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I

Abstract

The term influencer is becoming more and more known for each day. The term aims at a
profession that has emerged in line with the internet. Although there is much information
available about the phenomenon, there are many aspects that have not yet been illuminated. The
information available on the subject is also not of scientific sort.
The purpose of the study is to analyze and explain how influencer marketing can affect the
growth of a company. In addition, influencers affect the brand building.
Following thesis will consist of a case study in collaboration with the clothing company NAKD. The rapid growth of NA-KD will be explained by appropriate theoretical evidence, and not
least by the co-founder himself. The modern way of marketing through social media with
influencers will be investigated in light of various aspects. How cooperation with one or more
influencers looks will be investigated in conjunction with how the strategy has helped NA-KD
grow in a short period of time. Brand development and theories about a company's growth are
two other important areas that will be studied in order for the thesis to have a relevant and wellreasoned conclusion. All theories presented will be linked to NA-KD’s own growth.
The method chosen for the following thesis is of the qualitative type. The empirical collection
will consist of an interview with a co-founder of the chosen company, NA-KD. Furthermore, the
company's website and Instagram accounts will be observed, as well as four selected influencer's
accounts that will also be observed. As well as secondary data such as the NA-KD annual report
and a review of a few competitors will be presented.
After analysis of the empiric data, clear conclusions emerged. Linkages between influencer
marketing and growth became a clear fact. Likewise, cooperation between the companies and
individuals was clarified. It was also clear that NA-KD was founded when influencers had
already grown and had a major impact.
Following thesis will be in Swedish.
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Sammanfattning

Begreppet influencer blir mer och mer välkänt för varje dag. Begreppet syftar till ett yrke som
vuxit fram i takt med internet. Även om det finns mycket information att tillgå kring fenomenet
finns det många aspekter som fortfarande icke blivit belysta. Den information som finns att tillgå
kring ämnet är inte heller i vetenskaplig tappning.
Syftet med studien är att analysera och redogöra för hur influencer marketing kan påverka
tillväxten för ett företag. Härtill studeras influencers inverkan på varumärkesbyggandet i relation
till tillväxt.
Följande kommer en fallstudie i samarbete med klädföretaget NA-KD presenteras. NA-KDs
snabba tillväxt kommer förklaras med lämpligt teoretiska underlag och inte minst av
medgrundaren själv. Det moderna sättet att marknadsföra via sociala medier med influencers
kommer vidare att undersökas i ljuset av olika aspekter. Hur ett samarbete med en eller flera
influencers ser ut kommer att undersökas med koppling till hur strategin har hjälpt NA-KD att
växa under kort tid. Varumärkesutveckling och teorier kring ett företags tillväxt är två andra
viktiga områden som kommer att studeras för att uppsatsen ska få en relevant och genomtänkt
slutsats. Alla presenterade teorier kommer att kopplas till NA-KDs egna tillväxt.
Metoden vald för följande uppsats är av den kvalitativa typen. Empiriinsamlingen kommer att
bestå av en intervju med en medgrundare i fallföretaget, NA-KD. Vidare kommer företagets
hemsida och Instagramkonton observeras, likaså kommer fyra utvalda influencers konton
observeras. Även sekundär data så som NA-KDs årsredovisning samt en överskådlig
presentation av ett par konkurrenter läggs fram.
Efter analys av empirin trädde tydliga slutsatser fram. Kopplingar mellan influencer marketing
och tillväxt blev ett klart faktum. Likaså blev samarbetet mellan företaget och person förtydligat.
Det stod även klart att NA-KD ligger rätt i tiden och grundades när influencers redan vuxit fram
och fått en stor inverkan.

Nyckelord: (NA-KD, Influencers, influencer marketing, tillväxt, varumärkesbyggande, social

media)
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1. Introduktion
I detta kapitel kommer bakgrunden av influencer marketing att presenteras samt hur fenomenet
ser ut i nutiden. Detta efterföljs av en problemdiskussion samt mynna ut i en problemformulering
och ett syfte.
Influencer är en relativt ny term för ett fenomen som har funnits längre än många tror. Självklart
har det funnits individer som har haft inflytande eller makten att påverka hur folk tycker och
tänker om olika saker i olika frågor, men att ordet nu används för ett yrke är nytt. Inom
marknadsföring av produkter och tjänster har denna yrkesroll utvecklats de senaste åren. Även
om det inte är ett nytt fenomen så har marknadsföring via inflytelserika personer pågått under en
längre tid. Genom att gå tillbaka i tiden innan internet var lika etablerat som idag kan man se
olika kampanjer och reklamer med kändisar, dåtidens influencers. Folk såg upp till dem och ville
se ut, vara och klä sig som dem. Dessa kändisar var ikoner och med sådan status kunde företag
använda sig av dem för att marknadsföra sina produkter eller tjänster. När internet sedan blev
mer etablerat och bloggar uppstod började en ny sorts influencer växa fram (Davey 2016).
I början av influencers eran använde företag i modebranschen bloggare, främst tonårstjejer som
hade en modeinriktad blogg, influencer som reklampelare för deras produkter. Detta skedde
genom att företagen skickade produkter gratis till bloggerskorna som sedan på eget bevåg visade
upp produkterna i sin blogg. Med tiden märkte bloggerskorna vilket marknadsvärde de hade och
att de faktiskt påverkade folks konsumentbeteende. Då skapade företagen en ny approach, detta
genom att skapa samarbeten med bloggerskorna (Löwengrip 2016).
Bloggandet var det som lade grunden till influencers. Idag är det dock inget måste utan det
räcker med någon form av socialt medie för att kunna bli en influencer. Sociala mediers slagkraft
gynnade nämligen både bloggare och andra användare som ville dela med sig av sitt liv, sina val
och sina åsikter. Det sociala mediet Instagram har haft störst påverkan i frågan gällande vilka
som kan bli influencers och genom att kombinera sin närvaro på Instagram med andra populära
medier utvecklar man sin persona och får ett större nätverk. Enkelheten i dessa medier gör
influencerna perfekta för att marknadsföra produkter, tjänster och platser. Med hjälp av bilder,
videor och texter som publiceras kan de uttrycka sina åsikter och marknadsföra produkter och
tjänster från företag som de väljer att samarbetar med (Wallace 2017). En stor anledning till
varför influencers används före kändisar i marknadsföringssyfte är bland annat kostnaden. Även
om ett företag är stort nog för att anställa en kändis att agera ansiktet utåt så kommer det att kosta
mer än att anställa en influencer. För företag som inte kan nyttja en kändis som frontperson är
influencers ett enklare och strategiskt bättre alternativ (Wallace 2017).
Sociala medier blir en allt viktigare del inom marknadsföring för många företag. Företag som
etableras idag måste anpassa sig till dessa nya marknadsföringsstrategier för att växa och bli
större. Tillväxten i ett företag kan skapas med många olika tillvägagångssätt. Företag kan välja
att skapa tillväxten organiskt, vilket innebär att företaget ökar sin volym genom sin egen kraft,
eller genom förvärvad tillväxt, vilket innebär olika företagsförvärv. För att skapa tillväxt och inte
låta slumpen avgöra framtiden för ett företag kan de välja att skapa en tillväxtplan. Med hjälp av
tillväxtplanen kan företag sedan ta beslut som vilken sorts tillväxt företaget ska satsa på, hur
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tillväxten ska finansieras, vad det finns för risker och vilka marknader man ska rikta in sig på.
Det allra viktigaste ett företag måste tänka på när det gäller tillväxt är vikten av en involverad
och driven chef. Ett företag som vill växa måste ha en chef som också vill bli ledare för något
större (Tillväxtverket 2015). I en undersökning gjord av Google visar det sig att många chefer
idag menar på att sociala medier är en väsentlig del när det kommer till just företagets chans att
växa och bli större. De tillfrågade respondenterna menar att produktiviteten kommer att öka om
företaget använder sig av olika verktyg på sociala medier. Det visade sig även i undersökningen
att de chefer som hade den mest positiva inställningen till sociala medier var dem som var chefer
för ett mindre företag med hög tillväxt (Zenou 2012).
Att använda sig av sociala medier påverkar inte bara tillväxten utan kan också påverka ett
företags varumärke. Företag kan idag skapa sitt varumärke med hjälp av sociala medier, men det
är självklart enklare om företaget har ett stark varumärke redan innan de börjar använda sig av
det. Att endast bygga varumärket med sociala medier är svårt då aktiviteter såsom PR, reklam
och andra typer av marknadsföring också behövs. Det som kännetecknar ett starkt varumärke är
att ett företag levererar det kunderna förväntar sig om inte lite mer (Kreafon 2016).
Användandet av influencers för att både skapa tillväxt och ett starkare varumärke är inte
någonting som är unikt idag, det har snarare blivit ett väldigt vanligt tillvägagångssätt bland
företag online. Det ses numera som den hetaste marknadsföringstrenden (SEB 2017). Elodie
Details är ett företag som inte varit sena med att använda sig av den. De förklarar ingående hur
viktiga deras influencers är för dem samt hur de har ökat deras tillväxt markant. Elodie Details
målgrupp består främst av småbarnsföräldrar, då de säljer barnkläder, som idag är väldigt
digitala, inte minst på Instagram, Youtube och i bloggvärlden. Företaget hyllar arbetssättet som
går ut på att exponera deras produkter via privatpersoners konton, med rätt val av influencer kan
inlägget om produkten nå ut till hundratusentals människor. De ser det som en chans att stärka
sitt varumärke och öka förtroendet hos både nuvarande kunder och potentiella, som sedan kan
leda till ökad försäljning. Elodie Details har satt upp ett mål av att vara välkända inom Europa
inom tre år och anser att samarbetet med influencers kan hjälpa dem uppnå det (SEB 2017).
Elodie Details är presenterat som ett exempel på ett företag som använt sig av influencers, men
även som bevis på att marknadsföringsmetoden kan direkt kopplas till ett företags tillväxt.
Viktigt att poängtera är dock att det inte finns någon tidigare forskning inom området, endast
artiklar och liknande skrifter. Ämnet behöver vidare diskuteras och analyseras.
Företaget NA-KD har använt sig av just influencers, vilket har resulterat i en snabb tillväxt och
att de idag är ett av de 20 företag med snabbast tillväxt i Europa (NA-KD 2018a). Företaget
skiljer sig även från andra företag i den bemärkelse att de dragit stor nytta av influencers som
marknadsföringsmetod. I en artikel av Wallenberg (2018) beskrivs NA-KD som den största
klädbutiken på Instagram med 1,4 miljoner följare.

1.1 Problemdiskussion
Ett flertal källor tar upp olika sorters strategier för att uppnå tillväxt utvecklade av forskare och
kommer att presenteras i följande stycke. Den välkända Ansoffmatrisen tar upp fyra olika
strategier som ett företag kan använda sig för att växa och bli större. Strategierna innefattar
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marknadspenetration, produktutveckling, marknadsutveckling och diversifiering. Ansoffmatrisen
är någonting som författarna Watts, Cope och Hulme (1998) diskuterar i deras forskningsartikel.
De skriver om hur vissa strategier passar olika stora företag bättre än andra, till exempel passar
strategierna produkt- och marknadsutveckling små och medelstora företag bäst. Författarna
McKelvie, Brattström och Wennberg (2017) kompletterar matrisen med sin artikel där de
nämner att det finns kopplingar mellan chefen samt hur motiverad denne är och tillväxten i nya
och unga företag. Författarna Leminen och Westerlund (2012) menar även de att det inte bara är
olika strategier och matriser som kan påverka tillväxten. De skriver om hur utvecklings- och
forskningsprojekt också kan ha en stor inverkan. Författarna menar att tillväxtstrategin är kopplat
till hur företaget tar sina investeringsbeslut och hur utfallet av dessa blir.
En annan viktig aspekt för att öka tillväxten, som kommer tas upp i följande uppsats, är
varumärkesbyggande. Författarna Schultz, Doerr och Frederiksen (2013) diskuterar i deras bok
varumärkes uppbyggnad genom rykten och synlighet på marknaden. De anser att en influencer
hjälper till att bygga ett företags varumärke genom att sprida ett gott rykte kring dem samt visa
upp produkter för sina följare, som då bör vara i enlighet med företagets målgrupp. Författarna
menar även att ett starkt varumärke ökar säljeffektiviteten i ett företag, men går inte djupare in på
hur det går till. Lauren (2015) diskuterar vidare huruvida tillkomsten av internet har påverkat
varumärken online. Företagen har tvingats bli mer transparenta, efter hand som de blottas på
nätet och därmed har konsumenterna blivit tilldelade mer makt än vad de hade förr. Ett företag
kan nu diskuteras fritt på olika sociala medier eller forum online, vilket både kan gynna eller
hämma deras varumärke samt vad de associeras med. Eftersom konsumenterna direkt påverkar
varumärket bör även detta ha en inverkan på tillväxten, vilken författaren inte heller valt att
diskutera vidare.
I en artikel av Khamis, Ang och Welling (2017) diskuteras hur så kallade “mikro-kändisar” på
sociala medier idag kan använda sitt egna “self-brand”, det vill säga personligt varumärke, för att
hjälpa ett företag med deras marknadsföring. De skriver om hur sociala medier har gjort det
möjligt för vanliga privatpersoner och inte bara kändisar att vara ansiktet utåt för olika företag
tack vare sina följare. Från artikeln kan paralleller dras till en forskning gjord av Richardson,
Choong och Parker (2016) där det visar sig att ju fler följare man har på sina sociala medier desto
mer trovärdig uppfattas personen som. Något som författarna De Veirman, Cauberghe och
Hudders (2017) säger emot i sin forskning i sin artikel på samma område. De indikerar att flest
följare inte alltid behöver betyda att man influerar sina följare mer än en person med en mindre
följarskara. Vad är det då som stämmer, bör en person som jobbar med self-branding åt ett
företag ha en stor följarskara eller är det oväsentligt?
Det finns en del forskning, både gammal och ny, inom området influencers. Det som studierna
främst tar upp är hur ett företag maximerar användandet av influencers. Gillin (2008) presenterar
de kriterier, som de tillfrågade företagen, värderar högst i val av en influencer. I sitt bidrag i
tidskriften “Journal of New Communications Research” framhäver han hur företag på
marknaden prioriterar gällande influencers. Att göra rätt prioriteringar och sedan följa dem för att
välja den perfekta influencern för sitt företag är extremt viktigt då influencer marketing har lika
stor inverkan på kunder som den vanliga traditionella marknadsföringen har. Två faktorer som
påvisar att influencer marketing har stor inverkan presenteras i en vetenskaplig artikel av Bharati,
Lee och Chaudhury (2010) där olika anledningar hur det gynnar företag som använder
influencers i sin marknadsföring lyfts fram. Tid och kostnad nämns som de två faktorerna. Att
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kunna nå ut till så många potentiella kunder på så kort tid är en stor anledning till varför företag
använder sig av influencers.
Ovan har ett flertal vetenskapliga teorier presenterats. Områden liksom varumärkesutveckling
och tillväxt är väl belysta och utarbetade av olika användbara teser. Information kring influencers
finns inte att tillgå på samma vis. Området är mycket omskrivet men dessvärre finns inte samma
mängd av vetenskapligt bevisad fakta, utan tillvägagångssättet beskrivs i ett flertal lekmannaartiklar och blogginlägg istället. Dessa artiklar finns i överflöd då det är ett populärt ämne som
hela tiden utvecklas i takt med tekniker och kunskap. Några av dem kommer att diskuteras
nedan.
Flera artiklar och olika sorters inlägg om hur man på bästa sätt använder influencers har under de
senaste åren ökat, som ovan nämnts. I inlägget “How to Use Influencer Marketing to Amplify
Your Message” (Augenthaler 2017) informerar författaren om hur ett företag kan använda sig av
sociala medier för att få det bästa resultatet. Endast information erbjuds men exempel från
verkligheten och en beskrivning om hur tillväxten kan öka nämns inte. Likväl i artikeln “How to
Use Influencer Marketing in Your Social Media Strategy” (Sanders u.å.) presenteras råd hur man
startar och underhåller ett samarbete med en influencer men även denna artikel håller det på en
ytlig nivå och går inte in på djupet med exempel från verkligheten som presenterar vad
användandet av influencers kan betyda för ett företags tillväxt.
Presenterade källor påvisar att det redan existerar information både inom och kring tillväxt,
influencers, marknadsföring, sociala medier och varumärkesbyggande. Det som däremot inte
finns är konkreta studier på hur ett företag faktiskt har gått tillväga och vilka olika strategier som
fungerar i praktiken. Hur ser verkligheten egentligen ut i ett företag som arbetar med dessa
influencers?
Följande uppsats kommer komplettera befintliga studier. Den kommer att ge information kring
hur influencers samt varumärken hör ihop i ett marknadsföringsperspektiv och hur det kan direkt
kopplas till företagets tillväxt och slutligen hur det går till i praktiken.

1.2 Problemformulering och syfte
Syftet med följande studie är att analysera och redogöra för hur influencer marketing kan
påverka tillväxten för ett företag. Härtill studeras influencers inverkan på varumärkesbyggandet.
Fråga: Hur har NA-KD som varumärke skapat en god tillväxt genom influencer marketing?
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2. Teoretisk referensram
I den teoretiska referensramen presenteras olika vetenskapliga artiklar samt andra
informationskällor, detta för att en grundlig förståelse kring uppsatsens valda fenomen ska ges.
Den röda tråden i uppsatsen är influencers och hur dessa används för att skapa en god tillväxt.
Influencers i denna uppsats ses som en marknadsföringsmetod och därför behöver förhållandet
mellan tillväxt och marknadsföring undersökas. För att kunna studera dessa fenomen behöver
litteratur om de båda presenteras. Följande kommer teorier inom konsumentbeteende kommer
också presenteras för att betona vikten av beteenden i förhållande till marknadsföringsmetoden.
Varumärkesteorier är en central del i uppsatsen då dessa kan sättas i relation till det redan ovan
nämnda områdena.

2.1 Tillväxt
Delmar och Wennberg (2014) skriver i sin forskningsartikel om sambandet mellan ekonomisk
tillväxt och entreprenörskap. Författarna menar att det finns en brist i förståelsen mellan dessa
två fenomen och att det finns tre anledningar till varför bristen har uppstått. Den första
anledningen handlar om hur sambandet mellan den ekonomiska tillväxten och den sociala
utvecklingen har problematiserats. Delmar och Wennberg (2014) skriver att ett vanligt sätt att
mäta tillväxten på mikronivå är att mäta i produktivitetsförbättring och ökningen av varor och
tjänster som blivit producerade. Mätningen på makronivå mäts i BNP. Författarna argumenterar
dock att fenomenet ekonomisk tillväxt är någonting som är väldigt svävande. Den vanligaste
benämningen på tillväxt är det värde som genereras och tillfaller entreprenörerna som i sin tur
investerar i form av ökade vinster, som sedan blir ökade skatteintäkter för samhället och för
arbetstagarna blir tillväxten i form av löneökningar. Det är även oklart hur denna tillväxt
påverkar samhället genom till exempel hållbarhet inom miljön. Författarna diskuterar också hur
den ständiga tillväxten och den ökade produktionen även påverkar befolkningen negativt. Ett
exempel på detta är när tillväxten kräver nya och förbättrade lösningar på bland annat produktion
kan det i processen innebära att många jobb ersätts av nya tekniska utvecklingar. Detta gör det
viktigt att inte bara prioritera den hållbara tillväxten utan också den inkluderande tillväxten. Där
den inkluderande tillväxten handlar om att ta hänsyn även till de samhällsgrupper som anses
svagare i samhället. Den andra anledningen är att skillnaden mellan entreprenörskap som ett
teoretiskt begrepp och empirisk forskning är stor. I teorin leder entreprenörskap på sikt till
ekonomisk tillväxt, något som i praktiken inte alls är lika enkelt. Det finns studier som visar på
att antalet företagare och antal företag i en ekonomi har ett negativt samband med BNP tillväxt
(Delmar & Wennberg 2014). Den tredje och sista anledningen är att entreprenörskapet är kopplat
till en regions kontext och historia. Därför bör studier om tillväxt ta hänsyn till vilken roll lokala
kontexter har. Det visar sig att entreprenörskapet förstärker den ekonomiska strukturen än att
förändrar den, på grund av de positiva effekterna det faktiskt har.
Hur kan då ett företag öka sin produktion på en mikronivå och därmed öka sin tillväxt? Det finns
många strategier för att ett företag ska kunna öka tillväxten och bli ännu mer framgångsrik. En
tillväxtstrategi är att använda sig av Ansoffmatrisen. Matrisen visar olika möjliga strategier,
utvecklade av Ansoff, ett företag kan använda sig av för att växa. De fyra olika strategierna är
marknadspenetration,
produktutveckling,
marknadsutveckling
och
diversifiering.
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Marknadspenetration sker genom att företaget ökar sina andelar på redan befintliga marknader.
Det är ett försök till att öka försäljningen utan att frångå sin befintliga produktmarknadsstrategi.
Företag försöker att förbättra resultatet genom att antingen öka volymen av försäljningen till
nuvarande kunder eller genom att hitta nya kunder för befintliga produkter. Produktutveckling
sker genom att utveckla nya produkter och behålla befintliga uppdrag, det vill säga marknader.
Denna strategi utvecklar produkter med nya och olika egenskaper, vilket kommer förbättra
prestandan för de befintliga marknaderna. Marknadsutveckling sker genom att bearbeta nya
marknader med redan befintliga produkter. Strategin innebär att företaget försöker anpassa
produkterna till nya uppdrag, detta sker vanligtvis med en viss modifiering av produkten och
dess egenskaper. Den sista strategin är diversifiering och betyder att företaget satsar på både nya
marknader och produkter. Det innebär att företaget avgår från både nuvarande produktlinje och
marknadsstruktur (Ansoff 1957). Ansoff (1957) skriver i sin artikel att det inte är något tvång
för företagen som vill förbättra sin tillväxt att endast förhålla sig till en av dessa fyra strategier.
Det är istället väldigt vanligt att flera av dem används samtidigt för att säkra den framtida
tillväxten. Ansoff (1957) menar också att användandet av marknadspenetration,
marknadsutveckling och produktutveckling tyder på ett välskött företag och att det till och med
kan vara avgörande i ekonomisk konkurrens. Den sista strategin diversifiering skiljer sig väldigt
från de andra tre. Generellt kräver denna strategi en ny kompetens, nya tekniker och nya
anläggningar. Vilket också leder till organisatoriska förändringar i strukturen av verksamheten i
de allra flesta fallen (Ansoff 1957).
Diversifieringsfasen beskrivs av Igor Ansoff ((1987) se Green & Cookson 2012)) som ”the
suicidal cell” eftersom företaget etableras på en ny marknad med en ny produkt och då gör
situationen oerhört oviss, vilket fort kan förstöra ett företag. Det är svårt att förutse om den nya
produkten kommer att gå hem på den nya marknaden. Företaget i fråga känner inte sin publik
eller vilket beteende samt behov de kan förvänta sig av dem, utan måste slänga sig ut i det
okända. Fasen innebär därmed högt risktagande utan skyddsnät att förlita sig på, men kan också
resultera i en ökad tillväxt. Ett företags befinnande i diversifieringsfasen kan resultera i
vinnandet av stora möjligheter. Green och Cookson (2012) hävdar dock att det endast finns ett
fåtal exempel då fasen har påvisats föra med sig något gott och faktiskt gynnat ett företag.
Det finns inte bara Ansoffmatrisen att förhålla sig till när ett företag vill växa och bli större utan
det finns andra strategier också. Audretsch, Coad och Segarra (2014) diskuterar fast tillväxt och
hur det kan skapas i sin forskningsartikel. Fast tillväxt är någonting komplext och något som
involverar både ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. En av anledningarna till denna
komplexitet är att det finns flera olika begrepp av fast tillväxt. Precis som tidigare nämnt i
uppsatsen kan den fasta tillväxten skapas genom organisk tillväxt. Vilket kan vara skapande av
nya företag, att fokusera på befintliga företag eller genom innovation och spridning av produkter
och processer. Att analysera fast tillväxt på ett företag är också något som bidrar till det
komplexa inom fenomenet. Analysen kan ske på två olika sätt antingen kvalitativt, vilket är
“hur”, eller kvantitativt, vilket är “hur mycket”. Om en granskning på hur den kvalitativa
tillväxten skapas krävs det detaljerad information från olika dimensioner av verksamheten i ett
företag medan för den kvantitativa kräver ekonometriska analyser av olika databaser. Eftersom
just tillväxt är komplext är det också väldigt svårt att mäta. Audretsch, Coad och Segarra (2014)
argumenterar för att det finns fyra olika motiveringar till denna komplexitet. Det första är att
indikationerna som används för att mäta tillväxten är inte i neutrala för respekt för empiriska
resultat. Det andra är att fler faktorer än bara de traditionella variablerna såsom storlek, ålder,
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plats och så vidare måste tas med i beräkningen. Med det menas faktorer som kompetensen på
personalen och företagets ledningskapital. Den tredje motiveringen är att prestandan på
innovation skiljer sig mellan olika företag, vilket då gör att dess inverkan på fast tillväxt varierar
i tid och rum. Det fjärde är att skillnaderna i olika företagsprofiler som marknadsposition,
offentligt stöd och så vidare har varierande intensiteter på fast tillväxt.
Trots att information om olika tillväxtstrategier företag kan använda sig av finns att tillgå växer
vissa nya unga företag mer än andra. Hur kommer detta sig? En fråga författarna McKelvie,
Brattström och Wennberg (2017) ställde sig. Författarna menar att det centrala i den här frågan är
tillväxtorienteringen. Artikeln tar upp tidigare forskning där man visar att motivationen från
chefen för ett ungt företag skapar förutsättningarna för företagets riktning i framtiden. Företag
med en chef som har en stark tillväxtoreintering kommer att växa mer än företag som saknar en
liknande chef. Författarna tar även upp deras egen forskning där de visar på att även
innovationsaktiviteterna i ett företag kan sättas i relation med tillväxtorienteringen. Det visar sig
att företag som har en chef med högre tillväxtorientering kommer ha mer formellt FoU-arbete
(Forskning
och
Utveckling),
engagera
sig
mer
i
aktiviteter
som
rör
marknadsinformationsöverföringar och fokusera på att lansera nya produkter. Författarna kunde
sedan dra slutsatsen att nyckelfaktorerna för att ett ungt företag ska få en god tillväxt ligger i
motivationen från cheferna samt i de innovationsaktiviteter dessa chefer bedriver (McKelvie,
Brattström & Wennberg 2017).
2.1.1 Marknadsföring som tillväxtstrategi
Kotler, Armstrong och Parment (2012) diskuterar att marknadsföring ingår i den strategiska
planeringen ett företag eller organisation måste utföras för att kunna planera för en långsiktig
överlevnad och öka tillväxten. I den strategiska planeringen ska hänsyn tas för de resurser,
möjligheter och specifika förhållanden som finns för företaget. Planeringen är en process där
företagets resurser och förutsättningar utnyttjas på bästa sätt i förhållande till den föränderliga
marknadsomgivningen. Författarna argumenterar att planeringen sker på både en övergripande
nivå för organisationen men även på en lägre nivå som innefattar produkt-, marknads- och
affärsnivå. Detta för att man på olika nivåer ska säkerhetsställa att omgivningen och dess
möjligheter fångas upp och tas tillvara på. På den övergripande nivån fastställs företagets syfte
och en målskrivning formuleras. För de lägre nivåerna ska en portföljstrategi tas fram, där det på
ett tydligt sätt framgår vilken enhet, det vill säga produkt, marknad eller affärsenhet, som ska ha
vilken prioritet. Strategin används sedan för att kunna tilldela resurserna på bästa sätt. I den
strategiska planeringen ska marknadsföringen presentera en marknadsföringsfilosofi och ett
marknadsperspektiv,
där
kundens
önskemål
alltid
är
högsta
prioritet.
Marknadsföringsplaneringen innehåller bland annat en segmentering för vilka kunder företaget
ska satsa på och hur man ska attrahera dessa samt att marknadsföringsmixen fastställs med
företagets produkt, pris, plats och promotion, även kallad 4P (Kotler, Armstrong & Parment
2012).
Marknadsföring är alltså en av byggstenarna för en stabil tillväxt och det var redan på 1980-talet
man lade märke till hur en förbättrad marknadsföring blev en av nyckelfaktorerna till just
tillväxten (Webster 1986). Även om det på den tiden tvivlades på att det stämde. För att skapa en
bättre marknadsföring behöver företag ta fram bättre marknadsföringsstrategier och
implementera dessa i företagsstrategierna samt engagera sig mer i att skapa ett företag där
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kunden står i fokus. Det är viktigt att personalen som arbetar med marknadsföring utmanar sig
själva med att komma på mer uppfinningsrika idéer för att kunna ändra kundernas beteende och
skapa behov hos dem. På 80-talet togs det även fram tre nyckeldimensioner för att förbättra
marknadsföringen. Dessa tre var att skapa en bättre segmentering, skapa en starkare
produktdifferentiering gentemot konkurrenterna och skapa en mer försiktig utveckling av
ansträngningen av att sälja som är tydligt ihopkopplad med marknadsföringsstrategin (Webster
1986).
Ett exempel på hur en bra och genomtänkt marknadsföring bidrar till en ökad tillväxt tar
författaren Hall (2007) upp i sin forskningsartikel. Författaren skriver om en entreprenör inom
VVS som varje år under tre år lyckades tredubbla sin omsättning, allt detta på grund av en
aggressiv marknadsföringsstrategi och reklamkampanj. VVS-företaget valde att marknadsföra
sina produkter på inte bara en kanal utan flera olika, så som tidningar, tv, post och så vidare. Det
viktigaste menar ägaren till företag är att ta tjuren vid hornen och sätta sig ner och göra en egen
marknadsföringsplan för att man ska kunna lyckas (Hall 2007). Detta exempel visar på att en bra
marknadsföringsmetod för att öka tillväxten även fungerar i praktiken.

2.2 Varumärkesutveckling
Ett företags varumärke speglas i företagets namn, logga, slogan, reklam, hemsida och så vidare.
Alla företagets attribut, handlingar samt övrig kommunikation bygger upp varumärket. Enligt
Schultz, Doerr, & Frederiksen (2013) kan varumärket förklaras som företagets rykte och
synlighet på marknaden. Varumärket kan då förstärkas med hjälp av marknadsföring, exempelvis
influencers. En influencer kan då skapa ett bra rykte kring företaget och samtidigt öka dess
synlighet bland sina egna följare. Därav är det viktigt för företaget i fråga att anpassa valet av
influencer efter hens följarskara. Följarskaran måste helt enkelt passa företagets målgrupp för att
uppnå önskad effekt.
Dagens användning av internet har förändrat vår syn på varumärken. Om en konsument känner
en koppling eller en samhörighet gentemot ett varumärke ökar chansen att personen i fråga blir
lojal mot varumärket (Lauren 2015). Med hjälp av internet och olika forum tvingas företagen bli
mer transparenta. De blir även lättare att tillgå för kunden som nu enkelt kan studera företagen
genom några enkla knapptryck. Detta sätter kunden i en högre maktposition än tidigare. Vad
kunden upplever eller associerar företaget med påverkar varumärket direkt, vare sig det är
positivt eller negativt. Den nya digitala världen för även med sig fördelar för
varumärkesutvecklingen. De öppna kommunikationskanalerna på sociala medier låter företagen
ta kontakt och interagera med potentiella kunder i omvärlden. Sociala medier låter även
företagen lära känna sin publik på en helt ny nivå som tidigare inte var möjligt. Målgruppen blir
allt tydligare i samma takt som den blottas gällande vanor, åldrar, åsikter, behov och så vidare.
Efterhand som företagen lär känna sin publik kan de direkt marknadsföra sina produkter till rätt
målgrupp och börja bygga upp sitt varumärke (Lauren 2015).
Ett starkt varumärke ökar säljeffektiviteten i ett företag (Schultz, Doerr & Frederiksen 2013) men
för att ett större köp ska göras måste kunden känna att företaget är trovärdigt. Eftersom företagen
blir allt mer transparenta är det viktigt att ständigt ha ett gott rykte om sig. Inte bara är rykte
kring kvalité och produkt viktigt utan även sådant som sker bakom stängda dörrar. Har en
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anställd exempelvis blivit dåligt behandlad på sin arbetsplats är det tänkbart att hen berättar det
för sin omgivning som då kan välja att bojkotta företaget och varumärket blir svagare. Internet
har skapat en oändlighet av snabba informationsutbyten världen över där företagets alla aspekter
kan spridas, på gott och ont.
2.2.1 Self-branding
“Self-branding”, alternativt “Personal-branding”, kan översättas till personligt varumärke och
handlar om hur man som person uppfattas av andra. Författaren Henry (2007) argumenterar i sin
forskningsartikel att när ett personligt varumärke åstadkommits på ett diskret sätt, får det andra
människor att tro att de har skapat sin uppfattning om personen helt själva. Henry (2007) skriver
om hur ett personligt varumärke av en anställd på ett företag kan påverka kunderna. Han anser
att ett personligt varumärke har en påverkande kraft att kunden redan innan en relation inleds
mellan dessa två avgöra om den anställde kommer att tillfredsställa behoven eller inte. Kunden
kan göra detta baserat på det personliga varumärket. Varumärket hjälper kunderna att minnas
värdet och det som är unikt med den anställde. Om det är en positiv bild av varumärket kan det
generera i en tillväxt i företaget. En tillväxt synlig genom att mäta ökningen av värdet av nya
kunder. Slutligen argumenterar författaren att det personliga varumärket måste vara äkta och en
process som ska passa företagets utvecklingsstrategi, en anställd kan inte fejka sin “väg till
toppen” (Henry 2007).
Författarna Rangarajan, Gelb och Vandaveer (2017) diskuterar i sin artikel om hur self- branding
skiljer sig från en organisations varumärke. Den stora skillnaden är att ett varumärke för en
organisation är skapat på begäran av konsumenterna medan self-branding skapas genom en
persons utveckling. När det kommer till self-branding har alla människor olika karaktärsdrag
som skapar vissa intryck på andra människor denne möter. Utifrån dessa drag kan personer sedan
utveckla och ändra sitt varumärke men däremot går det inte att skapa ett helt nytt. Författarna
diskuterar även vikten av sociala medier när det kommer till att utveckla sitt personliga
varumärke och slutsatser om att onödiga och irrelevanta inlägg på olika sociala medier påverkar
varumärket negativt kunde dras.
Khamis, Ang och Welling (2017) skriver även de om hur internet och sociala medier har spelat
en stor roll när det kommer till self-branding och hur dessa fenomen har skapat så kallade
“mikro-kändisar”. Enligt
författarna är
self-branding något
som
behövs
i
marknadsföringsstrategin i dagens samhälle för att ett företag ska kunna sticka ut från mängden.
Fenomenet self-branding är när en individ skapar en offentlig bild av sig själv för kommersiellt
bruk och har de senaste åren blivit stort. Företag kan dra nytta av detta och använda sig av kända
ansikten för att få den kända personen att associeras med företaget och på så sätt stärka
varumärket. Om ett företag väljer att utöva detta kan det också innebära en del risker. Ett
varumärke är något som hela tiden måste underhållas och om personen som är knuten till det
beter sig illa eller säger fel saker kommer detta förknippas med företaget och hämma
varumärket. Från och med tidigt 2000-tal och framåt är det inte bara kända personer som är en
del av den self-branding som företag använder sig av. Utan även vanliga personer som har skapat
sig en publik genom till exempel en blogg, twitter eller något annat socialt medie kan vara av
intresse för företag (Khamis, Ang & Welling 2017).

-9-

2.2.2 Varumärkesassociationer
Något som är väldigt viktigt gällande varumärken är den styrkan ett varumärke har och hur
konsumenterna ser och uppfattar varumärket. En kunds negativa åsikt om ett varumärke kan
påverka mer än bara för den enskilda kunden, dennes rekommendation kan leda till fler negativa
åsikter. Det är mycket att tänka på kring hur ett varumärke ska byggas upp och underhållas. Två
centrala faktorer är vilken kunskap kunderna har om varumärket och vad kunderna associerar
varumärket med. Kunskap kan kopplas till en association, till exempel om kunden i fråga är
vegan och vet att ett specifikt märke endast säljer vegansk mat kan kunden bilda en positiv
uppfattning om varumärket redan innan den testat. Andra associationer kan bildas i situationer
kring köp, pris, kvalitet och smak av produkten. Det är inte bara produkt- och köprelaterade
faktorer som påverkar konsumenterna utan även känslomässiga faktorer. Känslorna som uppstod
vid köpet och tankar kring det spelar också en roll i hur upplevelsen och synen på varumärket
uppstår. Genom att ge kunden ett positivt minne kring ett varumärke kan man med reklam trigga
igång detta och få kunden på köptankar (Crawford Camiciottoli, Ranfagni & Guercini 2014).

2.3 Sociala medier som marknadsföringsmetod
Tack vare den digitala revolutionen kan företag idag använda sig av marknadsföringsmetoder
som är helt gratis, dessa metoder existerar under samlingsbegreppet sociala medier (Ström 2010).
I sin forskningsartikel diskuterar Sexton (2011) fördelarna med att använda sociala medier i
marknadsföringssyfte. Författaren skriver att ett företag idag har chansen att ha kontakt med sina
kunder på olika sociala medier och att detta då är en typ av relationsmarknadsföring. På grund av
att sociala medier gör det möjligt att hålla en mer personlig kontakt med sina kunder. Att
använda sig av sociala medier som marknadsföringsstrategi är inte utformat som den traditionella
marknadsföringen med reklam och annonser utan nu måste företaget eller organisationen försöka
presentera sig som en verklig person i sociala medier. Att då bara fokusera på att göra reklam för
produkter på företagets sociala medier kommer inte att fungera. Detta kan leda till konsekvenser
såsom att kunder kan tänkas avfölja kontot eller att ignorera de inlägg som företagen publicerar.
Sedermera måste de sälja in den fiktiva företags-personen till sina kunder för att de ska kunna
identifiera sig med denne. Artikeln diskuterar också att det är viktigt att kombinera olika sociala
medier för att nå en så bred kundbas som möjligt. Sexton (2011) skriver även att företag kan dra
nytta av andra företag och hjälpas åt genom att rekommendera och länka till varandras produkter
för att öka försäljningen.
För att kunna länka till varandras produkter och öka försäljningen behöver företag använda sig
av någon typ av sociala medier. Ström (2010) skriver bland annat i sin bok att företag idag kan
dra en väldigt stor nytta utav det sociala mediet blogg, genom att antingen skapa en
företagsblogg eller få redan befintliga bloggar att skriva om företaget på ett gynnsamt sätt.
Fördelarna med att använda sig av bloggar i marknadsföringssyfte är att budskapet kommer ut
snabbt och direkt, en möjlighet att vara mer personlig i språket, något som tilltalar många läsare
och kommunikationen är dubbelriktad tack vare kommentarsfälten i bloggarna finns (Ström
2010). Författaren tar upp att företag inom modebranschen kan få en rejäl ökning i sin försäljning
genom att en modebloggare skriver om deras produkter. Företaget kan då välja att sponsra med
gratis produkter eller erbjuda en mindre summa pengar för att en bloggare ska skriva några rader
om en särskild produkt. Den dubbelriktade kommunikationen när man använder sig av bloggar är
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ett utmärkt sätt för ett företag att få en snabb feedback på sina produkter eller på sin service
(Ström 2010).
I en studie presenterad i en forskningsartikel av Richardson, Choong och Parker (2016) visar
resultatet att marknadsförare tenderar att investera 22% av all marknadsföringskommunikation i
sociala medier och att den siffran förutspåddes att uppgå till 27% år 2017. Artikeln presenterar
även andra forskare som har kommit fram till att marknadsföring viralt samt på sociala medier
skapar en positiv påverkan och att det är en sorts “word-of-mouth” fast online. I artikeln
argumenterar författarna för att marknadsföring via sociala medier är mycket mer än bara
samarbeten online för att skapa “word-of-mouth”. Det handlar om att utnyttja olika sociala
medier för att tillgodose kommunikationen för alla olika kunder. Hur når man då ut till sina
kunder på ett trovärdigt sätt? För att uppfattas som trovärdig på sociala medier spelar antalet
följare in, ju fler desto mer trovärdig. Det är därför klokt av företag att använda sig av personer
som har många följare och är “kända” i sociala medier sammanhang att marknadsföra sina
produkter (Richardson, Choong & Parker 2016).

2.4 Influencer som reklampelare
Att använda influencers i dagsläget är en självklarhet för många företag. Att välja rätt personer
som ansiktet utåt och marknadsförare av ens varumärke är viktigt likväl som en utmaning. I en
forskning av Gillin (2008) frågades företag vad de prioriterade högst i sökandet efter rätt
influencer. Många olika kriterier lades fram av respondenterna men det var tre som toppade
listan. Det högst rankade var att kvaliteten på innehållet, desto högre kvalitet en influencer har i
sina inlägg och annat som delas med följarna desto mer attraktiv är denna för att marknadsföra
produkter. Den näst högst rankade kriteriet handlade om relevans, hur relevant är influencer och
dennes inlägg och approach för respektive företag. Exempelvis är ett modeinriktat konto mer
relevant för ett klädbolag än ett sportinriktat. Den sista av toppkriterierna var rankningen
influencern hade i sökmotorernas resultat. Detta handlar om att influencerns blogg eller konto
ska hamna i toppen av listan när sökord som är kopplade till bloggen eller kontot sök av
konsumenterna.
Som nämnt ovan är jakten på en perfekta influencers något som ska ske grundligt då mycket
ansvar kring hur märket presenteras läggs på dem. Det viktigaste med ett företags influencer är
dock att, som namnet säger, influera sina följare i deras dagliga vanor och köp. Många kan lätt
tro att flest följare resulterar i störst influens, men i en forskning av De Veirman, Cauberghe och
Hudders (2017) undersöks just detta om följarantal automatiskt resulterar i högst influens bland
följarna. Att ha många följare genererade en positiv effekt och skapar en hög influensnivå, en del
av detta på grund av att antalet följare gör att personen i fråga uppfattas som populär. Författarna
hittade indikationer att denna uppfattning även omvandlades till ren influens. Vilken då även
resulterar att det också finns indikationer om att ett högt följarantal inte är samma sak som att ha
en hög påverkan bland sina följare. Detta på grund av att då det första påståendet aldrig kunde
fastställas till 100%.
Bharati, Lee och Chaudhury (2010) diskuterar i sin artikel några av anledningarna till varför
influencers används i marknadsföring. En av anledningarna är den korta tiden från det att ett
inlägg postas till att det når ut till flertal potentiella kunder som bara är några sekunder. De
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pengar och den tid som sparas och antalet man når ut till är tre faktorer som talar för att ett
företag ska använda sig av influencers i sin marknadsföring. Något som är minst lika viktigt och
även nämnt i stycket ovan är att influencern i fråga verkligen påverkar sina följare och får dem
att vilja köpa de produkter som marknadsförs. I samma artikel nämns även att en influencers
godkännande av produkt eller tjänst ses som en avgörande faktor i om den potentiella kunden
blir kund eller inte.

2.5 Konsumentbeteende
Det finns en rad olika faktorer som påverkar en konsuments beteende och val vid genomförande
av ett köp. Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) diskuterar i deras bok att bland annat
kultur spelar stor roll. Ett barn påverkas mycket av den miljö som det växer upp i. Vi lär oss
olika värden och präglas av hur vår omgivning reagerar och prioriterar. Hur stor påverkan kultur
har på människan syns tydligt om man jämför konsumenters beteende i olika världsdelar. En
kultur kan vara övergripande för ett helt land eller delas in i subkulturer och sociala klasser för
att preciseras. Sociala faktorer påverkar även konsumenten och kan utgöras av mindre grupper,
familj, sociala roller och status. Oavsett vad det är som tillför den sociala faktorn så blir det
viktigt för konsumenten att passa in och vara en del av gruppen. Slutligen presenterar Kotler et
al. (2005) de personliga faktorerna. Alla människor är olika i hur de tänker och beter sig. Vår
tillgång till resurser att spendera skiljer sig precis som vårt behov av att konsumera och passa in.
Människan påverkas av livssituationer så som ålder, yrke, stil, självbild och så vidare. Det går att
se likheter hos dem som befinner sig i samma del av livscykeln.
Enligt en undersökning presenterad i en forskningsartikel av Hu, Li, Zhang och Zhu (2017)
visade det sig att 20% av personerna som deltog i undersökningen var oroliga för hur
omgivningen skulle uppfatta dem. Människor bryr sig allt mer om vad andra tycker om dem.
Ibland kan behovet av social acceptans överskrida de fysiska grundliga behoven. Social proof,
eller informational social influence, är begrepp för när människor studerar och tar efter andra för
att kunna reflektera ett liknande beteende, ett så kallat “rätt beteende”. Att tillhöra en grupp ger
en känsla av att vara accepterad och höra hemma någonstans. Hu, Li, Zhang och Zhu (2017)
menar att social proof, socialt bevis, blir tydligare i just samhörighetsgrupper. Det sociala beviset
kan liknas vid grupptryck, människor strävar efter att tillhöra någonting och inte känna sig
utanför. Grupptryck kan både uppfattas som negativt och positivt beroende på grupp och åsikter.
Vågar en gruppmedlem ta del av något annat och nytt är det mer troligt att flera medlemmar
influeras och gör det samma. Det sociala beviset behöver inte enbart handla om olika aktiviteter
och beteenden utan kan ges i uttryck med hjälp av olika stilar, kläder eller andra materiella ting
som skapar samhörighet.
Vi människor speglas av vår omgivning, människor omkring påverkar oss både medvetet och
omedvetet. Inte minst är det tydligt på sociala medier. Huete-Alcocer (2017) beskriver en
situation när någon ska genomföra ett köp online. Köparen vill ha någon typ av bevis på att det
är en god idé att genomföra köpet. Beviset kan exempelvis vara i form av en recension eller
rekommendationer på produktens hemsida, som då skapar ett socialt forum. Huete-Alcocer
(2017) påvisar att de sociala plattformarna online tillför electronic word-of-mouth, eWOM.
EWOM har påvisats vara en ansedd pålitlig informationskälla. Då konsumenterna förr frågade
familj och vänner om råd, frågar de idag internet som de anser ger snabba och pålitliga svar.
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3. Metoddel
I metodkapitlet presenteras den valda metoden för uppsatsen, vilket är fallstudie. Kapitlet
redogör hur tillvägagångssättet sett ut för att uppfylla uppsatsens syfte samt svara på
problemformuleringen.

3.1 Tillvägagångssätt
Strategin som är tillämpad för följande uppsats är en blandning mellan deduktiv och induktiv
med fokus på den deduktiva delen. I den deduktiva delen utgår man från teorin till empiri
(Jacobsen 2002). Följande uppsats har fokus på teorier kring tillväxtstrategier,
varumärkesbyggande och användandet av influencers som marknadsföringsmetod. Fokus på
dessa teorier är viktigt för att kunna undersöka och kunna dra slutsaster från den empiriska data
som har samlats in, i form av intervju och observationer. Detta ger en möjlighet att kunna
analysera och identifiera mönster utifrån empirin för att sedermera kunna fastställa de viktigaste
faktorerna som har påverkat NA-KDs tillväxt positivt.
Trots att den induktiva strategin är den strategi som tillhör den kvalitativa metoden (Robson
2011) är en blandning av de båda vald till följande uppsats. Detta för att skapa en bra grund och
förståelse gällande alla relevanta ämnesområden. Grunden ska läggas innan empirin samlas in,
dock är det fortsatt viktigt att den induktiva delen finns med i tillvägagångssättet för att undvika
att vissa delar i datainsamlingen ska anses vara icke intressanta utifrån teorin. Forskarna kan då
gå in med ett öppet sinne och kan vara mottaglig för all sorts information (Jacobsen 2002).

3.2 Kvalitativ metod
Syftet med följande studie är att analysera och redogöra för hur influencer marketing kan
påverka tillväxten för ett företag. För att kunna uppfylla detta syfte och svara på uppsatsens
forskningsfråga Hur har NA-KD som varumärke skapat en god tillväxt genom influencer
marketing? är en kvalitativ metod kvalificerad. Följande metod är användbar när forskare vill gå
in på djupet och skapa en klarhet i det fenomen som ska studeras (Jacobsen 2002). I detta fall vill
forskarna fokusera på hur varumärket NA-KD har skapat en stabil tillväxt under sina tre år på
marknaden och vilken roll influencer har spelat. För att kunna gå in på djupet hur NA-KD har
lyckats med dessa tre framgångsrika år måste detaljer studeras och det är därför kvalitativ metod
lämpar sig bäst. Det är också viktigt att i den här studien få en bra förståelse om hur vägen till
framgång har gått till.
En kvantitativ metod hade inte kunna fylla uppsatsens syfte då den inte tillåter forskarna att
komma komma lika nära inpå företaget som den kvalitativa metoden. Uppsatsen kommer inte
heller fokusera på att presentera statistik från enkäter, vilket ligger i fokus enligt kvantitativ
metod (Robson 2011). Istället kommer studien fokusera på orden och dess mening, detta för att
kunna skapa en så bra förståelse som möjligt inom det utsedda området. Den kvalitativa metoden
prioriterar kontext väldigt högt (Robson 2011) något som kommer behövas för att skapa den
eftersträvade förståelsen. För att samla in empiri kommer intervju och observationer av olika slag
utföras. Intervjuer med öppna frågor kommer att användas och då får informationen en hög
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intern giltighet, detta för att den intervjuade kan svara med egna ord och har inte fått
förutbestämda svarsalternativ (Jacobsen 2002).
Den kvalitativa metoden är som tidigare nämnt bäst lämpad för denna uppsats, men med denna
metod tillkommer en del nackdelar. Kvalitativ metod är mycket resurskrävande och det tar tid att
genomföra och sammanställa intervjuer, observationer och analyser (Jacobsen 2002). Forskarna
har i följande uppsats bemött dessa nackdelar genom att utföra en telefonintervju med
efterföljande kompletterande kontakt över e-post, efterhand som nya frågor uppstod. En intervju
via telefon visade sig vara det mest lämpliga tillvägagångssättet, då den intervjuade upplevde det
tidsmässigt svårt att anordna en ansikte-mot-ansikte intervju. Ännu en nackdel är att den stora
mängden data som samlas in kan vara svår att få en överblick över (Jacobsen 2002). Detta går att
överkomma till en viss grad med hjälp av innehavandet av en formulerad plan innan information
insamlandet startar. I denna uppsats är planen utformad kring noggrant utvalda intervjufrågor (se
bilaga 1), observationsschema och förutbestämda analysområden. Detta förenklar analys av data
då en stor del av den framkomna empirin är väntad och därmed är hur den ska bearbetas är redan
planerat.

3.2.1 Val av utformning - Fallstudie
Följande uppsats utgörs av en fallstudie då den är en fristående studie där tydliga avgränsningar
är gjorda (Denscombe 2014). Det som fokuseras på i denna fallstudie är den snabba och höga
tillväxten som NA-KD har som resultat efter bara tre år på marknaden. I denna studie används
fallstudie stilen “Single Case” detta för att koncentration ligger på NA- KD i endast ett djupare
kontext. Beslutet om att utesluta nästlade analysenheter togs då endast en analys kommer att
utföras, flera analyser behövs inte då det endast är tillväxten kopplad till influencer marketing
som ska studeras (Yin 2012).
Enligt Jacobsen (2002) kan en fallstudie vara intensiv och djup eller extensiv och bred, dock
finns det inget som hindrar att studier är en kombination av faktorerna. Följande forskning
kommer vara av den intensiva och djupa typen. Med detta sagt kommer få enheter att undersökas
men mängden av relevant data vara desto större. Undersökningen av NA-KD kommer att gå på
djupet för att få fram så detaljerad data som möjligt, detta genom datainsamlingsmetoder som
beskrivs längre ned i detta kapitel. En risk som kan uppkomma vid användandet av ett intensivt
upplägg är att inte kunna generalisera data till en större massa. Detta kommer i uppsatsens fall
inte vara relevant då syftet av denna studie är att analysera specifikt NA-KD och deras tillväxt
kopplad till influencers.
En viktig del i fallstudier är att kunna lita på den empiri som samlats in samt att använda sig av
olika metoder för att samla data (Robson 2011). En fallstudie är vanligtvis av den kvalitativa
metoden men den kan också ha delar av den kvantitativa (Robson 2011). Den här uppsatsen
kommer endast fokusera på den kvalitativa metoden. Detta för att få en intensiv och djup bild av
företaget, som redan nämnts.

3.2.2 Val av Fallföretag
Valet av företaget NA-KD som fallföretag är främst baserat på deras flitiga användning av
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influencers som marknadsföringsmetod i takt med företagets snabba tillväxt. Tillväxt är ett
mycket utrett och belyst ämne bland uppsatser idag, likaså är användandet av influencers trots att
det är ett relativt nytt begrepp. Dock är sambandet mellan tillväxt och influencers som
huvudsaklig marknadsföringsmetod inte lika omskrivet. Detta ledde till valet av företaget, som
tidigare nämnts, redan är ett av Europas 20 främsta tillväxtföretag och grundades 2015. Vid valet
av företag söktes ett företag som tagit stor hjälp av influencers för att anta marknadsandelar. NAKD använder sig främst av influencers för att marknadsföra sig. Tillsynes med hjälp av denna
metod har företaget skapat sig ett välkänt märke som växer och blir allt mer populärt. Då olika
företags framgång och tillväxt skiljer sig oerhört, blir detta ett relevant och aktuellt ämne då
ingen studie gällande just NA-KDs tillvägagångssätt för tillväxt gjorts tidigare. Företaget NAKD beskrivs närmare i 4.1 Företagspresentation.

3.5 Urval
Valet av representant för företaget skedde utifrån grad av kompetens på den anställde. För att
studien ska byggas på både bra och riktigt information behövdes någon som har koll på många
delar av företaget. Då studien tittar på olika faktorer och delar i företaget NA-KD så var Magnus
Hjörne som intervjuobjekt passande. Han är en medgrundare vilket betyder att han har varit med
från början och har koll på hur utvecklingen har gått tillväga, även hur deras idéer och tankar
kring företaget har utvecklats under åren. Hans roll på företaget är bred och han jobbar både med
influencers, främst kollektionerna och varumärkena som skapas tillsammans med dem, och även
med NA-KDs business to business verksamhet. All denna vetskap och kunskap om företaget
gjorde Hjörne till en bra kandidat för intervjun till denna studie.
Det som talar emot valet att intervjua endast en anställd på företaget är att alla inblickar i
företaget och alla svaren på frågorna kommer endast från ett håll. Detta påverkar helhetsbilden
som framkommer i intervjun och gör den troligtvis mycket smalarer än om flera anställda hade
blivit intervjuade. Då uppsatsen är uppbyggd kring ämnena tillväxt och sociala medier så hade en
intervju med vardera avdelning på NA-KD gett större insikt i dessa två ämnen. Att få kontakt
med dessa avdelningar och få ihop två intervjuer hade påverkat den redan strama tidsramen.
Därav togs beslutet att endast utföra en intervju med Hjörne, hans inblick i företaget gav
värdefull information för uppsatsen.
Ännu en positiv aspekt gällande Hjörnes roll i företaget är hans förmåga att kombinera vad han
vet om avdelningarna och därmed ge övergripande svar gällande företagets funktion. Dessa svar
kan komma att ha en påverkan i analysdelen av data då de kan jämföras med forskarnas egna
sammansatta analyser.
En konkurrentanalys valdes att utföras då NA-KDs placering på marknaden skulle bli mer precis
och bekräfta eller motbevisa Hjörnes ord. Då denna del av företagspresentationen görs genom
jämförelser mellan NA-KD och andra företag tillkommer fler informationskällor kopplade till
företagets framgång. De konkurrenter som valts för att utforma en relevant och rättvis bild av
NA-KDs marknad är Zara och Nelly.com, dessa två företag och deras årsredovisningar
analyseras och presenteras i kapitel 4.1.1. Dessa företag valdes att ha med i studien utifrån
sammanställande av insamlad fakta från studiens början och information som framkom under
intervjun.
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Zara studerades för att tillföra underlag till studien då Hjörne under intervjun nämnde att deras
affärsidé från början var att bli ett “digitalt Zara”. Detta gör dem till en klar konkurrent då NAKD valt att verka på samma marknad som Zara. Nelly.com valdes att ta med i studien då de är
väldigt lika NA-KD. I studiens tidigare skede framkom det att båda företagen har samma
grundare och generellt samma affärsidé “sälja kläder online”. Fortsatt undersökning visade ännu
fler likheter i egenskap av målgruppen av kunder, marknadsföring av produkter och användandet
av influencers.
Valet att endast analysera och presentera två konkurrenter är främst baserat på att färre valda
konkurrenter tillåter en fördjupning i analysen av företagen. Genom denna fördjupning
framkommer information på olika plan som kan användas i jämförelsen med NA-KD. Ett större
antal konkurrenter hade i aspekten “storlek av konkurrens” givit en mer precis bild av NA-KDs
marknad i helhet. Dock hade ett sådant tillvägagångssätt påverkat den tidsram som studien hade
och därav tidsmässigt berövat andra delar av studien.
Då studien som tidigare nämnts fokuserar på området sociala medier blev det en självklarhet att
göra observationer av NA-KDs sociala medier. Då deras mest framstående medie är Instagram
valdes det som platform för observationer. I denna observation var även NA-KDs influencers
intressanta då de är företagets samarbetspartners och i perioder ansiktet utåt. NA-KD har flera
tusentals samarbeten samtidigt därför bestämdes det direkt att ett urval av dessa skulle
presenteras. Valet av de infuencers som observeras i studien gjordes utifrån ett utarbetat
observationsschema. Detta schema (se bilaga 5) är utformat utifrån de krav på influencers som
arbetats fram för att få fram relevant och användbar information från de gjorda observationerna.
Frågorna som är formulerade i observationsschemat är både till för att få en givande beskrivning
av de utvalda influencerna men också för att utesulta vissa infuencers.
Grunden i urvalsprocessen var observationsschemat som användes i undersökningen av de
influencers som framkom i NA-KDs Instagramflöde. Målet som skulle uppnås med de utvalda
var att de skulle vara olika varandra, en undersökning av liknande influencers hade inte gett en
lika rättvis bild av de olika sätten NA-KD använder sig av influencers. De tre attributen som
främst var avgörande kring valet av influencers var vilket samarbete influencers har med NAKD, antalet följare och det land influencern främst jobbar ifrån. Dessa tre attribut är de som
skiljer de flesta av NA-KDs influencer från varandra då samarbetet ser olika ut och utförs på
olika sätt. I genomsökningen av NA-KDs Instagramflöde undersöktes ca ett 50-tal av deras
influencers, dessa blev utvalda då undersökningen skedde linjärt från senaste postade inlägget
och bakåt i tiden. Av dessa 50 valdes fyra influencers ut som representanter för NA-KD i denna
studie. Dessa fyra är Iva Nikolina Juric, Bianca Ingrosso, Katri Kats och Natalie Alysa en
presentation och analys av deras konton sker i kapitel 4.1.4.
Det som har tagits med i observationerna är svaren på de frågor som är ställda i
observationsschemat, flödets utseende och innehåll överlag och de bilder som är kopplade med
samarbetet med NA-KD.

3.6 Datainsamling
För att lyckas samla in så mycket relevant uppsatsunderlag som möjligt har en kombination av
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både sekundär och primär data samlats in. Sekundär och primär data skiljer sig åt i den
bemärkelsen att primär data samlats in direkt från källan och sedan undersökts och tolkats av
författarna själva. Sekundär data är så kallad andrahandsinformation som samlats in av någon
annan (Jacobsen 2002). Primär data behövs då det utgör uppsatsens grund då det er en tydlig
inblick av NA-KD från en högst insatt källa. Sekundär data har samlats in för att komplettera och
säkerställa den redan insamlade informationen.
Primär data för uppsatsen består av en intervju med Magnus Hjörne. Intervjun har i förstahand
skett över telefon men även kontakt över e-mail, då insamlingen av data har behövts
kompletteras med underlag eller ytterligare frågor. Ytterligare en del av rapportens primära data
har utgjorts av observationer. Det som har observerats är NA-KDs egna och NA-KDs influencers
Instagramkonton samt NA-KDs hemsida. Detta för att ge en tydligare bild av hur samarbetet
med influencers fungerar samt vilket tillvägagångssätt de använt sig av.
Informationen från observationerna har beaktats tillsammans med resterande primär data samt
sekundär data. Sekundär data som ligger till grund för uppsatsen är dokument. NA-KDs
årsredovisning är ett exempel på denna typ av tillämpad data från dokument. Likaså har
årsredovisningar från NA-KDs konkurrenter använt som underlag. Även tidigare studier av
företag som använt sig av influencers har använts för att undersöka konkurrenskraften av
marknadsföringsmetoden med underliggande tanke på fallföretagets tillväxt.

3.7 Intervjuteknik
Den metoden som användes i intervjun för denna fallstudie var öppen intervju med en grad av
struktur i enlighet med Jacobsens (2002) mening. Öppen intervju valdes som metod för det
tillåter långa informativa svar. Då det är viss fakta som behövs för att genomföra studien så
behövdes också en viss struktur och detta var i form av förskrivna frågor. Dessa frågor var
formulerade utifrån teorin i kapitel 2. De förskrivna frågorna var endast en grund för intervjun de
manipulerades under samtalet för att anpassas till situationen. Under intervjun kom även
följdfrågor att ställas för ännu bättre förståelse vad den intervjuade menade med sina svar och för
att få mer information än vad orginalfrågan resulterade i. Enligt Bryman och Bell (2015) kan
denna intervjumetod också vara av typen semistrukturerad. Flera frågor kunde krävas för att få
de svaren som behövdes för att möjliggöra en analys. Intervjun skedde som ett samtal för att få
ett bra flyt och för att den intervjuade skulle känna att den kunde öppna sig och berätta mer än att
bara ge korta svar på frågorna. På så sätt kom ny information om nya ämnen fram, vilket kom att
användas i analysen.
Inspelning av intervjun skedde då det underlättade transkribering. Transkriberingen kom i sin tur
underlätta analysen och hjälpte även till med validering kring vad som har sagts under intervjun.

3.8 Genomförande av intervju
Själva intervjun utfördes via telefon enligt representanten från företagets förfrågan, då
representanten tidschema var pressat. Efter bestämd intervjuform bokades ett telefonmöte in.
Författarna utförde intervjun tillsammans i Borås och den intervjuade, Hjörne, befann sig på NAKDs huvudkontor i Göteborg. Intervjun utfördes efter den teknik som tidigare bestämts, som
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även förklaras och diskuteras i kapitel 3.7. Hjörne svarade bra och informativt på de
förutbestämda frågorna och som tidigare nämnts manipulerades frågorna under samtalet då vissa
delar av frågorna redan besvarats. Intervjun skedde som ett naturligt samtal vilket resulterade i
att den intervjuade öppnade sig och gav information som inte var något direkt svar på en ställd
fråga men som ändå visade sig givande i studien.
Intervjun varade i ca en timme och avslutades efter alla frågorna var besvarade, både
förutbestämda och de som formulerades under intervjun. Innan avslut erbjöd Hjörne assistans i
det att vara tillgänglig för kontakt via e-post under uppsatsskrivandet. Båda parterna hade innan
intervjuns slut fått säga sitt och intervjun avslutades på ett bra och trevligt sätt. Direkt efter
intervjun började transkriberingen av samtalet. Intervjun resulterade i åtta sidor text.
Efter en noga analys av det transkriberade innehållet, de empiriska källorna samt vetskapen att
Hjörne skulle vara tillgänglig om nya frågor skulle växa fram så togs beslutet att en intervju var
tillräcklig för att kunna få fram ett heltäckande resultat av studien.

3.9 Analys av data
Som nämnt i kapitel 3.8 så spelades intervjun in, detta både för att underlätta analysen men också
för att få så bra rådata som möjligt. Direkt efter intervjun med Hjörne skedde en transkribering
av vad som sagts under samtalet. Allt som sagts under intervjun måste i detta skede
dokumenteras för att inget ska råka utelämnas. Görs inte detta kan information, som kan visas
vara viktig och givande senare i analysen, falla bort. All data är användbar tills motsatsen är
bevisad (Jacobsen 2002).
Senare i analysfasen användes metoden selektiv kodning. I användandet av denna metod så
identifieras huvudkategorier som under analysen systematiskt och logiskt relateras med andra
kategorier (Recker 2013). Under granskningen av den transkriberade intervjun söktes det efter
förbindelser mellan vad som framträder i intervjun och de kategorier som sen tidigare bestämts.
Data som inte har förbindelser till kategorier raderas då den är visad irrelevant (Jacobsen 2002).
De noteringar och kommentarer som skett under processen utvecklas i detta skede till namn och
etiketter och delas sedermera in i huvudkategorierna (Bryman & Bell 2015). I det sista steget av
analysen diskuteras all empiri och dess relevans för fallstudien.
Datan från observationerna på Instagram framtogs med hjälp av ett observationsschema, frågorna
i det schemat besvarades med hjälp av bilder och bildbeskrivning. När observationerna utfördes
fördes anteckningar över data som hittades, detta för att underlätta analysfasen. Analysmetoden
som användes var open coding, detta för att ha så öppen syn på materialet som möjligt (Ahlquist
2015). I denna analys så föll all data som inte visade sig relevant för studien bort.
I analysen av årsredovisningar, både NA-KDs och konkurrenters, användes samma nyckeltal för
att en rättvis jämförelse kunde ske. Dessa nyckeltal var nettoomsättning, personalstyrka och
omsättningstillgångar och är tagna från samma räkenskapsår.
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3.10 Trovärdighet och Tillförlitlighet
Jacobsen (2002) menar att det i en fallstudie finns goda möjligheter till insamling av relevant
data men att det kan vara svårt att upprätthålla en generell nivå, då studien kan appliceras av
andra. Bryman och Bell (2015) stödjer även de att det kan, som sagt, vara svårt att generalisera
empirin. Författarna anser då att styrkan ligger i att specificera hellre än att generalisera. Det
gäller att fokusera på de unika i fallet samt utveckla en djupare förståelse för fallstudiens
komplexitet.
Intern tillförlitlighet och trovärdighet har varit ytterst viktigt under uppsatsens skrivande och hela
tiden hafts i åtanke. Tillförlitligheten av studien har noga övervägts av forskarna. Har författarna
haft olika uppfattningar eller perspektiv vid insamling av data eller genom skrivandets gång har
detta diskuterats och missförstånd rätts ut. All form av kontakt med fallföretaget har även
dokumenterats för att underlätta skrivandet och undvika missuppfattningar. Intervjun med
Hjörne spelades in och transkriberades direkt, som tidigare nämnt, samt all mailkommunikation
har sparats. All empiri har funnits tillgänglig för alla forskare att se och diskutera. Då det är tre
författare som ligger bakom studien ökar tillförlitligheten av analys och slutsats och all empiri
har kunnat diskuterats ingående. Observationerna har i denna studie bestått av granskning av fyra
olika Instagramkonton samt fallföretagets egen hemsida och konto. Dels har de observerats för
att förtydliga samt säkerställa det som sagt i intervjun, men även för att ge en så klar bild av
fenomenet influencer marketing som möjligt. Forskarna har därefter diskuterat tillsammans vad
de upptäckt under observationerna för en rättvis bild (Bryman & Bell 2015).
Den empiriska data som ligger som underlag för uppsatsen utgörs av primär och sekundär data.
En blandning av förstahands- och andrahandsdata förtydligar bilden av fallföretaget samt
kompletterar vartannat. Trovärdigheten utgörs då de data som blivit presenterad ständigt är
kopplad till uppsatsen syfte samt fråga. Målet har varit att ge ett objektivt svar på den fråga som
ställts med betoningen av syftet i beaktning. Inte minst har den långvariga delaktigheten från de
tre forskarna bidragit till väl validerad och övervägd information som empiriskt underlag.

3.11 Metodreflektion
Metoden som valdes för denna uppsats var kvalitativ, den valdes utifrån studiens syfte och
problemställning. En fallstudie har utförts och det har därför varit viktigt att komma ett företag
inpå djupet vilket en kvalitativ metod medför.
Insamlingen av empiri genomfördes genom en intervju och olika observationer kring företaget
NA-KD, vilket har nämnts tidigare i metodkapitlet. När planeringen av intervjun gjordes var
Hjörne, presenterad i 3.5 Urval, den personen utvald att medverka. Utfallet av intervjun kom att
bli som planerat och Hjörne medverkade. Diskussioner kring huruvida resultatet för uppsatsen
skulle kunna bli ett annat om en intervju utfördes med en annan anställd på företaget kan
uppkomma. Studien kan därmed gå miste om andra insikter och infallsvinklar men som
presenteras i 3.5 Urval är Hjörne den mest lämpade för intervjun då han arbetar tätt ihop med
influencerna.
Observationerna på Instagram var enligt plan att titta på olika typer av influencers med olika
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följarantal som samarbetar med NA-KD. Resultatet blev även detsamma och olika typer av
influencers med olika sorters samarbeten kunde hittas och studeras. Observationer av
årsredovisningarna var enligt plan att analysera tillväxten och därmed fokusera på nyckeltal
såsom omsättning och personalstyrka, vilket utfallet också blev. Resultatet för uppsatsen kunde
ha sett annorlunda ut om företagens år 2017’s årsredovisningar funnits tillgängliga vid studiens
utförande.
Metoden som var avsedd för denna uppsats har fungerat väl och en djup förståelse för företaget
och det granskade ämnet har framkommit. Eftersom en fallstudie har genomförts hade en
kvantitativ metod inte haft samma slagkraft och gett lika grundlig information. Studien hade inte
kommit företaget in på djupet och en annan typ av analys där fokus skulle ligga på statistik, som
tidigare nämnt, skulle vara tvungen att göras. Slutligen hade uppsatsen kunnat genomföras utan
att en fallstudie utförts, istället hade forskarna fått titta på flera företag i samma bransch som
använder sig av influencers och sociala medier på samma sätt som NA-KD gör idag. Syftet och
problemställningen hade därmed omformulerats för att passa den metoden.
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4. Empiri
I empirikapitlet presenteras den empiri som samlats in under studiens gång. Här kommer
företaget presenteras och därefter ett exempel med Elodie Details, vars metoder påminner om
fallföretagets. Senare presenteras ett par konkurrenter och slutligen övrig insamlad empiri.
Empirin består av en intervju, observationer av relevanta Instagramkonton och analys av NAKD’s årsredovisning.

4.1 Företagspresentation
Utifrån observationer från NA-KDs egen hemsida och andra hemsidor på internet kan
information om företaget samlas in och presenteras i följande stycken. Även information från
telefonintervjun med Magnus Hjörne kommer att presenteras i denna del.
NA-KD är ett klädföretag grundat av Jarno Vanhatapio år 2015 med affärsidén att skapa en
digital version av Zara (Hjörne 2018). De säljer skor, kläder, accessoarer, smink och mycket
annat inom kvinnligt mode. För att kunna erbjuda kunden de senaste trenderna får hemsidan in
nyheter varje dag. NA-KD har ett lager på över 100 olika internationella märken men det har
också sitt eget varumärke som heter lika som företaget, NA-KD (NA-KD 2018a). Kunderna
utgörs av kvinnor födda efter 1985, närmare bestämt generation Z och Y (Ben-and 2018). Med
hjälp av denna affärsidé och med stort fokus på sin målgrupp har företaget utvecklats väldigt
fort.
”NA-KD is one of Europe's top 20 fastest growing companies, breaking new records every
month and showcasing ourselves as one of the leading fashion company in the world.” - NA- KD
(2018a)
Företaget lägger stor vikt på användandet av digitala medier såsom sociala medier och influencer
marketing. Någonting ägaren menar är anledningen till att företaget har lyckats marknadsföra sig
själva så pass bra (Leijonhufvud 2017). Företaget har också många samarbeten med influencers
där avtalen skiljer sig åt. De kan bland annat innebära att endast genererar bilder som företaget
kan använda sig av, promota företaget på sina sociala medier eller designa en egen
klädkollektion (Hjörne 2018). På NA-KDs hemsida finns en kategori specifikt för Instagram
“Shop Instagram”, här kan besökaren se alla bilder upplagda av influencers för att enkelt bli
direkt hänförda till klädesplaggen på hemsidan (NA-KD 2018b).
NA-KDs målsättningen är att skapa ett snabbväxande bolag med ett globalt DNA säger Hjörne
(2018).
“We want to do something no one ever has done before. We want to become the company that
reaches sales of 250 million US Dollars quicker than has ever been done before within online
fashion.” - Hjörne på hemsidan The Society Cult (2017).
Idag skeppar företaget till 130 länder i månaden med väldigt aggressiva tillväxtmål rent
omsättningsmässigt. Inför framtiden har företaget planer på att öppna upp ett 30-tal pop-up
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butiker runt om i världen, expandera, tredubbla utbudet online och bli större i USA samt öppna
upp kontor runt om i världen (The Society Cult 2017).
4.1.1 Finansiell data - NA-KD
Finansiell data från företaget NA-KD har samlats in från årsredovisningen år 2016 (se bilaga 2)
då, som tidigare nämnts, årsredovisningen från 2017 ej fanns tillgänglig. I nästkommande
stycken kommer bland annat nyckeltal som omsättning, personalstyrka och nyemission från
årsredovisningen att presenteras. Sedermera kommer en analys av data att utföras i analyskapitlet
för att se om den snabba och starka tillväxten i företaget har idag visar sig i NA-KDs nyckeltal.
Nakdcom One World AB (NA-KD) ingår tillsammans med företaget Odd Fashion of Sweden
AB i en koncern där Nakdcom One World AB är koncernmoderbolaget. I årsredovisningen för
moderföretaget rörande räkenskapsåret 2016 kan man följa bolagets utveckling från och med
2014/2015. Bolaget beskrivs enligt förvaltningsberättelsen som ett företag som bedriver e-handel
med kläder, skor, accessoarer och livsstilsprodukter på den globala marknaden (Nakdcom One
World AB 2017).
Dokumentet visar tydligt hur moderföretaget har förvaltat möjligheter på ett enastående sätt och
att nettoomsättningen vuxit med ca 4370 %, från 2888 tkr till 126 241 tkr, under dessa två
räkenskapsåren (räknat från och med 2015-01-01). Nakdcom One World AB har också vuxit sig
större i personalantal som ökat från 9 till 89 anställda. Ökningen visar sig också i årets resultat
som efter räkenskapsåret 2016 visade sig vara negativ. Det negativa resultatet är en påföljd av
den snabba expanderingen företaget har genomgått, vilket resulterat i bland annat kostnader som
handelsvaror och personalkostnader. Årsredovisningen visar även att omsättningstillgångarna
såsom varulagret har ökat och blivit nästan sex gånger större vilket också tyder på en kraftig
expansion på kort tid. Omsättningstillgångarna totalt gick från 17 804 tkr till 213 620 tkr, en
ökning på nästan 1200% (Nakdcom One World AB 2017).
Under 2016 tillkom två nyemissioner, den första nyemissionen var i maj och hade grundades i att
företaget fortsatte med marknadssatsningar. Under hösten 2016 fortsatte företaget att utveckla
stora volymökningar och ett beslut om ännu en nyemission fattades och genomfördes i
december. Dessa nyemissioner är ett tecken på att företaget är nytt då det är vanligt
förekommande i tillväxtföretag som fortfarande går negativt de första åren. Aktiebolaget har
flera ägare och några av de största efter året 2016 var Northzone Ventures VIII L.P. med 20,8 %,
Jartsi Holding AB med 20,5 %, Emred Sweden AB med 10,7 % samt eEquity Sweden AB med
10,4 % av andelarna (Nakdcom One World AB 2017).
4.1.2 Framtida utveckling och risker
I årsredovisningen för NA-KD framgår också hur företaget vill utvecklas i framtiden samt vilka
risker och osäkerhetsfaktorer det finns. NA-KD ska fortsätta att satsa på den globala marknaden
vilket kan innebära risker som att resultatet och den finansiella ställningen kommer att påverkas.
Det påverkas av yttre faktorer som ligger utanför bolagets kontroll, det kan till exempel handla
om ekonomiska eller politiska förutsättningar som kommer att påverka den globala handeln.
Som alltid när ett bolag opererar på internationella marknader finns det också en valutarisk,
något som NA-KD kommer hantera med hjälp av snabba prisjusteringar (Nakdcom One World
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AB 2017).

4.2 Konkurrentanalys
Företaget NA-KD är aktivt inom kläd- modebranschen men även inom den så kallade online
branschen. Företaget säljer kläder, skor och accessoarer till en ung kvinnlig publik online. Enligt
thenest.nu (2015) har fler och fler företag inom olika branscher tagit sig an internet för att växa.
NA-KD skiljer sig från en del av dessa företag då företaget föddes i en era när användningen av
internet var absolut. Tack vare internet kan företaget maximera sina kunders upplevelse och
erbjuda fri frakt världen över, expressleverans, nya produktlanseringar dagligen samt säker
betalning (NA-KD 2018).
Just klädbranschen är mycket vanlig online, idag finns nästan alla klädkedjor att tillgå på nätet
(Thenest 2015). Med hjälp av online-försäljning ökar både utbud och efterfrågan i takt med
vartannat. Konsumenter världen över behöver inte längre anpassa sig till det lokala utbudet. Det
finns som sagt en mängd olika företag online, både inom klädbranschen och inte. Ett par av dem
kommer att förklaras kort för att påvisa konkurrensen samt för att utreda en kortare jämförelse.
Anledningen till att just dessa företag är valda är presenterade i 3.5 Urval.
4.2.1 Finansiell Data - Zara
Zara är ett spanskt företag som är aktiva inom kläd- och modebranschen (Inditex 2017).
Företaget grundades 1963. År 1988 växte dem och blev internationella för att sedan öppna en
webbshop 2010. De började med en fysisk butik och idag finns Zara på 96 olika marknadsplatser
och har 46 onlinebutiker (Inditex 2018). Deras målgrupp skiljer sig då Zara vänder sig mot män,
kvinnor och barn. Zara har byggt ett välkänt varumärke som är betydligt äldre än NA-KDs, trots
det har de varit en stor inspirationskälla för NA-KD.
För att kunna jämföra konkurrenten Zara med NA-KD bör de två första åren av företaget
undersökas. På grund av att Zara grundades 1963 är den data inte relevant och istället kommer
siffror från räkenskapsåret 2016 (se bilaga 3) att studeras, samma räkenskapsår som har studerats
på NA-KD. Jämföringar med år 2015 kommer att göras för att se hur mycket företaget vuxit på
ett år. Det är inte heller relevant att titta på företaget Zara i helhet utan istället kommer en
marknad att undersökas, den svenska marknaden. Detta för att Zara utgår från flera länder medan
NA-KD har sin bas i Sverige, trots att de verkar i flera länder.
Zara hade år 2016 en nettoomsättning på 723 035 tkr, det är en ökning på nästan 13% från
föregående räkenskapsår. Vilket visar på att företaget fortsätter med en positiv tillväxt och
fortsätter att expandera på den svenska marknaden. Personalstyrkan visade också en ökning på
39 personer mellan år 2015 och 2016. Samt att omsättningstillgångarna även de ökade med 5,5%
från 130 142 tkr till 137 427 tkr.
4.2.2 Finansiell Data - Nelly
Nelly grundades 2004 är verksamma inom samma bransch som både Zara och NA-KD.
Nelly.com tillsammans med NLYMan.com har det juridiska namnet NLY Scandinavia AB.
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Precis som NA-KD säljer de mode på nätet och har nyheter varje dag (Nelly 2018). De är även
återförsäljare för en mängd internationella och välkända märken samtidigt som de säljer sina
egna varumärken: NLY Design, NLY Trend, NLY Lingerie och NLY Shoes. Deras målgrupp
utgörs av tjejer och killar mellan 18 och 35 år. I dagsläget är de aktiva inom 13 olika nationer.
Ännu en gemensam nämnare mellan Nelly.com och NA-KD är dess grundare. Jarno Vanhatapio
har nämligen skapat de två framstående företagen (Lindmark 2018).
För att jämföra konkurrenten Nelly.com med NA-KD borde Nellys två första år undersökas, men
på grund av att data från de första två åren inte finns tillgängligt kommer räkenskapsåret 2016 (se
bilaga 4) att undersökas istället. Jämförelser med år 2015 kommer att göras för att se hur mycket
företaget har vuxit under ett år.
NLY Scandinavia AB ingår i en koncern under namnet Qliro Group. Årsredovisningen från år
2016 för NLY Scandinavia AB visar att företaget hade en nettoomsättning på 1 195 213 tkr,
vilket var en ökning på 2,2 % från 2015. Ökningen visar att företaget är stabilt och fortsätter att
expandera. Något som också tyder på en bra och stabil tillväxt är omsättningstillgångarna som
ökade med nästan 11%, från 318 458 tkr till 353 005 tkr. Det som däremot sänktes under åren
var personalstyrkan som gick från 199 till 190 anställda.

4.3 Observationer Instagram
NA-KD jobbar mycket med marknadsföring via sociala medier. Både företaget själv och deras
influencer är aktiva på det sociala mediet Instagram.
NA-KDs Instagram har 1,5 miljoner följare (2018-05-07) @nakdfashion
NA-KD jobbar aktivt med Instagram denna slutasatsen kan dras då de postar mellan två-fyra
inlägg per dag. De flesta av dessa inlägg är inriktade på att marknadsföra NA-KDs produkter,
vilket kan ske på två olika sätt. Det ena är inlägg där en av deras influencer marknadsför NAKDs kläder. Det andra är inlägg där anställda modeller marknadsför NA-KDs produkter. Dessa
kan urskiljas då influencers namn finns med i bild sammanhanget. Bilderna är utrustade med
köp-länkar, vilket tillåter kunder att få upp plagget i en köp miljö genom att trycka på dem.
Dessa gör det enklare för kunderna att få fram information, som pris, på det plagg som är
marknadsförda på NA-KDs Instagram. NA-KD satsar inte bara på att marknadsföra sina
produkter utan också att skapa en mer balanserat stämning för att deras Instagram inte ska tolkas
som ett “reklam på reklam” kontot. Detta gör dem genom att till exempel lägga ut bilder på
exotiska platser, uppdukade middagar eller fordon av olika slag i fina miljöer. Dessa bilder följer
NA-KDs rena flöde och är väldigt eleganta. Hela flödet är harmoniskt och bilderna är
välproducerade.
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Bild 1. NA-KDs Instagram flöde (2018-05-16)

Iva Nikolina Juric har 887 000 följare på Instagram (2018-05-09) @ivanikolina
Iva har ett flertal gånger publicerats på NA-KDs Instagramkonto, fyra stycken det senaste
halvåret. Iva har ett betalt samarbete med NA-KD vilket visas genom en text över inläggen där
detta informeras om. Hon är en av de influencers som har lanserat en kollektion ihop med
företaget. Denna kollektion har marknadsförts både på hennes egen och NA-KDs Instagram,
samma bilder har använts på båda kontona men den ackompanjerande texten ser annorlunda ut
på de olika kontona. Hon har samarbeten med andra företag, vilka hon publicerar under samma
period hon har samarbete med NA-KD. Dessa samarbeten är för produkter som inte liknar det
NA-KD erbjuder. Iva är bosatt i Berlin och är en av NA-KDs många internationella influencers.
Hennes flöde är stilrent, modernt och det är hög kvalitet på bilderna.
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Bild 2. En av Iva Nokolina Jurics promotion inlägg för hennes NA-KD kollektion

Bianca Ingrosso har 714 000 följare på Instagram (2018-05-07) @biancaingrosso
Bianca har publicerats på NA-KDs Instagram fyra gånger det senaste halvåret. Bianca har ett
betalt betalt samarbete med NA-KD vilket kan utgöras med hjälp av informationstexten över
bilden. Bilderna som publiceras på både hennes Instagram och NA-KDs är desamma, men de
tidigare nämnda köp-länkarna existerar endast på företagets konto, vilket är länkat i Biancas
inlägg. Samarbetet med NA-KD involverar även en personlig rabattkod som Biancas följare kan
använda när de blir kunder hos NA-KD. Bianca har flertal andra samarbeten, med NA-KD
samarbeten observerar fem samarbeten med olika företag. Bianca är bosatt i Stockholm och är en
av NA-KDs många svenska influencers. Trots de många reklamsamarbeten så uppfattas flödet
ändå genuint då hon publicerar många inlägg per dag som väver in reklamen. Dessa
reklaminlägg matchar även hennes vanliga inlägg vilket får dem att kännas som vilket inlägg
som helst i hennes flöde. Generellt är hennes flöde livfullt och stilrent med hög kvalitet på
bilderna.
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Bild 3. Ett betalt samarbete av Bianca Ingrosso för NA-KD

Bild 4. Ett betalt samarbete med NA-KD
inkluderat en beskrivning och rabattkod

Katri Kats har 70 800 följare på Instagram (2018-05-09) @katrikats
Katri har under det senaste halvåret publicerats en gång på NA-KDs Instagram konto.
Samarbetet är inte betalat, då informationstexten saknas. Bilden som används i det inlägget som
NA-KDs konto kan även återfinnas på hennes egna konto. Dock så nämns hon i NA-KDs inlägg
som samarbetspartner medan NA-KD inte nämns i hennes egna inlägg. Inga andra samarbeten
kunde lokaliseras under observationerna. Katri är en estländsk influencers om för närvarande bor
i Los Angeles. Hennes flöde är livfullt, personligt och bilderna är av hög kvalitet.
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Bild 5. Katri Kats Instagram (2016-05-16)

Natalie Alysa har 14 000 följare på Instagram (2018-05-09) @nataliealysa
Natalie har publicerats två gånger på NA-KDs Instagram de senaste 6 månaderna. Inget av
samarbetena var betalda. NA-KD nämner Natalie i deras inlägg, där respektive bild används,
som en av deras influencers. Hon själv publicerar bilderna på hennes konto som två i mängden
och NA-KD nämns inte alls. Under observationerna framkom inga andra samarbeten. Natalie är
en annan av NA-KDs utländska influencers och är bosatt i Toronto, Kanada. Hon har hög
kvalitet på hennes bilder och flödet har en generell urban chic-stil.
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Bild 6. NA-KDs inlägg av Natalie Alysas outfit,
hon nämns inläggets beskrivning

Bild 7. Natalie Alysas inlägg med
samma outfit. Hon nämner inget
samarbete med NA-KD

4.4 Intervju
Empirin som presenteras i följande stycken är insamlad från intervjun som utfördes med Magnus
Hjörne. Hjörne är medgrundare i NA-KD och ansvarig för business to business- försäljningen,
som presenterat i 3.5 Urval. Empirin kommer senare att analyseras i kapitel 5 för att slutligen
kunna användas i uppsatsens slutsats.
NA-KD har idag byggt upp ett varumärke som är bekant för många. Redan från början var idén
att bygga ett bolag och varumärke som skulle appellera den yngre generationen, generation Y
och Z, berättar Hjörne. Grundarna inspirerades av redan existerande företag i branschen, hur de
gått tillväga för att locka kunder. Affärsidén var att skapa en digital version av Zara. NA-KD såg
att välkända företag, så som Zalando och H&M hade problem att nå ut till just den unga
målgruppen och snart föddes idén om influencer marketing. NA-KDs grundare noterade en lucka
i marknaden, en lucka som deras affärsmodell fyller, då den tilltalar generation Z och Y. Hjörne
tillägger att allt är så anpassat till målgruppen som möjligt, handelsplattformen är designad för
att tilltala målgruppen. Genom att enbart koncentrera sig på den givna marknaden menar Hjörne
att det är vad som gjort dem så stora, deras fokus på en marknad och exakt vad den marknaden
kräver.
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“Den här generationen ser igenom mycket, om något inte är relevant för dem så tappar de
kraften om man säger så” - Hjörne (2018)
Som tidigare nämnts har NA-KD vuxit markant på kort tid. Företaget har endast funnits i tre år
men har redan uppnått en hög tillväxt, vilket enligt Hjörne är på grund av det hårda arbetet
internt i företaget. Hårt arbete och en väl fungerande affärsmodell som var rätt i tiden.
“Jobba fokuserat, det finns liksom ingen hemlig modell, utan det att varje dag försöka göra
bättre produkter, varje dag ha bättre plåtningar, varje dag skicka bättre nyhetsbrev, varje dag
vara relevanta för sin målgrupp liksom” - Hjörne (2018)
För att hålla de anställda motiverade till att förbättras, arbetar NA-KD med olika incitament. De
har även valt att sträva efter att bli så transparenta som möjligt. Detta för att de anställda samt
andra intressenter ska kunna följa hur det går för NA-KD och där med få tillgång till företagets
aktuella siffror.
En stor del av framgången anser NA-KD vara till följd av influencers, då de riktar sig mot den
givna målgruppen. Denna yngre målgrupp spenderar i snitt 4-5 timmar på sociala medier varje
dag, vilket gör influencers till en bra och relevant marknadsföringsmetod som når ut till rätt
publik. På sociala medier påverkas användarna av vad andra lägger ut och hur de framställs. NAKD vill påverka konsumenterna via dessa kanaler genom att placera sina produkter i åtråvärda
miljöer. Hjörne menar att det handlar om att influencernas innehålla ska generera trovärdighet till
NA-KD och därmed skapa varumärkeskännedom. NA-KD väljer sedermera att arbeta med
respektive influencer på olika sätt. Ibland är ett fåtal stora influencers med många följare av
intresse och andra gånger är många små influencers med en mindre följarskara aktuellt. Företaget
menar också att de säljer varor som tilltalar influencers mycket, vilket leder till ett högt
samarbetsintresse.
Anledningen till att influencer-marketing har blivit stort menar NA-KD är på grund av att
generation Z och Y generellt har väldigt svårt för reklam. Generationen spenderar mycket tid på
sociala medier och använder sig av ad-blockers för att stänga ute reklam och pop-ups. Det har
lett till att influencer-marketing blivit ett oförfalskat inslag av reklam, personer ser upp till de
influencerna som de anser vara relevanta och väljer själva att följa dem.
Marknadsföringsmetoden kan jämföras med en tv-reklam där tittarna inte känner lika mycket
tillit till produkterna som om en influencer skulle ha rekommenderat produkten. Konsumenterna
kan lättare relatera då det känns mer privat.
“Det är bara tv-kampanjer, som man sett en miljard gånger, det är inget genuint om man säger
så” - Hjörne (2018)
Samarbeten med influencers ser olika ut från fall till fall och är ytterst personligt, majoriteten,
runt 80-85%, är inte betalda samarbeten utan då får influencern gratis kläder istället. I andra fall
kan betalning ske genom att personen får en viss procent av försäljningen av den marknadsförda
produkten eller utifrån antal skrivna inlägg om företaget. Ett samarbete kan ha olika form, en
influencer kan skicka bilder till företaget som NA-KD då själva kan marknadsföra, en influencer
kan även promota NA-KD via sin eget Instagram konto.
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Vissa influencers blir utvalda får göra egna kollektioner för NA-KD. Avtalen som skrivs mellan
parterna säger ingenting om att en influencers inte får arbeta med andra företag under tiden de
arbetar med NA-KD. NA-KD tycker till och med att det kan stärka influencern om de arbetar
med flera företag samtidigt.
“Gör de ett klädsamarbete med oss tycker vi att det bara förstärker de som designers om de gör
ett klädsamarbete med någon annan” - Hjörne (2018)
Även om NA-KD inte har något emot att influencern samarbetar med andra företag så har de
ändå praxis som influencern bör förhålla sig till. De vill exempelvis inte att influencern ska
arbeta med andra företag under samma dagar som de arbetar med NA-KD och om influencern
ska släppa två kollektioner, en med NA-KD och en med ett annat företag, ska det göras med en
viss tid emellan för att inte förväxlas eller skapa förvirring. Enligt informanten Hjörne påverkar
det inte negativt om en influencer har ett annat samarbete med ett annat företag som skiljer sig
väldigt från NA-KD. Det som NA-KD höjer vikten av är hur relevant influencern är. Om varje
inlägg som influencern skriver handlar om reklam för olika företag så menar NA-KD att tilliten
sjunker, liksom personens relevans. Om företaget gillar att samarbeta med en viss influencer och
anser att hen genererar mycket till varumärke eller försäljning så finns en stor chans att
samarbetet kommer att fortskrida.
Vid användande av influencers som marknadsföringsmetod behöver en del riktlinjer sättas upp
för att varumärket ska framföras på rätt sätt. Riktlinjerna kan utgöras av rekommendationer
gällande hur de ska promota NA-KD. De ser helst inte att deras samarbetspartners visar upp sig i
olämpliga sammanhang under tiden som ett samarbete pågår, men menar på att det även beror på
valet av kanal. Om influencern använder sig av Instagram stories i samarbetet så spelar det
mindre roll.
“De flesta har glömt av att de samarbetat med oss om det är en månad senare och de har en tuff
utekväll.” - Hjörne (2018)
Det skrivs kontrakt mellan parterna där olika regler tas upp, exempelvis måste influencern lägga
upp bilder som vanligt, hen får inte verka annorlunda bara för att det pågår ett samarbete. Kraven
gällande hur en influencer ska bete sig skiljer sig dock, det är viktigt att det finns en “NA-KD
soul” som Hjörne kallar det. Personen måste ha en viss stil som stämmer överens med företagets.
Utöver ”soul”, budget och val av nation så analyserar företaget influencern och deras följarskara.
“Nu ska vi växa i Frankrike till exempel då allokerar vi en specifik budget och så har vi en
influencer databas där vi egentligen kan filtrera på på olika sätt. Om de har fler än, mellan xx% många följare, mer än x% kvinnliga följare kanske 60-70% och så vidare.” - Hjörne (2018)
Det allra viktigaste är att influencern är relevant för sin egen publik. Hjörne refererar vid ett
flertal tillfällen till Kim Kardashian som är känd globalt men trots det inte är relevant för NA-KD
att jobba med. Istället vill företaget hitta en så kallad “Kim Kardashian” i varje liten stad, som då
kan påverka omgivningen.
“Den lilla staden i Tyskland, där är det coolt att hitta den tjejen med 5000 följare som är så cool
i den staden och är relevant för den publiken” - Hjörne (2018)
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Beroende på vilka avtal som skrivs används olika kanaler i sociala medier. Om samarbetet är
gratis kan influencern själv välja vilken kanal de vill marknadsföra NA-KD på. Kanalen som
genererar mest trafik idag är Instagrams Instagram stories där influencern lägger upp filmer eller
bilder som visas under ett dygns tid. Innan Instagram lanserade stories var det Snapchat som
påvisades vara bästa kanalen.
När en person blivit influencer hos NA-KD och promotar företaget genom att posta bilder och
videor är det viktigt för företaget att se så att det går rätt till. NA-KD har anställda som ständigt
kontrollerar det som läggs ut vid samarbeten för att minska risken att en skandal ska uppstå eller
att något kan feltolkas och hämma varumärket. Hjörne poängterar att sådana fall inte händer
särskilt ofta, han kan endast erinra sig om en eller två gånger. Det finns även återkommande fall
då folk promotar NA-KD och säger att det är företaget som gett dem kläder, vilket inte är sant då
det är de själva som köpt det och valt att promota dem, detta kan NA-KD dessvärre inte
kontrollera.
Idag har företaget en hel avdelning med anställda som specifikt arbetar med influencers. Det var
från början inte planerat att arbeta med influencer marketing i den utsträckning som företaget gör
idag. Utan NA-KD testade metoden genom att be en influencer promota dem på hennes Snapchat
vilket genererade en hög trafik. Sedermera valde de att använda influencers som en central del av
sin marknadsföring. Efter framgången som metoden medförde valde NA-KD att utveckla och
bygga på den. Trots att influencer marketing har visat sig vara ytterst gynnsamt är det inte den
enda marknadsföringsmetoden de använder sig av. Betalningsreklam, Facebook, Instagram,
SEM (Search Engine Marketing) och events är exempel på andra metoder som företaget
använder sig av. En, för NA-KD, ny metod som under 2018 är under planering är att synas mer i
fysiska butiker, detta genom att låta andra butiker bli återförsäljare av NA-KDs produkter. Det
finns även en målbild att öppna upp särskilda NA-KD butiker under årets gång.
Influencer-avdelningen följer influencerna noga för att se om försäljningen samt trafiken ökar
efter att de marknadsfört en produkt. Resultaten beror, som nämnts, mycket på vem personen är,
bara för att en influencer innehar flera miljoner följare betyder det inte att hen kommer generera
flest försäljningar. Hjörne presenterar ett exempel gällande en tjej i USA med 12 miljoner följare
som endast genererade två stycken ordrar medan en tjej i Finland med 10 000 följare gav 400
ordar när hon postade ett inlägg. Återigen handlar det om influencerns relevans. Om NA-KDs
främjan på sociala medier inte skulle uppskattas av konsumenterna så syns det tydligt på att
trafiken som kommer från kanalen faktiskt inte handlar något. Om NA-KD inte är relevanta för
publiken vid dessa skeden så kan det vara så lite som ingen trafik alls.
Ett flertal influencer är med och skapar kollektioner i NA-KDs namn. Hjörne förklarar att de har
ca 30-35 kollektioner skapade av influencer som har eller kommer att släppas 2018. I frågan om
hur många samarbeten de har just nu kunde han inte svara exakt på, med det handlar om ett
tusental varje månad. NA-KD ser hela världen som sin marknad och skeppar varor till ca 130
olika länder per månad med ett rekord på 185 länder på en månads tid. Resultatet blir att
företaget har samarbeten med influencers över hela världen. Det fungerar bra med tanke på att
målgruppen är bekväm med att beställa varor från hela världen.
“Ser vi en bra produkt och vi känner en trygghet att handla från sidan genom att läsa reviews,
då bryr vi oss inte riktigt vart den kommer ifrån” - Hjörne (2018)
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Hjörne menar även att det ligger mycket bakom innan själva samarbetet tar plats. Först och
främst undersöker de vem den möjliga influencern är. Exempelvis så väljer de inte i förstahand
att bli promotade av en skandalomsusad Paradise Hotel deltagare. Dock är det inte deltagandet i
dokusåpan som avgör utan hur personen i fråga har visat sig utåt, då NA-KD redan haft ett flertal
samarbeten med andra deltagare från serien som varit väldigt genuina. Det handlar om att hitta
människor på sociala medier som verkar rätt för varumärket. Det ska vara relevanta personer
som följarskaran vill få tips och råd ifrån.
4.4.1 Framtidsvision av varumärket NA-KD
Idag pågår en diskussion angående hur NA-KD vill uppfattas av konsumenterna samt vad de vill
associeras med. Klart är att de vill uppfattas som ett varumärke. Med det sagt så menar Hjörne
att det är stor skillnad mellan ett varumärke och fast fashion. Zara och H&M förknippas med fast
fashion och ses därmed som mindre exklusiva, skulle de trycka upp en tröja med sin logga på
skulle inte den sälja lika bra som en tröja från ett exklusivt varumärke. Calvin Klein, Levi ́s och
Tommy Jeans är exempel på starka varumärken som NA-KD strävar efter att efterlikna och
förknippas med.
“Det första du ska tänka på är givetvis att vi säljer en massa kläder och att vi släpper nya hela
tiden, men vi vill också positionera oss som ett varumärke som är exklusivt” - Hjörne (2018)
När man i framtiden ser NA-KD i fysiska butiker ska deras produkter vara bredvid varumärken
som de precis nämnda. Vid NA-KD säljs även externa exklusiva varumärken för att positionera
sig på marknaden. De ser att det funkar, om de släpper en tröja som det står NA-KD på så säljer
den väldigt bra.
“Så det är så vi vill uppfattas som ett young fashion, exklusivt varumärke som passar den yngre
målgruppen.” – Hjörne (2018)
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5. Analys
I detta kapitel kommer en analys att göras av det empiriska underlaget med stöd av de i kapitel 2
presenterade teorierna. Analysen kommer sedan att ligga till grund för slutsatsen.

5.1 Marknadsposition
Genom att granska NA-KDs årsredovisning syns en markant ökning i färdiga varor och
handelsvaror, vilket tyder på en ökad tillväxt enligt författarna Delmar och Wennberg (2014)
som menar att man mäter tillväxten genom att mäta ökning av varor och tjänster som blivit
producerade. NA-KD har sedan start även utökat personalstyrkan markant särskilt mellan de
första två åren. Detta resulterar i att företaget har vuxit och blivit större. Audretsch, Coad och
Segarra (2014) argumenterar för att tillväxt är något komplext och svårt att mäta, det är flera
faktorer som spelar in. Några av dessa faktorer är talangfull personal, storlek av företag, antal
innovationer och ålder på företag. För NA-KD är dessa siffror positiva vilket även det visar i en
stark tillväxt enligt de observerade nyckeltalen. Hjörne presenterade hårt arbete inom företaget
som en central faktor till deras tillväxt.
Fortsatt analys av NA-KDs årsredovisning och genom en jämförelse med konkurrenterna Zaras
och Nellys årsredovisningar från samma år (2016) kan man se många tecken som påvisar att NAKD har en stark marknadsposition i jämförelse. NA-KD har en nettoomsättning som är en
sjundedel av Zaras som började med sin e-handel för 8 år sedan. Även om Zara också har fysiska
butiker tyder detta på att NA-KD har en stor chans att bli minst lika stora om inte större i
framtiden. Hjörne nämner även i intervjun att de haft Zara som en förebild men att de numera
satsar på ett exklusivt varumärke och därmed eftersträvar andra företag som anses vara mer
exklusiva. Det alla tre företagen har gemensamt är att alla har ökat både omsättningstillgångarna
och nettoomsättningen från 2015 till 2016. Nelly och NA-KD har som tidigare nämnts grundats
av samma person och har därför en liknande affärsidé och målgrupp. Genom att analysera Nellys
årsredovisning och dess siffror kan man därför försöka förutspå NA-KDs framtida tillväxt. Efter
14 år på marknaden har Nelly en fortsatt stabil tillväxt, något som kan bli verklighet för NA-KD.
Redan ny tyder NA-KDs stadiga tillväxt på en ljus framtid.
Det är tydligt att NA-KD befinner sig i diversifieringsfasen då de som nyskapat företag hela
tiden antar nya marknadsplatser med nya varor. Enligt Ansoff (1987) är denna fas otroligt
riskfylld men kan ge positiva resultat. NA-KD är ett exempel på ett företag som placerats i denna
fas och utnyttjat dess fördelar istället för att fokuser på problemen. NA-KD har vågat anta
riskerna för att växa som företag. Enligt teorin av McKelvie, Brattström och Wennberg (2017)
växer vissa nya unga företag snabbare än andra om de har specifika nyckelfaktorer varav en är en
motiverad chef. Denna teori går att applicera på NA-KD och deras sätt att jobba. Medgrundaren
Magnus Hjörne berättar under intervjun att de hela tiden vill motivera sina anställda genom att
hålla olika incitament. De motiverar även genom att arbeta med transparens, det vill säga alla i
företaget har möjlighet att se företagets utveckling i form av siffror. Även Webster (1986)
presenterar nyckelfaktorer som en viktig del i ett företags tillväxt där marknadsföring är en av
faktorerna. Författaren menar att marknadsföringen måste vara mer uppfinningsrik för att ändra
kundernas beteende och skapa ett behov hos dem. Även detta är en teori som NA-KD använder
sig av i sitt arbete, vilket man kan se i användandet av influencers. Då NA-KD har märkt av en
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“allergi” mot reklam bland unga människor krävs nya och uppfinningsrika metoder där reklam
presenteras mer vardagligt och mindre påtvingande. Efter att analysen av instagramkontona var
genomförd bekräftas Hjörnes uttalande angående denna “allergi”. Med hjälp av influencers kan
NA-KD motverka problemet. Konsumenterna kan välja att följa det som attraherar dem, därmed
väljer de sin egen reklam och blir automatiskt mer mottagliga.

5.2 Marknadsföringskommunikation
Väntat var NA-KDs val att lägga den största delen av sitt marknadsföringsarbete på just sociala
medier och inte minst genom influencers. Dock var det tydligt att det inte var deras plan från
början utan snarare något de stötte på längs vägen och sedermera valde att lägga större vikt vid
då de genererade positiva resultat. Författarna Richardson, Choong och Parker (2016)
presenterade en studie där resultatet visade att marknadsförare skulle investera 27 % av all
marknadsföringskommunikation i sociala medier vid år 2017. Dessa siffror fick även stöd från
Sextons (2011) och Ströms (2010) argument för varför företag ska använda sig av sociala medier
i praktiken.
NA-KDs metod för att bygga upp sitt varumärke är att använda sig av influencers. Därigenom
når NA-KDs produkter ut till en stor publik världen över. Med hjälp av företagets tusentals
influencers postas nya produkter varje dag, detta gör att NA-KD ständigt är synliga och aktuella.
Som Schultz, Doer och Frederiksen (2013) förklarar kan ett varumärke utgöras av dess rykte och
synlighet på marknaden.
I NA-KDs fall kan diskussioner konsumenter sinsemellan samt mellan konsumenter och
influncers eller företag ske exempelvis i kommentarsfälten på olika sociala medier.
Diskussionerna ger konsumenterna möjlighet att få framföra sina synpunkter samt ta del av
andras, få svar på frågor kring en produkt och helt enkelt känna sig delaktiga. Lauren (2015)
beskriver hur tillkomsten av sociala medier öppnat kommunikationskanaler mellan företag och
potentiella kunder, men även kunder sinsemellan. Dessa kanaler ger folk möjligheten att
diskutera varumärken fritt. Diskussionerna som görs tillgängliga via sociala medier leder enligt
Huete-Alcocer (2017) till EWOM som sedermera hjälper till att bygga varumärket. Ström (2010)
stödjer Laurens teori om fördelarna med kommentarsfält i bloggar och dubbelriktad
kommunikation.
NA- KD är noggranna med vilka de skapar samarbeten med. Innan ett samarbete tar form görs
en noggrann analys av influencerns personlighet, inlägg och följarskara. Det är enligt Hjörne
viktigt att influencern sänder rätt signaler och har de värderingar som företaget vill förmedla till
sina kunder. Influenceravdelningen jobbar hårt med just detta, vilket kan bekräftas av
observationerna från föregående kapitel då influencernas inlägg framstod av hög kvalité.
Samarbetena bör ske under godkända och kontrollerade former, vilket då bör skapa positiv
EWOM istället för att stjälpa varumärket. Avdelningen ser tydligt en förändring i trafiken när ett
samarbete är mer eller mindre lyckat, därav kan de lättare reglera funktionen av samarbetet. De
kan då avgöra om samarbetet bör fortskrida eller sägas upp samt se vilka kanaler som är mest
lönsamma för respektive influencer. Schultz, Doer och Frederiksen (2013) framhäver också
vikten av ett gott rykte, i det här fallet EWOM, i dagens läge då internet har resulterat i högre
tillgänglighet av företagsinformation och kundernas åsikter.
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Många av de influencers som NA-KD har valt att samarbeta med beskrivs enligt Khamis, Ang
och Welling (2017) som mikro-kändisar. Detta har de blivit genom så kallad self-branding, då de
redan har byggt sitt eget personliga varumärke. Genom att analysera var mikro-kändisarna
kommer ifrån och vad de associeras med kan NA-KD hitta varje stads egna “Kim Kardashian”.
Denna typ av marknadsföring fungerar bra då folk vill efterlikna sina idoler för att uppnå en viss
status i samhället (Kotler et al. 2005). Hu, Li, Zhang och Zhu (2017) stödjer Kotlerss et al. teori i
sin undersökning där de diskuterar social proof, vilket innebär att människor studerar och tar
efter andra för att reflektera ett liknande beteende. Hjörne beskrev NA-KDs influencers som
relevanta för företaget samt för sin respektive följarskara. På NA-KDs hemsidas trafik syns
tydligt när en influencer har nått ut och influerat sina följare med den marknadsförda produkten.
Användarna av sociala medier väljer vilka de följer och blir därmed mer mottagliga för vad de
lägger ut, vilket kan ses som att de väljer vilka de vill bli influerade av.
Hjörne presenterade i intervjun ett fall där en influencer med högt antal följare inte kunde
producera samma höga försäljningssiffror som en influencer med lägre antal följare. Antalet
följare hos en influencer är inte alltid det mest intressanta vid skapandet av ett samarbete. Hjörne
poängterade ett flertal gånger att det var viktigt att hitta varje stads mikro-kändis, vilket kanske
inte alltid är personen med störst följarskara. Influencerna hos NA-KD har stor variation för att
kunna nå ut till olika människor på olika ställen men bör fortfarande besitta “the naked soul”.
Richardson, Choong och Parker (2016) argumenterar i sin artikel att ju fler följare en influencer
har desto högre trovärdighet har den. Författarna menar att influencers med högt antal följare
borde marknadsföra ett företags produkter och tjänster. Dock argumenteras detta emot av De
Veirman, Cauberghe och Hudders (2017). De menar att antalet följare inte nödvändigtvis
behöver resultera i högre trovärdighet. Författarna har i sin forskning hittat indikationer på att
även ett lägre antal följare kan resultera i en hög trovärdighet och influens. Genom att granska
NA-KDs influencers Instagramkonton är det tydligt att NA- KD arbetar enligt den sistnämnda
teorin. Då de har influencers med både låga och höga följarantal.
Efter observationer på både NA-KDs och några av deras influencers Instagramkonton kan
slutsatser dras att kvalitet är en prioritet. Flödena är rena, sofistikerade och innehåller
högupplösta, konstnärligt utformade bilder. Hjörne informerade i intervjun att företaget har en
kvalitetskontroll, som innebär att de går igenom materialet som postas av deras influencers. I
intervjun framgick det även att relevans är en viktig prioritet för företaget när det väljer ut sina
influencers. För NA-KD är det viktigare att hitta personer som är relevanta för företagets
varumärke och kan influera sin publik, det vill säga sina följare, än själva följarantalet. Genom
att studera Gillins (2008) artikel och NA-KDs sätt att arbeta syns likheter på hur företag 2008
och företag idag jobbar kring och med influencers. Något som docka skiljer sig från Gillins
studie och dagens praktik är det tredje kriteriet, influencerns resulterade rankning vid sökningar.
Tidigare har vikten av att hitta mikro-kändisar och variera samarbeten mellan stora och små
influencer för att nå ut till fler påpekats. Efter analys av det empiriska underlaget kan därför
Gillins tredje kriterium förkastas.
Influncer marketing som NA-KD använder sig av påverkar tydligt beteendet hos konsumenterna.
Influencerna kan med sin följarskara liknas vid de sociala grupper som beskrivs av Kotler,
Wong, Saunders och Armstrong (2005) då sociala faktorer samt reaktioner och prioriteringar
präglar och influerar följarna till att efterlikna influencern i fråga. Precis som författarna skriver
så skapas ett behov av följarna att passa in i den sociala rollen samt gruppen. Hjörne beskrev
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NA-KDs målgrupp som den yngre generationen vilket gör att konsumenterna som företaget
riktar sig mot befinner sig i samma livscykel och därmed bör besitta liknande attribut gällande
behov och uppfattningar. Därmed bör konsumenterna i stor utsträckning sträva efter att efterlikna
samma influencers. Hu, LI Zhang och Zhu (2017) beskriver detta fenomen som social proof, då
konsumenterna vill reflektera beteendet av någon de ser upp till och skapa en grupptillhörighet.
Utfallet av influencer marketing var något som NA-KD snabbt kunde räkna ut och se den
positiva påverkan av. De lärde sig även att styra marknadsföringen gällande vilka kanaler och
vilka personer som behövs för att komplettera de redan existerande samarbetena och för att
maximera resultatet.
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6. Slutsats
I detta kapitel kommer uppsatsens slutsats att framföras för att avsluta uppsatsen samt ge svar
på fråga och syfte.
Syftet med följande studie var att analysera och redogöra för hur influencer marketing kan
påverka tillväxten för ett företag. För att uppfylla detta syfte behöver problemställningen Hur har
NA-KD som varumärke skapat en god tillväxt genom influencer marketing? besvaras, vilket har
varit uppsatsens mål. Frågan besvarades med hjälp av en fallstudie av kvalitativ metod.
Nyckeltalen i årsredovisningen påvisar att NA-KD har en mycket god tillväxt och ett flertal
uttalanden presenterade i uppsatsen syftar till att mycket beror på just influencers. Sedermera
kunde jämförelsen med konkurrenternas årsredovisningar påvisa att framtiden ser ljus ut. Efter
att den insamlade empirin analyserades kan slutsatser dras att det är på grund av den kreativa
marknadsföringsmetoden som företaget har växt markant under kort tid. Med hjälp av sociala
medier har NA-KD kunnat ha öppna kommunikationskanaler med sina konsumenter, vilket har
gagnat trovärdighet till varumärket. De har noga valt ut sina influencers enligt ett flertal aspekter.
De har fokuserat på personens egen self-branding och övervägt noga vilka de själva vill bli
associerade med. Mikro-kändisarnas self-branding och det som de associeras med har då smittat
av sig på NA-KDs varumärke. NA-KD speglas i sina influencers och kan därmed dra nytta av
deras följarskaror. Eftersom influencernas följare vill efterlikna dem och bära samma kläder, vill
de nu även bära NA-KDs kläder. Företaget kan tydligt se ökad trafik när en influencer
marknadsfört ett plagg. Relevansen hos influencerna spelar nämligen stor roll. Företaget försöker
anta så mycket marknadsplats som möjligt genom att hitta personer med stort inflytande i många
städer och länder. Det är viktigt att ta an både stora och små influencers för att slutligen göra
“världen till en liten marknad”. Det viktigaste är alltså inte alltid antalet följare.
En viktig faktor i NA-KDs framgångssaga är deras timing och val av målgrupp. De testade
influencer marketing och märkte fort vilken positiv effekt det hade. Hjörne säger själv att dagens
ungdom är “allergisk” mot reklam och att då smyga in det i mikro-kändisarna dagliga liv som
folk själva väljer att följa är nutidens nyckel till framgångsrik marknadsföring. Att endast
fokusera på generation Z och Y som lägger stor del av sin dagliga tid på sociala medier påvisar
också en genomtänkt strategi av NA-KD och valet av influencer marketing.
Slutligen kan frågan besvaras med konklusionen att NA-KD har lyckats med en god tillväxt med
hjälp av influencer marketing på grund av att företaget var rätt i tiden. NA-KD har haft ett stort
fokus på sin valda målgrupp, utan att utöka den efterhand som de expanderat. Företaget har en
egen avdelning som hanterar arbetet med influencers, vilket visar på en stor satsning på
influencer marketing. Företaget har även en stor variation på sina influencers med olika antal
följare, för att täcka marknadssegmentet.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor
Generella
1.
2.
3.
4.

Vad är din roll i företaget?
När grundades företaget och hur såg affärsidén ut?
Vad har ni för målsättning i företaget och hur arbetar ni för att uppnå det?
Hur vill ni att ert varumärke ska uppfattas av era intressenter?

Tillväxt
1. Ni har vuxit väldigt mycket på väldigt kort tid, hur hann ni med i den utvecklingen?
2. Vad tror ni är anledningen till er snabba tillväxt tror ni det är influencers?
a. Hur fungerar samarbetet?
b. Olika avtal för olika personer?
3. Kan man arbeta sig upp på olika sorters nivåer för att tex. till slut få göra en
klädkollektion?
4. Vad har ni för krav för att en influencer ska få arbeta med er? Tex ett visst antalföljare.
5. Hur kan ett avtal se ut? Får tex en influencer samarbeta med andra företag samtidigt som
de samarbetar med er?
6. Hur fungerar betalningen engångs kostnader eller månadsavtal?
a. Betalt för antal inlägg?
b. Betalt för antal klick på länken?
7. Märker ni en ökning i försäljningen när en influencer har marknadsfört en produkt på sina
sociala medier?
Varumärkesutveckling
1. Har ni någon slags kontroll på era influencers och vad de gör? Tex inte visar sig i
olämpliga sammanhang?
2. Vad händer om en influencer missköter sig?
3. Godkänner ni bilder, inlägg och sammanhang där era kläder syns innan de läggs ut på
sociala medier?
Sociala medier som marknadsföringsmetod
1.
2.
3.
4.
5.

Varför tror ni att influencer-marketing har fått en sådan stor genomslagskraft?
Hur ser ni på trovärdigheten inom influencer-marketing?
Kan influencerna välja mellan sina olika kanaler att marknadsföra NA-KD på?
Vilken kanal ser ni fungerar bäst?
Har ni anställda som bara jobbar med influencers?

Psykologisk påverkan
1. Hur vill ni påverka era konsumenter med hjälp av influencers?
2. Hittar ni målgrupper först och sedan en lämplig influencer eller tvärtom?
3. Är det viktigt för er att influencern är en bra förebild när unga idag blir stressade att ha

det “perfekta livet” som finns på sociala medier?
4. Hur märker ni om en målgrupp inte tycker om det ni gör?
Influencer som reklampelare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hur uppkom idén med att använda influencers som marknadsföringsmetod?
Använder ni er av fler marknadsmetoder utöver influencers?
I vilka olika länder finns ni i? Vilka olika nationaliteter har ni på era influencers?
Hur många olika influencers har ni idag?
Tror ni influencers är anledningen till att ni blivit så stora?
Hur valde ni er första influencer?
a. Vem var det? Okänd eller känd person?

Bilaga 2 – NA-KDs Årsredovisning
Bild 1) Nyckeltal för NA-KD

Bild 2) NA-KDs resultaträkning

Bild 3) Urklipp ur NA-KDs balansräkning

Bilaga 3 – Zaras Årsredovisning
Bild 1) Nyckeltal för Zara Sverige

Bild 2) Zaras resultaträkning

Bild 3) Urklipp ur Zaras balansräkning

Bilaga 4 – Nelly Årsredovisning
Bild 1) Nyckeltal för Nelly

Bild 2) Nellys resultaträkning

Bild 3) Urklipp ur Nellys balansräkning

Bilaga 5 – Observationsschemat

Observationsschema
Har personen haft minst en bild publicerad på NA-KDs Instagramkonto?
Har personen haft fler bilder publicerade på NA-KDs Instagramkonto?
Hur många inlägg har personen i samarbete med NA-KD de senaste 6 månaderna?
Vad för slags samarbete har personen med NA-KD?
Hur interagerar personen och NA-KD med varandra på Instagram?
Har personen samarbete med andra företag?
Hur många följare har personen?
Vilket land är personen ifrån?
Hur ser personen Instagramflöde ut generellt?
Är det bra kvalitet på bilderna?
Är det ett visuellt fint flöde?

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se

