this review! 

See so many people talk about their products!”.  

En stor del av de kommentarer som berör videoklippets innehåll uttrycker en specifik 

uppskattning för influencern, exempelvis kommentaren till Laura Lee som säger “how much 

money does a person have to have to purchase something and not actually know what they're 

getting. that's the amount of money i want. Laura, you are an absolute inspiration and a boss 

for sure”. Kommentarer likt denna talar om hur influencern agerar, talar eller ser ut i 

videoklippen. Kommentarer ställs även som frågor rörande influencern, exempelvis “What 

nail polish are YOU WEaring??” till I Covet Thee.  

Större delen av tittarna kommenterar inte PR inslagen utan fokuserar på produkterna och 

företagen som presenteras. Dock finns kommentarer som reagerar på PR haulsen, men större 

delen är positiva och uppmuntrar influencern till att göra ytterligare videoklipp innehållande 

PR hauls. Ett exempel är kommentaren till Laura Lee som säger “You should do a full face of 

Sephora brand makeup!!”. Medan kommentaren “Since you get a ton of PR, with the money 

you save you can donate that to hurricane Harvey relief! You and the rest of YouTube beauty 

gurus” och kan tolkas som både uppmuntrande och kritiserande.  

Glossier, som I Covet Thee presenterar omnämns både göra bra och mindre bra produkter, 

men majoriteten ställer sig positiva till varumärket. Exempel på positiva inställningar 

gentemot varumärket och dess produkter är kommentarerna “It's so interesting to see what 

other people find they like and don't like from the Glossier - to be honest I pretty much adore 

everything I own from them, especially the milky jelly cleanser and boy brow! Can't wait for 

them to launch in the UK🇬🇬” och “Boy Brow is my savior, but I don't draw on my 

eyebrows. Thankfully, I haven't found a glossier product I don't like yet”. I de kommentarer 

som Glossier nämns som mindre bra, nämns även produkter och aspekter som gör varumärket 
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bra. Exempelvis kommentaren “I love the idea of glossier but their skincare, and even some 

makeup, is definitely for a particular skin type. Maybe it's just me, but I don't find glossier 

suitable for my oily, sensitive skin. I do have friends that love their products, and they have 

normal to dry skin. I will say that their marketing is genius”. Ingen kommentar ställer sig 

negativ mot företaget.  

Sephora, företaget som Laura Lee gör sin PR haul om, kommenterar inte tittarna mycket. En 

kommentar, vilket även är den enda negativa, skriver “ok but YSL vs Sephora who agrees??” 

och syftar till ett uttalande av Laura Lee som säger att Sephoras egentillverkade produkter är 

en bra och mer ekonomisk investering. Kommentatorn verkar mena att det skiljer sig i kvalite 

gällande produkterna och att Sephoras produkter inte går att jämföra med Yves Saint Laurent 

produkter som även presenteras i videon. Andra kommentarer ställer sig mer positiva till 

företaget genom att skriva exempelvis “You should do a full face of Sephora brand 

makeup!!”. Även de kommentarer finns som ställer sig neutrala till innehållet och syftar på 

utomstående faktorer, såsom kommentaren “Happy Birthday btw😍” och kommentaren “Alix 

can you do a review on the ordinary skincare? :)” Dessa visar ändå på en positiv inställning 

mot influencern.  

 

7.3.   Youtubeklipp  innehållande  sponsrat  material  

Claire Marshall har skapat videoklippet “Velvety smokey eye, AD” i samarbete med Sephora. 

Videoklippet är 6:06 minuter och reklam innehållet nämns 25 sekunder in i videoklippet. 

Claire Marshall nämner att i henoms förra video “Soft glittering glow”, att hon samarbetat 

med Sephora för att skapa innehållet med deras lyxvarumärken under hashtagen 

#ICONICbySEPHORA och att de skickat mer produkter för att prova för denna video. Style 

Playground, har skapat videoklippet “Glossier phase 2 set, first impressions, AD, Style 

Playground” i samarbete med Glossier. Videoklippet är 10.07 minuter och en kupong kod 

finns av Glossier nämns 33 sekunder in i videoklippet. Style Playground nämner inte att detta 

är en sponsrad video utan lägger vikt på kupong koden hon har av Glossier men i rubriken och 

i informationsrutan står det att denna video är en “AD”, det vill säga, sponsrat material.  

Både i Claire Marshalls video och i Style Playgrounds video syns varje produkt tydligt genom 

att fokusera några sekunder på förpackningen innan applicering. Produkterna nämns även 

tydligt i tal, då de pratar lite om varje produkt innan de applicerar produkten. Claire skriver 
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även om produkterna i videoklippen, när hen visar upp dem dyker det upp en liten 

informationsruta om den exakta produkten som visas på bild.  

Videoinnehållet nämns tydligt i rubrikerna, “Velvet Smokey Eye AD” och “Glossier phase 2 

set, first impressions, AD, Style Playground”. I informationsdelen under videoklippet står mer 

utformat till vad för slags reklam detta är och varför denna reklam görs. Claire skriver i 

hennes informationsdel, att Sephora har skickat #ICONICbySEPHORA produkterna i 

samband med “EJAF 25th Annual Academy Awards Viewing Party”. Claire har gjort två 

sminkningar för Sephora för detta tillfälle och har även lagt till länken till förra videoklippet, 

som hen uppmuntrar att man kan se. I slutet av texten skriver hen “FTC - This video was 

made in partnership with Sephora.”  

Medan Style Playground skiver “This video is sponsored by Glossier. As always, all opinions 

are my own. I never accepts partnerships with brands that I don’t love.” Båda 

opinionsbildarna skriver i informationsdelen länkar till deras andra sociala mediekanaler och 

sedan en lista över alla produkter som använts i videon med länkar till varje produkt.  

Claire skriver även vad hen har på sig och länkar till dessa produkter. Information om 

filmutrustning finns med i båda opinionsbildarenstexter.  

Totalt har Claire Marshall i skrift nämnt tre gånger att denna video är skapad tillsammans med 

Sephora och hen nämner även detta samarbete i tal under videoklippets gång. Medan Style 

Playground nämner Glossier i skrift två gånger och i tal nämner hen inte om samarbetet med 

Glossier utan lägger fokusen på kupong koden.  

Vart produkterna kommer i från, Sephora och Glossier, nämnas tydligt i början av 

videoklippet och i innehållsrutan under videoklippet. Men även produkternas varumärken 

nämns tydligt i tal och i skrift. Inga priser nämns i videoklippet eller i skrift men i 

informationsrutan under videoklippet nämns de använda produkter och länkar till varje 

produkt finns tillgängliga. De förklarar egenskaperna av varje produkt och vad de tycker om 

produkterna och hur de använder dem. Tittarens val till att köpa produkterna genomförs 

genom att opinionsbildaren tydligt prata om produkterna och nämner vart man hittar dessa 

produkter. Genom att lägga ut direkta länkar till produkterna som nämns i informationsdelen, 

så görs konsumtionen av dessa skönhetsprodukter lättillgängliga.  

Opinionsledarna pratar om varje produkt medan de använder dem. De båda förklarar 

konsistensen av produkten, täckningsgraden och pigmenteringen, och motiverar produkterna 
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genom rationellt tänkande och egna erfarenheter av dem (logos). Claire Marshall använder 

totalt 16 produkter av nio olika skönhetsmärken som anses vara lyxvarumärken från Sephora, 

dessa produkter var valda för detta videoklipp för att representera #ICONICbySEPHORA. 

Style playground använder fem produkter varav tre produkter är från Glossier.  

Claire Marshall är inte negativt till någon produkt i sig men ett exempel, där hen inte gillar 

täckningsgraden av en foundation ger hen istället en positiv lösning till hur man kan få en mer 

täckande resulta genom andra produkterna hon använder: “... I think it did most of the work 

as far as evening out my complextion. But, it’s definetly a little more on the sheere side for me 

and I like a little more coverage. So, in the areas that I felt like I need a little more help, I 

mixed a little bit of the Giorgio Armani luminous silk. That way I could just get an extra boost 

of coverage where I needed it.”. Genom att uttrycka sig på detta vis skapas ingen konflikt 

mellan företaget och Claireistället förmedlas ärlighet till tittaren och verklighet funktionen av 

produkten. Style Playground är väldigt positiv och säger inget negativt om någon produkt. 

Hen gillar särskilt läppstiften från Glossier och att de är tillverkade av plast, vilket är smidigt 

att resa med och man behöver ingen spegel vid applicering.  

När det kommer till uppmaningar till att köpa produkterna är Claire Marshall väldigt neutral i 

sin video, hen berättar om varje produkt ger en åsikt och ger även länken till alla produkter. 

Style Playground uppmanar sina tittare till att köpa produkterna. Ett exempel är när hen 

applicerar concealern så säger hen “this blends really nicely on to my skin and I have dry skin 

so that says a lot.” vilket kan uppfattas som uppmaning till att köpa produkten om du har torr 

hud.  

Hen nämner även vid slutet av videoklippet “And the good news is that, if you love Glossier 

or if you have seen a couple of products that you want to try I have an amazing coupon code 

for you, that’s gonna be in the descriptionbox down below. I am so happy to share that with 

you, so big thank you to Glossier because it’s an amazing brand and I am so happy to have 

this coupon code for you”. Sista delen är väldigt positivt och uppmanade till företaget och att 

verkligen ta del av rabatten, hon nämner själv att hon gillar företaget och som opinionsledare 

kan detta påverka opinion sökarens val av köp.  

Inledningen till videoklippen ser olika ut, Style Playgrounds åsikter kring företaget är även 

väldigt positivt och säger såhär i introduktionen av videoklippet “I have some new launches 

from Glossier which is a brand I absolutly love.”. Claire Marshall inleder anledningen för 

videoklippets makeup- look såhär; “A few weeks ago I created a very light glittery look but 
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Sephora sent me another amazing box of Iconic by Sephora products. So, for this one I 

wanted to do something a little more smokey.” Genom att läsa detta kan man tyda att 

opinionsbildaren Claire, ställer sig positivt till företaget och att hon arbetat med detta företag 

förut och ser fram emot framtida samarbeten.  

  

7.4.   Kommentarer  till  sponsrat  material  

Kommentarerna för Claire Marshalls samarbete med Sephora och Style playgrounds 

samarbete med Glossier är relativt positiva till opinionsbildarna. Tittarna som kommenterar 

uttrycker deras gjädje när en ny video har blivit uppladdad av Claire Marshall, “never pressed 

ur video so fast in my life before omg, you look gorgeous babe can't wait to create that look 

too 🇬 love from Singapore!” (Blur Vhee). Detta visar att Claire är aktiv med sina följare och 

har skapat ett band som får mottagaren att se fram emot videoklippen som laddas upp, även 

om det är reklaminnehåll.  

Båda influencerna är aktiva med deras tittare och integrerar med tittarna genom att svara och 

gilla- markera deras kommentarer. Ett fåtal negativa kommentarer förekommer i båda 

kommentarsfälten, Style Playground har en negativ kommentar angående Glossiers 

begränsning av leverans till andra länder “i wish glossier shipped to europe or the uk. no use 

for the discount code :(“ (Bonnie Poon).” Style playground svarar på denna kommentar 

genom att skriva “Me too, I agree with you! They're working on it but it seems that EU 

regulations are pretty stricts... Hopefully, Glossier should be available over here pretty 

soon!”. Medan i Claire Marshalls kommentarsfält påpekar den negativa kommentaren alla 

samarbeten hen gör med företag “4 ads in 1 month, wow”, men denna kommentar skapar 

konflikt mellan tittaren då de ger svar till tittaren och försvarar Claire genom att nämna att 

detta är ett jobb och även sarkastiskt skriva, “Bee Be Chill, it’s okay. We can count.”, denna 

kommentar har Claire gilla-markerat. Claire försvarar även sig själv genom att skriva som 

svar “And no one seems to mention that I didn’t post one for 6 months before that.”, one i 

detta sammanhang syftar på sponsrat material. Denna reaktion visar även en stark hängivenhet 

till Claire och de material hen skapar och lägger upp på sin kanal.  

Style Playgrounds tittare ger ingen åsikt till de sponsrade materialet utan de är engagerade 

kring att prova de nämda produkterna. Samma engagemang kan man läsa i Claire Marshalls 

kommentarsfält men även åsikter kring sponsrade materialet, nämns “claire makes the best 
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ads and this is coming from a girl who hates ads lol She's always so real with it”. Detta tyder 

på att tittarna uppskattar videoproduktionen lika mycket som innehållet och faktumet att 

Claire är så tydlig med att medieinnehållet är sponsrat material och inte försöker avvika ämnet 

skapar en öppenhet mellan henne och tittarna.  

Bristen i den sponsrade Glossier undersökningen är de få kommentarer som Style Playground 

fått för detta samarbete. Eftersom det bara är nio kommentarer och åtta svar till dessa 

kommentarer så kan denna analys inte göras till fullo. Detta kan vara en form av 

marknadsföring genom att låta användarna prata om produkten utan att de behöver betala 

dem. Glossier har även en egen Youtube- kanal där de lägger upp videoklipp med modeller 

som opinionsledare och de marknadsför deras produkter. Sephora är ett betydligt större 

skönhetsföretag och de investerar i det sponsrade videoklippen och PR haulsen, deras 

samarbete sker med Youtubers med många prenumeranter. Style Playground har runt 17 000 

följare medan Claire Marshall har nästan en miljon följare. Därav är inte varje följare aktiv 

med att kommentera på varje video. Om en jämförelse sker mellan Style Playground andra 

videoklipp så är kommentar halten inte så hög men hon svarar och gillar nästan alla 

kommentarer.  

Generellt förekommer andra kommentarer såsom uppskattningen av inspelningsmetoder och 

utseendet. En likhet finns i kommentarerna som görs hos båda influencerna, för Claire 

Marshalls del är det henoms lugnande röst, “I'm really obsessed with your new style of videos! 

Your voice is so ASMR-tic🇬” och för Style playground är det Bryssel attentatet “I am so 

sorry to hear of the attacks in Brussels. I hope that you and your loved ones are safe and well. 

My thoughts are with you and the people of Belgium. Xx”. De är lika eftersom tittaren 

kommenterar utöver videoinnehållet och går in i influencernas personliga attribut och liv.  
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8.   Sammanfattning  

I följande kapitel genomförs en sammanfattning av analyserna.  

 

8.1.   Sammanfattning  av  analyserna  

Analyserna av videoklippen tyder på att opinionsbildaren anstränger sig för att inte framstå 

som en “sell out”, men samtidigt marknadsföra produkterna. I Covet Thee är ett tydligt 

exempel, då hen framför vilka produkter hen uppskattar mer och vilken hen uppskattar 

mindre. Detta gör att marknadsföringen inte uppfattas lika tydligt. I Covet Thee är dock alltid 

noga med att säga att de produkter hen inte uppskattar kan vara mer passande för någon annan 

och talar på så sätt aldrig dåligt om varumärket eller produkterna.  

Alla opinionsbildare klargör tidigt i videoklippet eller redan i rubriken/ beskrivningen att 

medieinnehållet ingår eller ingår inte i ett samarbete. De opinionsbildare som hanterar 

sponsrat material har enligt lag en skyldighet att göra det tydligt för tittaren att innehållet är 

sponsrat. De opinionsbildare som hanterar PR hauls säger muntligt i videon, med allvarsam 

ton i rösten att medieinnehållet inte ingår i något samarbete och att hen har lagt sina egna 

pengar på produkterna. De båda opinionsbildarna som berör PR hauls, talar även kortfattat om 

hur det gick till när de köpte produkterna som redovisas i videon.  

Till alla videoklipp finns länkar till produkterna i beskrivningen, vilket är därifrån 

opinionsbildaren vill att tittarna skall köpa produkterna då hen antagligen får någon form av 

ersättning.  

Opinionsbildarna arbetar med olika typer av retoriska medel för att påverka sina tittare. Det 

retoriska medel som används vid flest tillfällen är logos, som talar om logik och sunt förnuft. 

Flera produkter stärks av argument som bygger på opinionsbildarens egna åsikter om textur, 

funktion eller färg. Även ethos används vid några tillfällen, då exempelvis Laura Lee talar om 

priset på en produkt och syftar på att vara väldigt dyrt. Hen säger då att Sephora producerar 

och säljer produkter som är billigare men minst lika bra som den hon först redovisar. Detta 

visar på rationellt ställningstagande hos mottagaren, som också bygger på att hen litar på 

opinionsbildaren. Hela videoklippen är ett sätt att behandla ethos, eftersom allt 

opinionsbildaren säger kräver att mottagaren ser upp till och tar till sig hens värderingar.  
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Pathos används inte heller rikligt, utan vid ett fåtal ställen för att göra medieinnehållet mer 

spännande och livfullt.  

Alla produkter syns tydligt i bild, oavsett marknadsföringsmetod. I regel visas produkten 

utanför sin förpackning, i närbild och tillräckligt mycket i fokus för att tittaren ska kunna 

uppfatta och läsa texten som står på den. Ofta applicerar opinionsbildaren produkten på sin 

hud för att tydliggöra färg och textur på den.  

I majoriteten av kommentarerna nämner att de uppskattar företages produkter. Den största 

uppskattningen hos mottagaren fokuseras på opinionsbildaren. Tittarna formulerar 

kommentarer som framförallt påpekar opinionsbildarens utseende, men även tal och 

utformning av videoinnehåll. Ett flertal utav dessa kommentarer visar på att hen ingår, eller 

strävar efter att ingå i en relation med opinionsbildaren. Alla kommentarer får inte svar från 

opinionsbildaren, men tittaren kan fortfarande anses ingå i en relation med influencen. Dessa 

kommentarer kan exempelvis anspela på skämt såsom kommentaren “Have a drink everytime 

Laura pronounces something wrong”, vilken syftar på Laura Lees uttalande av ett flertal 

produkter. Denna kommentar kan tolkas både positiv och negativ, eftersom man inte kan tyda 

om tittaren vill  

uttrycka ett skämt eller en elak kommentar. Andra exempel på kommentarer som tyder på en 

relation mellan tittare och opinionsbildare nämner utomstående faktorer, såsom önskemål om 

kommande videoklipp eller talar om personer som inte nämns i videoklippet. Dessa 

kommentarer visar att tittaren följer opinionsbildaren och tar del av hens uppdateringar. De 

visar även att tittaren är/tror sig vara medveten om vad opinionsbildaren står för och även gör 

utanför videoklippen.  

Företagen Sephora och Glossier som marknadsförs via videoklippen bemöts framförallt 

positivt av tittarna. Större delen av kommentarerna nämner företaget i samband med att de 

visar uppskattning för produkterna. Ett exempel på en tittare som ställer sig positiv till 

företaget Glossier är kommentaren “It's so interesting to see what other people find they like 

and don't like from the Glossier - to be honest I pretty much adore everything I own from 

them, especially the milky jelly cleanser and boy brow! Can't wait for them to launch in the 

UK🇬🇬”. Kommentaren uttrycker även en specifik uppskattning till I Covet Thee som 

redovisar både positiva och negativa uppfattningar om Glossiers produkter. Det exempel som 

ställer sig negativ till företaget Sephora, är kommentaren “ok but YSL vs Sephora who 

agrees??”. Denna kommentar anspelar på vad Laura Lee säger i videoklippet om att 
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produkter från varumärket Yves Saint Laurent är väldigt dyra och att Sephora producerar 

likvärdigt smink för mindre kostnad.  

I Claire Marshalls sponsrade videoklipp skriver exempelvis en tittare “... The eyeliner you 

smoked out looked awesome... I’ll have to try that next time I’m at Sephora.”. Den enda 

videon som framkallar negativa kommentarer angående produkterna är I Covet Thees PR haul 

video om Glossier, då ett flertal kommentarer nämner att de inte uppskattar alla deras 

produkter. Till exempel kommentaren “I love the idea of glossier but their skincare, and even 

some makeup, is definitely for a particular skin type. Maybe it's just me, but I don't find 

glossier suitable for my oily, sensitive skin. I do have friends that love their products, and they 

have normal to dry skin. I will say that their marketing is genius.”. I Covet Thee redovisar i 

sin video ett flertal produkter som hen beskriver som mindre fungerade för henom. En sådan 

kontext gör troligtvis att kommentarer som denna blir mer accepterade och förekommer 

oftare.  

Bemötandet av videoklippens marknadsföringsmetod ser olika ut mellan PR hauls och det 

sponsrade materialet. De videoklipp som innehåller PR haul bemöts nästan uteslutande 

positivt av tittarna. Opinionsbildare får ett större antal uppmaningar från tittare att fortsätta 

göra videoklipp innehållande PR hauls och samarbeten med företag. En kommentar uppmanar 

exempelvis I Covet Thee “You should do a full face of Sephora brand makeup!!”, vilket tyder 

på att hen uppskattar samarbetet. Dock finns en kommentar som ställer sig negativ till PR 

haul som marknadsföringsmetod, syftande till Laura Lees agerande i videoklippet med PR 

haul. Kommentaren lyder, “Since you get a ton of PR, with the money you save you can 

donate that to hurricane Harvey relief! You and the rest of YouTube beauty gurus”. 

Kommentaren kan tolkas som både uppmuntrande, då tittaren gillar PR haul som fenomen 

och kritiserande, då tittaren inte uppmuntrar det sätt som Laura Lee agerar i videoklippet i 

nuläget med de produkter hon får.  

I de videoklipp som innehåller sponsrat material är bemötandet framförallt positivt, men 

bemöts även negativt av ett antal kommentarer som visar att de inte uppskattar samarbetet. 

Kommentaren “4 ads in 1 month, wow” visar en tydlig ståndpunkt mot sponsrat material, 

men bemöts starkt av andra tittare. Andra tittare försvarar Claire Marshall som är 

opinionsbildaren i videoklippet, genom att säga att sponsrat material och samarbeten med 

företag är Claire Marshalls arbete. Kommentaren får ytterligare bemötande då en tittare 

sarkastiskt skriver “Bee Be Chill, it’s okay. We can count.”. Denna kommentar har Claire 

Marshall gilla-markerat och svarat And no one seems to mention that I didn’t  
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post one for 6 months before that.”. Konflikten visar att det finns en viss irritation över den 

mängd samarbeten som sker mellan opinionsbildare och företag, men tyder även på 

förståelsen för att detta sker. Konflikten visar även på den hängivenhet som tittare har till 

Claire Marshall.  

I Style playground sponsrade video finns det inga starka åsikter om samarbetet med Glossier, 

de flesta kommentarerna är positiva till att testa produkterna som nämns. I Claire Marshalls 

video med Sephora, finns det blandade åsikter om videoformatet. De flesta är positiva och 

skriver exempelvis “claire makes the best ads and this is coming from a girl who hates ads 

lol She's always so real with it”. Detta tyder på att opinionsbildaren har en viktig roll att 

skapa videoinnehåll som är intressant för tittaren, även om det ingår i ett samarbete. De 

positiva kommentarer som Claire Marshall bemöts av visar uppskattning för hur just hen 

agerar i samarbeten.  

Ett antal kommentarer ställde sig oberört till videoinnehållet och riktade sig till andra faktorer, 

som visade att hen bryr sig om opinionsbildaren. Ett exempel från Style playground är “I am 

so sorry to hear of the attacks in Brussels. I hope that you and your loved ones are safe and 

well. My thoughts are with you and the people of Belgium. xx”.  

 

8.2.   Slutdiskussion  av  resultat  

I denna del besvaras de två frågeställningarna med hjälp av underrubriker.  

 

8.2.1.   Hur  urskiljs  opinionsbildarens  samarbete  med  företag  på  

Youtube  i  PR  hauls  och  sponsrat  material?  

Opinionsbildarna visar sig i både PR hauls och sponsrat material tydligt positiva till företaget 

som marknadsförs samt till deras produkter. Detta syns i opinionsbildarens sätt att försöka 

övertyga tittaren att köpa produkterna samt få en god uppfattning av företaget. I båda fallen 

sker detta försök till övertygelse subtilt. Opinionsbildaren uttrycker aldrig att hen vill påverka 

sina tittare och försöker förminska fokuset på samarbetet så mycket som möjligt.  

Opinionsbildaren försöker i båda fallen övertyga sina tittare att köpa produkten genom att visa 

upp den för tittaren, tydligt uttala produktens namn, nyans eller doft samt visar upp deras 

textur. I några fall presenteras även pris. Opinionsbildaren spelar mycket på egna personliga 
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erfarenheter av företaget och produkten samt rationellt tänkande gällande exempelvis priser. 

Många argument som framförs baseras på sakliga fakta, exempelvis att en produkt är 

heltäckande.  

I de videoklipp som innehåller sponsrat material visar sig opinionsbildaren vara mycket 

positiv till produkterna samt företaget och visar inga direkt negativa föreställningar om dem. I 

de videoklipp som hanterar PR hauls agerar opinionsbildare lite annorlunda. Opinionsbildaren 

har här en större frihet att redovisa mer sanningsenliga och om de vill negativa åsikter om 

företaget samt deras produkter. En opinionsbildare bör agera sanningsenligt för att få många 

trogna följare på sociala medier (Garcia- Rapp, 2017), vilket de opinionsbildare som 

genomför PR hauls med företag kan vara i större grad än de som ingår i ett sponsrat 

samarbete. Risken finns att som opinionsbildare framstå som en “sell out” om man för tydligt 

visar att man ingår i ett samarbete och inte redovisar sina egna åsikter. Detta kan bidra till 

minskad framgång på sociala medier.  

Opinionsbildaren klargör tydligt i videoklippen med PR hauls att de inte ingår i något 

samarbete, utan lägger stort fokus på att opinionsbildaren själv stått för inköpet av 

produkterna, genom att exempelvis tala om hur hen gjort för att få tag i dem. Dessutom skrivs 

detta i beskrivningen samt nämns muntligt i videoklippet att videoklippet inte är sponsrat. 

Samarbetet mellan opinionsbildare och företag i en PR hauls är i princip gömt och omöjligt 

för tittaren att se. Det krävs en viss kunskap hos tittaren för att förstå att videoklippen ingår i 

ett samarbete. De videoklipp som innehåller sponsrat material agerar likadant, men har enligt 

lag en skyldighet att klargöra för tittaren att videoklippet ingår i ett samarbete med ett företag 

(Konsumentverket, 2016). Detta står exempelvis i både rubrikerna och i beskrivningarna att 

videoklippet är sponsrad, men det märks ändå att opinionsbildaren vill lägga så lite fokus som 

möjligt på det sponsrade materialet och fokusera på innehållet.  

 

8.2.2.   Hur  bemöts  PR  hauls  och  sponsrat  material  av  tittarna?  

Bemötandet av PR haul och sponsrat material är relativt lika. De bemöts båda till större del 

positivt av sina tittare, med ett fåtal negativa kommentarer var. Det som skiljer 

marknadsföringsmetoderna åt är vad de negativa kommentarerna syftar på. I båda fallen 

benämns marknadsföringsmetoderna subtilt och varken positivt eller negativt, utan tolkas 

utifrån andra faktorer.  
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Videoklippen innehållande PR hauls bemöts positivt då tittare kommenterar opinionsbildaren, 

produkterna samt företaget. Kommentarerna anspelar mest på opinionsbildaren och talar om 

exempelvis hennes utseende. De kommentarer som berör produkterna samt företaget är i regel 

positiva och talar om hur mycket de uppskattar företagets produkter och ser fram emot att få 

testa dem. De kommentarer som är negativa till marknadsföringsmetoden kritiserar eller 

uppmuntrar opinionsbildaren att använda pengarna hen tjänar till välgörenhet, istället för att 

lägga dem på ytterligare sminkprodukter. Andra kommentarer som berör PR haul som 

marknadsföringsmetod är positivt inställda, och uppmuntrar opinionsbildaren att göra mer 

liknande videoklipp. Här förekommer även kommentarer som uppmanar opinionsbildaren att 

samarbeta mer med företaget och göra ytterligare videoklipp med deras smink. De andra 

kommentarer som ställer sig negativa till videoklippen med PR hauls innefattar kritik/ 

negativa föreställningar om företaget och produkterna. Detta syns som tydligast i videoklippet 

innehållande samarbetet med Glossier. De förekommer här kommentarer som säger att de är 

missnöjda med produkterna, vilket dock kan bero på opinionsbildarens agerande i 

videoklippet. I Covet Thee, som skapat videoklippet redovisar produkter som hen inte är helt 

nöjd med, vilket kan bidra till att tittare håller och skriver kommentarer som kritiserar 

varumärket.  

De negativa kommentarerna som bemöter videoklipp innehåll, sponsrat material, ställer sig 

direkt kritiska mot marknadsföringsmetoden samt mängden av videoklipp som skapats den 

senaste tiden innehållande sponsrat material. Kommentaren till Claire Marshalls video menar 

att opinionsbildaren gör för många samarbeten med företag, vilket blir ett störande moment 

för tittaren.  

Tittaren bemöts här dock av ett antal andra tittare som ställer sig på opinionsbildarens sida 

och motiverar för att hen ska göra fler videoklipp innehållande sponsrat material. Konflikten 

bemöts även av opinionsbildaren själv.  

 

 

8.3.   Avslutning  av  studien  

Detta analysresultat tydliggör rollerna mellan opinionsbildare och mottagare, vilket stärker ett 

flertal av de teorier samt tidigare forskning som refererats till tidigare i studien. Enligt Rogers 

och Cartano (1962) påverkar opinionbildaren individers attityder och beteende inom ett 
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socialt system, vilket vi kan se tendenser för då kommentarer beskriver hur de är exalterade 

över att företagen ska börja sälja produkter i närheten av tittaren. Detta stärker även Halvorsen 

et al. (2013) som skrev en artikel om att modebloggare som ansågs vara förebilder och 

engagerar deras följare att köpa de nämnda varorna. För att exemplifiera hur detta kan 

appliceras på denna studie kan man titta på kommentarer som till Claire Marshalls sponsrade 

video, då en tittare kommenterar att hen ska gå och köpa eyelinern som nämns nästa gång hen 

besöker Sephora. Ytterligare exempel finns till Style playgrounds videoklipp, där en tittare 

beställde en concealer för att hon rekommenderade den. Ett annat exempel finns i Youtube-

klippen innehållande PR hauls, då tittare skriver sig vara exalterad över att Glossier ska sprida 

sin försäljning till Storbritannien.  

Studiens resultat visar att tittare i större utsträckning ställer sig positiva till marknadsföring 

via opinionsbildare. Detta visar att The meaning transfer model är applicerbar även på 

internetbaserade plattformar. Med hjälp av The meaning transfer model har studiens resultat 

kunnat ses ur ytterligare ett perspektiv, genom att titta på associationer som byggs upp för 

varumärket genom opinionsbildaren. Kommentarer som exempelvis “... The eyeliner you 

smoked out looked awesome... I’ll have to try that next time I’m at Sephora.” som en tittare 

till Claire Marshall uttryckte visar på att budskapet som opinionsbildaren sänder till tittaren 

först kopplas ihop med goda associationer i samband med opinionsbildaren. Sedan bekräftar 

konsumenten sina associationer och avslutningsvis förlitar tittaren sig på produkten och 

kommer med största sannolikhet att köpa den.  

Lika väl kan undersökningen av Lazarfelt och Katz (Gripsrud, 2011) stärka av denna studie, 

då den understryker opinionsbildarens makt och förmåga att övertala. De produkter som 

opinionsbildare framställde som bra ansågs även vara bra av tittarna, medan de produkter som 

av opinionsbildaren ansågs vara mindre bra fick mindre bra respons av tittarna också. Denna 

studies slutsats begränsas dock i att den inte kan undersöka tittarens eventuellt förbättrade 

associationer till företaget med hjälp av opinionsbildaren. Man kan endast anta att det inte haft 

någon negativ påverkan, då i princip alla kommentarer ställer sig positiva till videoinnehållet.  

De få kommentarer som ställt sig negativa till produkterna sker i samband med att 

opinionsbildaren talar mindre bra om produkter. Företag kan därför reglera hur de vill att 

opinionsbildare ska agera i samarbeten. Det kan dock anses vara positivt att som företag 

bemöta negativa kommentarer om produkter. Detta menar Becker-Olsen (2013) som säger att 

kommentarsfält som detta kan skapa en ökad känsla av kundrespons hos företagen. De 

kommentarer som ställer sig negativa till produkterna som marknadsförs kan fungera som 
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kundrespons, vilket i sin tur kan förbättra företagens produkter. Detta bidrar i sin tur till en 

ökad produktkvalitet. Om kommentarsfält inte funnits hade kanske företagen aldrig fått reda 

på den dåliga kritiken och kunnat utveckla sina produktet till det bättre. Becker-Olsen (2013), 

skriver även att marknadsföring på sociala plattformar kan bidra till ökad försäljning, vilket 

de positiva kommentarer som studien visar tyder på att stämma överens med. Denna studie 

begränsas dock och kan inte undersöka hur försäljning för företagen hade sett ut utan 

opinionsbildare, men resultatet kan tala för att marknadsföringen inte haft någon negativ 

påverkan på företagen.  

Analyserna som genomfördes av opinionsbildarens agerande och förmåga att sälja en produkt 

visar en tydlig skillnad mellan PR hauls och sponsrat material. Opinionsbildare som framför 

sponsrat material är betydligt mer begränsade än de som framför en PR haul, i det att dem kan 

tala mer sanningsenligt och framföra åsikter som inte alltid gynnar företaget. Garcia Rapp 

(2017) menar att detta agerande är väsentligt för att nå framgång på sociala medier. Detta 

förklarar varför exempelvis I Covet Thee nämner ett antal produkter som hen är missnöjd 

med. Hen vill inte framstå som en “sell out” och förlora följare på grund av att samarbeten 

med företag blir ett störande moment. Opinionsbildaren Claire Marshall bemöts av en 

kommentar som uttrycker ilska mot samarbetet med företaget och anser att Claire Marshall 

ingår i för många samarbeten med företag. Även detta stärker tesen om att man som 

opinionsbildare ständigt måste balansera mellan sanningsenligt agerande och samarbeten.  

Retoriken talar även om hur opinionsbildare gör för att övertyga sina tittare, vilket studien 

visar vara framförallt med egna associationer och värderingar. Detta tyder även på den 

relation som opinionsbildaren och tittaren ingår i och som enligt O’Neil-Hart och 

Blumenstein (2016) är avgörande för om en tittare ska köpa en produkt. De säger att aktörer 

på Youtube binder starka relationer med sina följare, vilket skapar en engagerad publik.  

Avsutningsvis kan man inte se någon större skillnad mellan PR hauls och sponsrat material i 

bemötandet. Tittarna ställer sig i de flesta fall okritiska till marknadsföringsmetoden. PR hauls 

bemöts mest positiv och helt utan kritik medan sponsrat material får någon negativ 

kommentar. Detta bemöts dock av andra tittare, som uppmuntrar samarbetet med företag. 

Unga tittare, målgruppen till PR hauls och sponsrat material inom skönhetsbranschen, verkar 

vara medvetna om samarbeten som förekommer på Youtube, men ställer sig i de flesta fall 

okritiska till den. En större uppskattning kan tydas för PR hauls än sponsrat material, då 

tittarna ger förslag på möjliga fortsatta samarbeten. O’Neil-Hart och Blumenstein (2016) 
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verkar ha rätt i det de skriver, att det är mer fördelaktigt att marknadsföra sig via en 

opinionsbildare på sociala medier än traditionella kändisar, då tittare visar sig kunna relatera 

mer till opinionsbildare.  

Agerandet av opinionsbildare skiljer sig mellan PR hauls och sponsrat material, genom att 

opinionsbildaren under en PR haul är mer fri att tala om egna värderingar. Eftersom PR hauls 

även är en marknadsföringsmetod och opinionsbildaren får någonting i utbyte, även om det 

inte är en ekonomisk ersättning, känner opinionsbildaren antagligen tvungen att tala neutralt 

om företaget.  

 

 

8.4.   Vidare  forskning  

Med den metod som används i denna studie medföljer en del begränsningar, exempelvis 

genomförandet av receptionsanalys via skriftliga kommentarer istället för intervjuer. För att 

genomföra ytterligare forskning rörande reaktionerna till PR hauls och sponsrat material kan 

man förslagsvis göra studier genom mer djupgående intervjuer. Man kan även använda sig av 

en bredare och ett mer genomtänkt urval av intervjupersoner för att undersöka specifika 

målgrupper. Relevant kan även vara att genomföra en studie med empiriskt material som 

berör andra branscher än skönhetsbranschen och om dessa skiljer sig åt, eller om specifika 

opinionsbildare har mer positivt inställda följare än andra. Eftersom vi med endast 

kommentarer inte kan tolka avsändarens egentliga tankar och åsikter om 

marknadsföringsmetoden kan vi inte till fullo förstå hur hen reagerar. Dessutom är det endast 

ett fåtal av prenumeranterna som faktiskt kommenterar, vilket ger oss en frekvent av åsikterna 

som skapas av medieinnehållet.  

Denna studie kan genomföras med en annan ämnesinriktning till exemple psykologiskt eller 

beteendevetarperspektiv. Detta kan genomföras med syfte att undersöka vilka slags människor 

som kommenterar på sociala medier. Det finns även olika ämnesområden som kan studera 

opinionsbildarens effekt på mottagaren när de samarbetar med företag. Dessa perspektiv kan 

vara från företagsekonomer som kanske intresserar sig utav B2B (business-to-business) som 

ser influencers som företag och vilken omsättning de kan få utav samarbetet på sociala 

medier. Beteendevetare kan forska kring hur personer uttrycker sig på sociala medier när de är 

anonyma och dess frihet. Marknadsförare kan göra denna studie för att se om det finns någon 
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vinst eller exponering med att ha ett samarbete med nutida influencers i det digitala 

plattformen.  
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