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Caia Cosmetics - content marketing 

Sammanfattning 

Caia Cosmetics lanserades år 2018 via Beauty Icons AB, det grundades år 2016 av 

mångsysslaren Bianca Ingrosso, Vanessa Lindblad, Mikael Snabb och Jesper Matsch. 

Deras kontor ligger i Stockholm där de utgår från och produkterna tillverkas i Milano.  1

Varumärket erbjuder smink, sminkborstar, parfym och accessoarer. Det lanseras produkter 

kontinuerligt och de är hemlighetsfulla för att skapa en längtan. Varumärkets strategi är att 

alltid vara relevanta med nya produkter och de har ett begränsat antal som endast finns 

tillgängliga på deras hemsida.  

Deras kunder har ett genuint intresse för smink och rör sig på deras sociala kanaler. På 

hemsidan uttrycks det att sminket är en del av den självsäkra och målmedvetna kvinnan. 

Men i själva verket är målgruppen indirekt till de yngre dvs generation Z som följer Bianca på 

sociala medier.  2

Första året omsatte bolaget omkring 6 000 000 kr och andra året runt 17 000 000 kr.   3

Framtidsplanerna är att växa globalt. 

De har många samarbetspartners och arbetar även med influencers. Arbetsgruppen består 

av de fyra ägarna som samarbetar med en PR-byrå, ett filmteam och personal inom styling 

samt make-up. Vid lanseringar och specifika tillfällen samarbetar de med varumärkesbyrån 

Good Luck Have Fun (GLHF).  

 

 

 

 

1 Caia Cosmetics 
https://www.enterprisemagazine.se/nyheter/redaktionellt/caia-cosmetics-drivs-av-passion-och-sjalvka
nsla 
2 Generation Z https://asterixia.se/2019/05/bianca-ingrosso-avskyr-aldre-manniskor/ 
3 Omsättning och information om verksamheten https://www.allabolag.se/5590843420/bokslut 

https://www.enterprisemagazine.se/nyheter/redaktionellt/caia-cosmetics-drivs-av-passion-och-sjalvkansla
https://www.enterprisemagazine.se/nyheter/redaktionellt/caia-cosmetics-drivs-av-passion-och-sjalvkansla
https://asterixia.se/2019/05/bianca-ingrosso-avskyr-aldre-manniskor/
https://www.allabolag.se/5590843420/bokslut
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Enligt alla bolag ska verksamheten bedriva bloggverksamhet, annonsplats försäljning, 

reklaminlägg och diverse uppdrag inom mode och makeup på olika sociala medier. En av 

delägarna har även jobbat som ekonomichef för Isabella Löwengrips varumärke.  

Caia Cosmetics är ett tydligt varumärke som levererar smink i alla former via deras e-handel. 

Deras strategi är att lägga pengar på att tillverka dyrare produkter genom att undvika 

mellanhänder för att hålla priserna nere. Bolaget har en fördel genom att ha influencern 

Bianca som är ansiktet utåt då hon är en stor influencer med en stor följarskara på 

instagram, hon påverkar även micro influencers som i sin tur når ut till sina följare. 

 

Företagets namn CAIA myntades fram av själva Bianca, då hon bestämde sig för att bolaget 

skulle heta och stavas Kaya. När de googlade på namnet visade det sig att det var en 

kvinnlig riddare som kämpade för kvinnors rättigheter, detta passade in perfekt då det 

symboliserar det Bianca vill att företaget ska stå för - modiga kvinnor som tar för sig. Det 

visade sig att Kaya ägdes av ett nagelmärke i Italien så de bytte helt enkelt ut några av 

bokstäverna och tog patent på ordet CAIA.  4

 
1.2  Vilka  diskussioner ,  samtal  och  stories  är relevanta för företaget? 
De mest omtalade diskussioner idag är deras tre stämningar som de fått på sig. Reklamerna 

har varit enligt berörda sexistiska och könsdiskriminerande och inte alls i ett 

marknadsföringssyfte för den enskilda produkten. (Det är Sveriges Kvinnolobby, en 

paraplyorganisation som samlar 47 medlemsorganisationer, som har anmält två 

annonsbilder från Bianca Ingrossos bolag Beauty Icons AB, som äger Caia Cosmetics.)  5

 

Vid lansering av deras parfym fick de kritik om att parfymen endast fanns i ett fåtal exemplar 

och sålde därav slut snabbt samt att doften inte var enligt kundernas förväntningar då den 

var väldigt lik många andra dofter. Det har även varit en het diskussion om att parfymen var 

liknande varumärket stora skuggan där parfymflaskan efterliknar deras som släpptes år 

2015. VD:n Mikael Snabb konstaterar att Caia Cosmetics parfym Senteur de Caias kork är 

4 Hur CAIA kom till 
https://www.hant.se/noje/bianca-ingrosso-avslojar-personen-bakom-namnet-pa-sminkmarket-caia/ 
5Fälld reklam https://www.elle.se/bianca-ingrossos-skonhetsbolag-falls-for-sexistisk-reklam/ 

https://www.hant.se/noje/bianca-ingrosso-avslojar-personen-bakom-namnet-pa-sminkmarket-caia/
https://www.elle.se/bianca-ingrossos-skonhetsbolag-falls-for-sexistisk-reklam/


OLM19M 
Natalie Eklund 
Emelie Ryderling 
Izabella Polner 
 
gjord av trä med en färg och en annan struktur i jämförelse med korkarna på Stora 

Skuggans parfymflaskor. Bolaget blev inte fällda för plagiat.  6

 

I de samtal och text som framförs av ägarna ger de ingen direkt information om hur deras 

produkter produceras eller om de är miljömedvetna. Fokuset är att sälja och inte på 

innehållet som även är viktigt för de som är intresserade.  

 

1.3 Vart förs Caia cosmetics samtal och diskussioner idag? 
På instagram har de 102 tusen följare och använder sig av egna hashtaggar #wearecaia 

#caiacosmetics som även kunder använder för att marknadsföra produkterna. De har skapat 

stående stories där man kan hitta produkter och ta del av videor. Deras bilder är genuint 

matchande och otroligt fina med hög standard. All content är på engelska och de använder 

mycket ord som SHINE, GLAM, EVERYTHING med mera. 

När nya produkter lanseras skapas filmer med deras budord “Shine like a star”, där får man 

redan en stark lust att köpa produkten. Deras content följer alla bilder och videor rakt 

igenom. De har även nu precis börjat med instagram TV och där svarar de på följarnas 

frågor och sminkar sig. 

 

Då deras varumärke har stor status förs även samtal på andra sätt som face2face där deras 

målgrupp diskuterar produkterna mellan varandra och detta skapar en större målgrupp och 

varumärkeskännedom.  

 

På youtube har de inte så många prenumeranter, de har runt 6000 tusen som följer deras 

content. Sen de lanserades förra året har dem lagt upp 78 youtubeklipp. 

Det som läggs upp är oftast när det är produktlanseringar och makeup tutorials samt hur 

varje produkt används. De har även haft ett samarbete med en norsk influencer för att nå ut 

till den norska marknaden. Om man går in på Bianca Ingrossos youtube kanal ser man 

inslag av marknadsföring för varumärket. Hon visar även konsumenterna sina sminkrutiner 

och då är sminket hon bär främst från Caia Cosmetics.  

 

6https://www.ehandel.se/parfymkritik-mot-bianca-bristande-kreativitet-eller-slapp-research 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/wearecaia/
https://www.instagram.com/explore/tags/caiacosmetics/
https://www.ehandel.se/parfymkritik-mot-bianca-bristande-kreativitet-eller-slapp-research
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De influencers som bidrar till att varumärket expanderats kan även skapa för och nackdelar 

för företagets rykte. En nackdel kan vara recensionerna som lämnas om produkterna inte 

alltid är bra eller motsvarar förväntningarna. 

 
1.4 Vem är avsändaren som är drivande? 

När varumärket lanserades fick de hjälp via varumärkesbyrån Good Luck Have Fun (GLHF), 

som har varit drivande med utformning av varumärkets identitet. Tillsammans har de 

utformat logotyp, kampanjer och filmer med taglinen #WEARECAIA. 

Varumärkesbyrån har haft stor påverkan gällande Caia Cosmetics varumärke och 

produktens förpackning.   7

 

Via PR-byrån Graaf Ledin har varumärket också fått ett lyft med sitt content. De sköter 

presskontakt med den dagliga kontakten med journalister och influencers, showroom, 

insamling av pressklipp, pressutskick med produkterna till deras profiler.  8

 

Det är tydligt att varumärket är drivande med sitt content genom sina kanaler instagram, 

facebook och youtube. I samband med denna marknadsföring drivs den även på flera håll 

med ett påtryck från profilerna som är ägare till företaget. Det är en fördel att Bianca 

Ingrosso är ett välkänt ansikte men även hennes delägare Vanessa Lindblad. De har även 

vänner som är stora influencers som i sin tur påverkar konsumenterna med deras content. 

Bianca har över 1 000 000 miljon följare på sin instagram och 316 000 tusen prenumeranter 

på sin youtube. Vanessa har nästan 100 tusen följare på sin instagram och når även ut till 

deras målgrupp via hennes podcast hon har med en annan stor influencer. 

 

Varumärket marknadsförs kontinuerligt via Bianca när hon samverkar i intervjuer och i 

nyhetsartiklar samt hennes tv-program Wahlgrens värld. Bianca är alltid relevant för media 

då hon är i fokus med nyhetsartiklar och är dotter till Pernilla Wahlgren. Sen blir varumärket 

även drivande av konsumenter då sminket används av målgruppen och makeupartister som 

också lägger upp det på sitt content. 

 

7Varumärkes byrån GLHF 
https://www.resume.se/affarer/byraval/nu-lanseras-bianca-ingrossos-kosmetikavarumarke-caia/ 
8 PR byrån Graaf Ledin https://www.graafledin.com/our-services 

https://www.resume.se/affarer/byraval/nu-lanseras-bianca-ingrossos-kosmetikavarumarke-caia/
https://www.graafledin.com/our-services
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1.5 Vad har Caia Cosmetics för content idag? 

Som konsument finner man information från Caia Cosmetics via deras främsta plattformar 

som deras hemsida, instagram, youtube och facebook.  

 

 

Skärmdump från deras hemsida till deras andra kanaler 

 

Man finner även information från konsumenter och influencers som “taggar” in varumärket 

på instagram med recensioner eller att de bär sminket. De lägger även upp recensioner på 

deras youtube kanaler. Det märks att konsumenterna har ett känslomässigt band till 

varumärket och det är förmodligen för att de ser upp till influencern Bianca.  

På facebook är det inte lika mycket aktivitet från varumärkets sida och konsumenterna. 

Deras content följer instagram med bilder och text. 

 

Söker man på Caia Cosmetics på Google står det inte så mycket om produkterna.  

Det är mer artiklar om Bianca och verksamheten samt kritik som de har fått från 

reklamombudsmannen. Anledningen till att det inte är så mycket information om produkterna 

är förmodligen för att de inte har några återförsäljare och att media hellre vill skriva artiklar 

om Bianca Ingrosso. 

 

Deras huvudfokus när det kommer till content är att de har skapat olika citat som de 

använder för att skapa ett gemensamt och starkt varumärke. Några exempel är:  

 

Glasses high, windows down. Just make sure to adjust the crown. Sisters here and sister 

there, let's just make one thing clear: Beauty is what beauty do, queen, … 
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REAL QUEENS 
FIX EACH OTHER'S 
CROWNS 

 

“We are a make up brand who strive to develop truly excellent products, not for perfection in 

life! 

We see no reason why top-quality makeup needs to cost an arm and a leg! It Is possible to 

manufacture makeup of the very best quality AND sell it for less than the prices of high-end 

brands sold in the finest department stores. Some might say that our philosophy and 

approach is disruptive. Our answer to that? We’re just removing all the unnecessary 

middlemen! We’ve poured our souls into product development and only collaborate with the 

very best factories in the world. All our products are cruelty free and can only be purchased 

at caiacosmetics.com.  

When you step into our world, you’ll not only be getting the best that the market has to offer, 

but also a piece of our hearts and souls. 

We are CAIA!” 

 

2. Content Marketing analys & strategi 

 
2.1 Vad krävs för att företaget ska kunna konkurrera med sin content marketing och 
vilka stories hade fungerat? 
Vi har gjort en konkurrentanalys på Caia Cosmetics tre främsta konkurrenter och utifrån 

deras strategier har vi fått perspektiv över hur vi kan förbättra deras content marketing. 

 

Therese Lindgren är en stor influencer i Sverige och hon har även etablerat sig i 

sminkbranschen med sitt varumärke Indy Beauty. Varumärket erbjuder 100% veganska 

produkter och allt tillverkas i Sverige. Produkterna sälj även via återförsäljare som apotek 9

och åhlens osv. Det är mycket fokus ur ett makroperspektiv då verksamheten värnar om 

miljön och hållbarhet vilket Caia Cosmetics inte skyltar med då dem tillverkar sina produkter i 

Italien. Varumärket erbjuder även kroppsvård och hudvård.  

9 Om varumärket Indy Beauty https://indybeauty.se/ 

https://indybeauty.se/
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Det som är till en fördel med Indy beauty är att de även är engagerade i psykisk ohälsa och 

de har även ett långsiktigt samarbete med organisationen tjejzonen för att främja unga 

tjejers skönhetsideal.  

 

Kylie Jenner är en annan stor konkurrent som har väldigt liknande produkter. Utseendet är 

lite annorlunda och erbjuder ett större sortiment. Företaget blev värderat till 900 miljoner 

dollar 2019. Produkterna säljs hos olika återförsäljare och även på hennes egna hemsida. 

Hennes syskon och deras mamma är stora influencers åt hennes varumärke vilket gör att 

produkterna har ett stort värde för tjejer som vill vara som dem.  

Deras instagram konton har noga utvalda bilder där sminket är i största fokus, de har 22,4 

miljoner följare. När en ny produkt släpptes fick företaget mycket kritik då fansen tyckte att 

produkten var alldeles för dyr och “kylie” svarade med att de hörde kritiken vilket gjorde att 

fansen trodde att priserna skulle sänkas. Men det har det fortfarande inte gjort. De har även 

fått kritik om att de har härmat Rihannas sminkmärke. Många föräldrar och fans kritiserade 

de utmanande namnen på produkterna. På deras instagram använder de väldigt lite content, 

det som skrivs är endast i syfte att berätta något om produkten som är på bilden. De gör 

även en del marknadsföring på snapchat. 

Vid besök på hemsidan finns det ingen alls information om vad produkterna innehåller eller 

om de arbetar för någon miljöfråga eller liknande. Fokus för företaget är att sälja.  

 
Fenty beauty är den tredje konkurrenten vi valde att analysera. Företaget ägs av 

världskända artisten Rihanna och grundades hösten år 2017 . Varumärket säljer allt från 10

smink till hudvård och inga av produkterna är testade på djur. Fenty Beautys värderingar och 

engagemang går ut på att alla hudtyper oavsett kön skall ha smink som passar deras 

hudtyp, samt att priset på produkterna är lägre än standard.  Över 40 stycken olika typer av 11

foundation finns i deras sortiment. Deras strategi och content gjorde så att Fenty beauty 

utsågs till Time’s innovative år 2017. Hemsidans uppbyggnad är enkel och för att 

marknadsföra deras smink har Rihanna använt modeller i alla olika storlekar och hudtyper 

samt sitt egna ansikte utåt. Kollar man på deras bilder och videor de använder i sin 

marknadsföring är de endast fokus på deras ansikte och inte några avklädda eller sexistiska 

10 Varumärket Fenty Beautys hemsida.  https://www.fentybeauty.com/  
11 Info om företaget. https://en.wikipedia.org/wiki/Fenty_Beauty  

https://www.fentybeauty.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fenty_Beauty
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sammanhang. Detta är en ledande konkurrent då de inkluderar alla och är tillgänglig att 

beställa överallt i världen.  

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till följande: 

Caia Cosmetics har inte samma ton i sitt content då dem bidrar till skönhetsidealet. Det finns 

inga anmärkningar om varumärket Indy Beauty eller nackdelar.  

I och med att Caia Cosmetics har blivit fällda tidigare i sin marknadsföring kan de ta till sig 

mycket av hur Indy Beauty når ut med sitt content. De bör fokusera på att visa att de 

engagerar sig för kvinnor då de säljer in att det är för självsäkra kvinnor med hög 

självkänsla. De bör rikta fokus på att sudda ut det skeva skönhetsidealet, då många unga 

känner press från sociala medier. Men också belysa hur de förhåller sig till miljön. 

 

 2.3  Vart  ska vi vara verksamma med vår content?  
Just nu är CAIA cosmetics som företag verksamma på Instagram (bilder, videor och 

instagram TV), Facebook och Youtube. Det är de tre största plattformarna idag som de 

uppdaterar ständigt. Exempelvis kan vi se produkterna på Biancas egna instagram och 

CAIAs egna konto. På youtube kan man se när Bianca sminkar sig med sina egna produkter 

som hon samarbetar med och har över hundra tusentals views.  Hennes följarskara är runt 12

1 miljon på instagram och närmare en halv miljon på youtube. Andra influencers provar och 

värderar hennes smink som i sin tur når ut till en bredare målgrupp. Däremot bör de även 

rikta sin content till TikTok som inte existerar just nu samt på snapchat där de kan nå ut till 

ännu fler, appen TikTok anses vara den mest framgångsrika plattformen i dagsläget.  13

 

2.4 Hur kommer vi dit?  

Caia behöver vara aktiva i de kanaler som är populära just nu där målgruppen rör sig. De 

som idag använder sig av Tiktok är en yngre målgrupp men även äldre är på väg att ta sig in 

i denna kanal.  Där bör de vara mer aktiva och skapa sig en större kundgrupp.  14

Kommunikationen ska vara som idag väldigt enkel och vänlig dock kan tonaliteten gärna 

mjukas upp för att skapa en mer sann bild av verkligheten. De ska fortsätta att visa upp sina 

produkter som de tidigare gjort och visa hur man använder produkterna för att öka intresset.  

12 Info om influencern Bianca https://en.wikipedia.org/wiki/Bianca_Ingrosso  
13 Snapchat https://en.wikipedia.org/wiki/Snapchat 
14 Info om TikTok https://en.wikipedia.org/wiki/TikTok 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bianca_Ingrosso
https://en.wikipedia.org/wiki/Snapchat
https://en.wikipedia.org/wiki/TikTok
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2.5 Hur  vinner   vi fighten  över mottagarens uppmärksamhet och tillgivenhet?  
Genom att påvisa att produkterna är miljövänliga och att det säljs för ett rimligt pris till alla 

oavsett etnicitet, ålder eller kön. Att förändra tonaliteten till att främja skönhetsidealet för 

unga kvinnor är även en viktig aspekt. 

2.6 Vad gör vi och i vilken ordning? 
Aktivitetsplan för Januari, Februari och Mars. 

Enligt kalendern vill vi öka omsättningen, nå ut till en större målgrupp, skapa 

varumärkeskännedom och bidra med engagemang. Vi har fördelat upp målen i det olika 

relevanta kanalerna. Vi har även skrivit vad som behöver göras under veckodagarna samt 

hur många timmar som skall läggas på varje arbete. Förhoppningsvis leder allt content till 

försäljning under helgen då vi lägger mycket fokus på relevant innehåll under vardagarna. 

Vecka 1 2 3 4 

Kanaler Instagram Youtube Facebook Tik tok 

Tonalitet Personligt, 
professionellt  

Ödmjukhet, 
främja 
skönhetsidealet 

Säljande Personligt, 
avslappnat 

Målgrupp Tjejer 18 -30 år Tjejer 18- 30 år Tjejer 20-35 år  Tjejer 18-25 år 

Vad ska göras? Storytelling 
varje fredag om 
bla 
miljöaspekter, 
främja 
skönhetsideal. 

Samarbete med 
influencers 
varje söndag  15

Ha ads och 
uppdatera 
annonser varje 
dag 

Varje onsdag 
ska varumärket 
vara personliga 
med danser 

Mål Öka omsättning Nå ut till större 
målgrupp 

Varumärkeskän
nedom 

Engagemang  

Timmar tot:160 50 40 h 30 40 h 

 

15 Vilken dag svensken shoppar på mest. 
https://ostgota.lokaltidningen.se/2019-09-04/-S%C3%A5-shoppar-svensken-p%C3%A5-n%C3%A4tet
-S%C3%B6ndag-mest-popul%C3%A4ra-dagen-5686587.html  
 
 

https://ostgota.lokaltidningen.se/2019-09-04/-S%C3%A5-shoppar-svensken-p%C3%A5-n%C3%A4tet-S%C3%B6ndag-mest-popul%C3%A4ra-dagen-5686587.html
https://ostgota.lokaltidningen.se/2019-09-04/-S%C3%A5-shoppar-svensken-p%C3%A5-n%C3%A4tet-S%C3%B6ndag-mest-popul%C3%A4ra-dagen-5686587.html

