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Abstract 

New products are crucial for successful growth and competitiveness. A new product can 
sometimes be an improvement on a previous product in a company. Companies strive to deliver 
something that customers inquire for and it is at those times important to listen to consumers 
regarding what they want and how the products are designed, produced and managed. 
Consumers want a dialogue with companies as they want to be involved in the product 
development process. Consumers expect answers from companies and want to create a 
relationship. The purpose of this study is to get answers on how the consumer thinks about 
textile product improvement within clothing and how the product development process for a 
product improvement on a garment can look like. 

The study is based on a literature study and an empirical study. The literature study concerns 
the topics consumer behavior and New Product Development. The empirical material is from 
interviews with a strategic material developer and a global customer relationship management 
manager. In addition to this a questionnaire survey has been conducted aimed at consumers. 
Based on these, the results show several problems that can occur during the product 
development process regarding a product improvement. The result also shows how customers 
want to interact with the selected company, which factors that affect the consumer and how the 
consumer wants to be involved in a product improvement. The conclusion that the study has 
come up with shows that consumers want to participate and influence the product development 
process. Many of the consumers are dedicated regarding what the company is developing and 
therefore want to participate and affect. In the product development process, it showed that 
many technical problems could occur. Many tests and changes were therefore needed to 
achieve a good result. 

 

 

 

 

Keywords: Product improvement, product development, consumer behaviour, customer 
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Sammanfattning  

Nya produkter är avgörande för framgångsrik tillväxt och konkurrenskraft. En ny produkt kan 
ibland vara en förbättring av en tidigare produkt hos ett företag. Företag strävar efter att leverera 
något som kunderna efterfrågar och det är då viktigt att lyssna på konsumenterna angående vad 
de vill ha och hur produkterna designas, produceras och hanteras. Konsumenter vill ha en 
dialog med företag då de vill vara med och bidra i produktutvecklingsprocessen. Konsumenter 
förväntar sig få svar från företag och vill skapa en relation. Syftet med denna studie är att få 
svar på hur konsumenten tycker kring textil produktförbättring inom kläder samt undersöka 
hur produktutvecklingsprocessen för en produktförbättring på ett klädesplagg kan se ut. 

Studien bygger på en litteraturstudie och en empirisk studie. Litteraturstudien berör ämnena 
konsumentbeteende och New Product Development. Det empiriska materialet är från intervjuer 
med en strategisk materialutvecklare och en global CRM-chef. Utöver detta har en 
enkätundersökning gjorts riktat mot konsumenter. Utifrån dessa visar resultatet flera problem 
som kan uppstå under produktutvecklingsprocessen för en produktförbättring. Resultatet visar 
även hur kunderna vill interagera med det utvalda företaget, vilka faktorer som påverkar 
konsumenten samt hur konsumenten vill vara med och påverka vid en produktförbättring. 
Slutsatsen som studien har kommit fram till visar att konsumenter vill vara med och påverka 
vid produktutvecklingsprocessen. Många av konsumenterna är engagerade i vad företaget 
utvecklar och vill därför vara med och påverka. I produktutvecklingsprocessen visade det sig 
att många tekniska problem kunde uppstå. Många tester och förändringar behövdes därför 
genomföras för att uppnå ett bra resultat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Produktförbättring, produktutveckling, konsumentbeteende, kundinteraktion  
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Förord 
 
Denna studie är framtagen med hjälp av ett klädföretag inom premiumsegmentet i Sverige. 
Företaget är helt anonymiserat i rapporten och kommer därmed benämnas som Företag X 
framöver. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Företag X som delat med sig av data som legat som underlag till 
denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga respondenter som tagit sig tiden till 
att svara på våra intervju- och enkätfrågor. Vidare tack till seminarieopponenterna som har 
varit till stor hjälp med att leda rapporten mot ett bättre resultat. Slutligt tack till Magnus Bratt 
som agerat handledare under projektets gång. 
 
Borås 22 maj 2019. 
 
Benjamin Olofsson & Gustaf Nordin 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Nya produkter är avgörande för framgångsrik tillväxt, konkurrenskraft och ökad vinst i de flesta 
textil-, kläd- och detaljhandelsorganisationerna. Tillväxtmöjligheter inkluderar tillväxt på 
företagsmarknaden, inklusive marknadsandel samt globala expansionsmöjligheter för 
marknader och produkter. Konkurrensen på marknaden säkerställer ett sätt för företagen att 
konkurrera med en "nyhet" och etablera dem som en innovativ marknadsledare. Ökad vinst på 
kort och lång sikt ger möjlighet till innovativt ledarskap och företagsöverlevnad med ett 
slutresultat för att möta kundernas och konsumenternas behov (Powell & Cassill 2006). I vissa 
fall kan en ny produkt vara en förbättring av en produkt som ett företag har haft sedan tidigare. 
De förbättrade produkterna kan ersätta befintliga produkter i ett företags produktlinje då de har 
förbättrad prestanda eller ett högre uppfattat värde än den gamla produkten. Dessa produkter 
utgör 26 procent av alla nya produkter (Cooper 2001). 

Att innovation och nya produkter är ett konkurrensmedel visade en global undersökning som 
Salesforce Research (2018) gjorde på över 6 700 konsumenter och inköpare. Den visade att 56 
procent av konsumenterna aktivt söker från de mest innovativa företagen. Det vill säga de som 
konsekvent introducerar nya produkter och tjänster utifrån kundbehov och ny teknik. Företag 
bör ha fokus på att ta fram nya produkter eller förbättringar då 63 procent av konsumenterna 
förväntar sig att företagen ska ge ut nya produkter/tjänster oftare än någonsin tidigare. Tiden 
har även förändrat konsumenternas förväntningar då 66 procent av dem säger att det är svårare 
för ett företag att imponera på dem med nya produkter och tjänster än någonsin tidigare. Till 
exempel förklarar Zeromission (2018) att vi i Sverige ser en uppåtgående trend där två av tre 
svenska konsumenter väljer att köpa från företag som minskar sin klimatpåverkan. 

Att förstå konsumentköpbeteende och hur konsumenterna väljer sina produkter och tjänster 
kan vara extremt viktigt för tillverkare såväl som tjänsteleverantörer, då detta förser dem med 
konkurrensfördel i flera aspekter. Till exempel så kan de använda kunskapen kring 
konsumentköpbeteende för att kunna erbjuda rätt produkter och tjänster till rätt målgrupp 
(Kotler & Keller 2011). I försök till att bättre förstå konsumentens köpbeteende försöker 
företag också engagera sig i marknadsföring och främjande aktiviteter för att påverka 
konsumentens köpbeslut (Lancaster et al. 2002). 

Klädföretaget ModCloth kom på en kreativ lösning för att engagera och interagera med sina 
kunder. Deras idé var “be the buyer” och det innebar att de lät sina kunder agera som en virtuell 
inköpare. Kunderna fick chansen att låta ModCloth veta vilka produkter de ville få tillverkade 
och sålda på ModCloth, genom att de röstade på de plagg som de ville ha. När tillräckligt många 
kunder hade valt ett plagg så tillverkades det och fanns sedan till försäljning efter några veckor. 
Kunderna fick även reda på när plagget de röstat på fanns till försäljning via mejl. De fick 
genom detta engagerade kunder som fick vara med i processen. Utifrån lagerkostnader, så var 
detta även en bra lösning för ett mindre företag som ModCloth, då de producerade det som 
kunderna röstat fram och inte endast utifrån det designern gillade och vad den antog att 
kunderna efterfrågade (ModCloth 2009). 
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Det är tydligt att bättre förståelse för konsumentköpbeteende och genom identifiering av 
konsumentens behov leder till stora långsiktiga fördelar för ett företag. Som Kotler et al. (2005) 
dock konstaterar är det nödvändigt att nämna att trots de stora ansträngningarna för att lära sig 
om och förstå konsumenternas köpbeteende är det väldigt svårt att identifiera de exakta 
orsakerna varför en konsument köper en produkt eller tjänst och föredrar just den över en 
annan. Detta är för att konsumenter ibland beslutar sina köp baserat på deras emotionella tro 
vilket inte ens de själva är väl medvetna om (Dudovskiy 2013). Med hänsyn till ovanstående 
information är det därför av intresse att undersöka vidare kring lansering av en 
produktförbättring och konsumentbeteende för att förstå hur produktutvecklingsprocessen för 
en produktförbättring ser ut och hur konsumenterna tänker. 

1.2 Begreppsförklaringar 
Customer Relationship Management (CRM): I denna studie menas CRM en kombination av 
metoder, strategier och teknologi som företag använder för att hantera och analysera 
kundinteraktioner och data i hela kundlivscykeln. Detta med målet att förbättra kundrelationer 
för att kunna behålla kunder samt driva försäljningstillväxten. 

New Product Development (NPD): I denna studie menas NPD processen för att leverera en ny 
produkt till marknaden. Denna process behövs på grund av förändringar i 
konsumentpreferenser, ökad konkurrens och tekniska framsteg eller för att utnyttja en ny 
möjlighet. 

Premium klädföretag: I denna studie menas ett premium klädföretag ett företag som säljer till 
den bredare marknaden men där produkterna har en högre kvalitet och därför säljer produkter 
till ett dyrare pris. 

Produktförbättring: I denna studie menas produktförbättring processen av att skapa 
betydelsefulla produktändringar som resulterar i nya kunder eller ökade fördelar för de redan 
existerande kunderna. 

1.3 Problem 
Företag strävar efter att leverera det konsumenten vill ha, men att veta vad de vill ha är inte 
alltid en självklarhet. Ett företag kan ta fram något som de tror kommer lyckas på marknaden, 
men marknaden kan tycka något annat. En studie som gjordes av MakerSights (2019) visar att 
konsumenter vill ha kontakt med företag för att vara med och bidra i utvecklingen av nya 
produkter. Konsumenter förväntar sig få svar från företag och vill skapa en relation. Det är 
därför viktigt att företag lyssnar på sina konsumenter. Gör de inte det finns risken att företag 
levererar något som inte uppfyller konsumentens förväntningar. Företag måste ändra sin 
strategi från att det är de som bestämmer vad konsumenter vill ha till att istället lyssna på 
konsumenten. Detta kan annars skada företagets omdöme och relation med konsumenten. 

En viktig process för lansering av nya produkter som kan vara helt nya eller förbättrade är 
NPD.  Problemet med att uppnå framgång genom NPD är att företaget inte förstår 
konsumentens röst när det gäller uppfattade krav och att upprätta en relation mellan 
konsumentens inmatning och hur produkterna designas, produceras och hanteras. Produkter 
kan säljas när konsumenten tycker att de är överlägsna, har ett högre värde, är unika och när 
ett företag kan leverera de uppfattade fördelarna mer effektivt än konkurrenterna. 
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Framgång i NPD beror också på om målmarknadssegmentet är tillräckligt stort och 
konkurrensen är hanterbar. Det är därför viktigt att identifiera målmarknadens segmentering 
före den betydande aktiviteten för design och produktion av en produkt (Choi et al. 2005). 

1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att få svar på hur konsumenten tycker kring textil produktförbättring 
inom kläder samt undersöka hur produktutvecklingsprocessen för en produktförbättring på ett 
klädesplagg kan se ut. 

1.5 Frågeställningar 
● Hur vill konsumenten interagera med företaget och vad efterfrågar de för typ av 

produktförbättring? 
● Hur ser produktutvecklingsprocessen ut för en textil produktförbättring och vilka 

problem kan uppstå? 

1.6 Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad till att undersöka produktförbättring hos ett väletablerat klädföretag 
inom premiumsegmentet utan hänsyn till några andra typer av företag. Detta för att underlätta 
undersökningsområdet vilket i sin tur önskar ge ett mer fokuserat resultat. Fokus i studien ligger 
i intervjuer till anställda på Företag X samt enkätundersökningar till konsumenter som är 
bosatta i Sverige, men även på nuvarande teorier inom området för konsumentbeteende och 
NPD. Studien är även avgränsad till produktförbättringar kring materialet på ett klädesplagg. 
Studien fokuserar inte heller på någon sorts miljöaspekt kopplat till produktförbättringar. 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Konsumentbeteende 
Konsumentköpbeteende är enligt Blackwell et al. (2006) ett komplext, dynamiskt problem som 
inte kan definieras på ett enkelt sätt. Därför har konceptet av konsumentköpbeteende definierats 
på annorlunda sätt av olika forskare. I definitionen formad av Solomon et al. (1995) beskrivs 
det att konsumentköpbeteende är en process av att bestämma, köpa, använda och göra sig av 
med produkter eller tjänster från individer och grupper för att på sätt tillfredsställa deras behov. 
Liknande definition av konsumentköpbeteende yttras av Shiffman och Kanuk (2000) där de 
beskriver det som ett beteende som konsumenter uttrycker när de väljer och köper produkter 
eller tjänster med hjälp av deras tillgängliga resurser för att på så sätt tillfredsställa deras behov 
och önskningar. 

Enligt Stallworth (2008) är konsumentköpbeteende en uppsättning av aktiviteter vilket 
involverar köpet och användandet av varor och tjänster som resulterar från kundens 
emotionella och mentala behov. Det anges vidare av Gabbot och Hogg (1998) att processen 
kan innehålla olika aktiviteter och stadier. Även om definitionerna angivna ovan är varierande 
så leder de alla till den gemensamma vyn att konsumentköpbeteende är en process av att välja, 
köpa och göra sig av med produkter och tjänster enligt konsumentens behov. 
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Dock så finns det ett generellt konsensus forskarna och akademikerna emellan att denna 
process är subjektiv till kontinuerlig förändring över tid då köpbehoven hos konsumenterna 
förändras beroende på deras fysiska och psykologiska behov (Dudovskiy 2013). 

Ahuja (2015) beskriver att konsumentbeteende syftar på valet, köpet och konsumtionen av 
varor och tjänster som tillfredsställer konsumentens önskemål. Det finns olika processer 
involverade i konsumentbeteende. Många faktorer och egenskaper påverkar vad konsumenten 
vill i sina beslut när det kommer till shoppingvanor, köpbeteende, märket personen köper eller 
återförsäljaren denne går till. Ett köpbeslut är ett resultat av var och en av dessa faktorer. Initialt 
försöker konsumenten hitta vilka varor den vill konsumera, sedan väljer konsumenten bara de 
varor som lovar större nytta. Efter att ha valt varor gör konsumenten en estimering av pengarna 
denne kan spendera. Slutligen analyserar konsumenten de rådande priserna av varorna och 
fattar därefter ett beslut kring de varor som denne borde konsumera. Utöver dessa påverkar 
även sociala, kulturella, ekonomiska och personliga faktorer konsumentens beslut. 

2.1.1 Sociala faktorer 

Människan är ett socialt djur. Därför påverkar människor omkring oss vårt beteendemönster 
och vad vi gillar och inte gillar till en väldigt stor utsträckning. Enligt Ramya & Mohamed Ali 
(2016) söker vi alltid efter bekräftelse från människorna som omringar oss och gör sällan val 
som inte är socialt accepterade. De sociala faktorerna som påverkar konsumentbeteende är 
familj, referensgrupp och roller & status. 

Man kan identifiera två typer av familjer i någons liv, kärnfamilj och förenad familj. Kärnfamilj 
är när familjestorleken är liten och individer har större frihet i att ta egna beslut medan där det 
i en förenad familj handlar om en större familjestorlek där gruppbeslut prioriteras före 
individuella beslut. Familjemedlemmar kan påverka köpbeteendet till en väldigt stor grad. Vad 
för smak en familjemedlem har på saker, vad den gillar, vad den ogillar och vilken livsstil den 
vill ha härstammar från familjens köpbeteende. En grupp är två eller flera människor som delar 
en uppsättning normer och vars relation gör deras beteende beroende av varandra. En 
referensgrupp är en grupp människor som en individ associerar med. Det är en grupp människor 
som starkt influerar en persons attityd, värderingar och beteende både direkt och indirekt. En 
person deltar i många olika grupper såsom familj, klubbar och organisationer. Personens 
position i varje grupp kan definieras i form av roll och status. En roll består av de aktiviteter 
som en person förväntas utföra och varje roll bär en status. Människor väljer produkter som 
kommunicerar deras roll och status i samhället. Marknadsförare måste därför vara medvetna 
om potentialen kring statussymboler hos både produkter och märken (Ramya & Mohamed Ali 
2016). 

2.1.2 Kulturella faktorer 

Kotler och Keller (2011) observerade att mänskligt beteende till stor del är resultatet av en 
lärandeprocess och när individen växer upp lär de sig en uppsättning av värderingar, 
uppfattningar, preferenser och beteendemönster som ett resultat av socialisering både inom 
familjen och en rad andra nyckelfaktorer. Utifrån detta utvecklar personen en uppsättning av 
värderingar som bestämmer och driver på beteendemönster till en väldigt stor grad. Enligt 
Schiffman et al. (2007) inkluderar värderingar prestationer, framgångar, effektivitet, progress, 
individualism, humanitärism, frihet, ungdomlighet och praktikalitet. 
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Dessa breda uppsättningar av värderingar är sedan påverkade av subkulturer såsom 
nationalitetsgrupper, religiösa grupper och geografiska områden vilket alla visar på differens 
inom etnisk smak, kulturell preferens, tabun, attityder och livsstil. De kulturella faktorerna som 
påverkar konsumentbeteende är kultur, subkultur och social klass (Ramya & Mohamed Ali 
2016). 

Kultur är den mest grundläggande bestämmande faktorn av vad en person vill ha. Ett barn som 
växer upp förvärvar sig en uppsättning av värderingar, preferenser och beteenden genom 
dennes familj och andra nyckelfaktorer. Kultur påverkar betydligt konsumtionsmönster och 
beslutstagandemönster. Marknadsförare måste utforska den kulturella påverkan och identifiera 
marknadsföringsstrategier för varje kategori av kultur separat för att på så sätt öka försäljningen 
av deras produkter och tjänster. Kultur är dock inte permanent och ändras gradvis och sådana 
ändringar är progressivt sammansmälta inom samhället. Kultur är en uppsättning av tro och 
värderingar som är delad av de flesta människorna inom en grupp. Grupperingarna som anses 
vara under kultur är vanligtvis relativt stora, men kultur kan även delas av få människor. Kultur 
vidarebefordras från en gruppmedlem till en annan och särskilt från en generation till nästa. 
Den är lärd och är därför både subjektiv och godtycklig. Till exempel så är mat starkt kopplad 
till kultur. Medan en viss maträtt kan vara sedd som en delikatess i vissa områden av världen 
kan den även vara sedd som oacceptabel mat i andra delar av världen. Dessa skillnader i smak 
är förklarade av kultur snarare än slumpmässiga skillnader i smak mellan individer. Beteendet 
delas mellan människor från en särskild kulturell bakgrund. Kultur kan ändras över tid, även 
om sådana ändringar tenderar att vara långsamma eftersom kultur är inbyggd djupt i 
människors beteenden. Från ett marknadsföringsperspektiv är det därför troligen mycket lättare 
att jobba inom en given kultur än att försöka förändra den (Ramya & Mohamed Ali 2016). 

Varje kultur består av mindre subkulturer som förser en mer specifik identifiering och 
socialisering för dess följare. Subkultur hänvisar till en uppsättning av tro delad av en subgrupp 
från huvudkulturen vilket inkluderar nationaliteter, religioner och geografiska områden. Många 
subkulturer utgör viktiga marknadssegment och marknadsförare måste designa produkter och 
marknadsföringsprogram anpassade efter dessa behov. Fastän denna subgrupp delar den mesta 
tron från huvudkulturen, så delar de bland de själva, en annan uppsättning av tro, vilket kan 
vara i konflikt med den tro som innehas av huvudkulturen (Ramya & Mohamed Ali 2016). 

Konsumentbeteende är bestämt av den sociala klass som individen i fråga tillhör. Social klass 
är relativt sett en permanent och beordrande division i ett samhälle vars medlemmar delar 
liknande värden, intressen och beteenden. Social klass är inte bestämt av en enda faktor som 
till exempel inkomst, utan det är mätt utifrån en kombination av olika faktorer såsom inkomst, 
yrke, utbildning, auktoritet, makt, egendom, ägandeskap, livsstil, konsumtionsmönster etc. 
(Ramya & Mohamed Ali 2016). Enligt Ahuja (2015) finns det tre olika sociala klasser i vårt 
samhälle. Dessa är överklass, medelklass och underklass. Dessa tre sociala klasser skiljer sig 
åt i deras köpbeteende. Överklasskonsumenter vill ha högkvalitetsprodukter för att upprätthålla 
deras status i samhället. Medelklasskonsumenter köper försiktigt och samlar information för 
att jämföra olika producenter i samma område medan underklasskonsumenter köper på impuls. 
Därför är det viktigt för marknadsförare att noga studera relationen mellan de olika sociala 
klasserna och deras konsumtionsmönster för att sedan ta lämpliga åtgärder för att på så sätt 
attrahera människorna av dessa sociala klasser vilket produkterna är menade att gå till. 
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2.1.3 Ekonomiska faktorer 

Konsumentbeteende är till stor del påverkat av ekonomiska faktorer. Ekonomiska faktorer som 
påverkar konsumentbeteende är personlig inkomst, familjeinkomst, förväntad inkomst, 
sparande, likvida tillgångar och konsumentkredit (Ramya & Mohamed Ali 2016). 

Den personliga inkomsten för en person är en stor påverkande faktor när det kommer till dennes 
köpbeteende. Enligt Ramya & Mohamed Ali (2016) kan den personliga bruttoinkomsten för 
en person förklaras med diskretionär inkomst. Den diskretionära inkomsten räknas till det 
återstående belopp pengar som finns kvar efter att ha uppfyllt grundläggande livsbehov. Denna 
inkomst är till exempel tillgänglig för inköp av varor och lyx. En ökning i den diskretionära 
inkomsten leder till en ökning av utgifterna som går till varor, lyx etc. vilket kan förbättra 
levnadsstandarden för en person. Inkomst är en viktig källa för att motivera ett köp, därför 
skiljer sig konsumtionsmönster mellan olika människor beroende på deras inkomstnivåer. Med 
familjeinkomst menas den sammanlagda inkomsten för samtliga familjemedlemmar. Familjens 
inkomst påverkar familjens köpbeteende. Det överskott i familjens inkomst som återstår efter 
utgifterna för familjens grundläggande behov används till köp av varor och lyx. Förväntad 
inkomst är en av de viktigaste faktorerna när det gäller köpbeteendet hos en individ. Om 
personen förväntar sig en ökning av sin inkomst, är denna frestad till att spendera mer på varor 
och lyx. Om personen dock förväntar sig en minskning i sin inkomst kommer denne att 
begränsa sina utgifter gentemot varor och lyx och därmed begränsa sina utgifter till endast 
nödvändigheter. Sparande påverkar också en individs köpbeteende. En förändring i mängden 
sparade pengar leder till en förändring när det kommer till utgifterna hos denne. Om en person 
bestämmer sig för att spara mer pengar från sin nuvarande inkomst kommer denne att spendera 
mindre på varor och lyx. Likvida tillgångar syftar på de tillgångarna som snabbt kan omvandlas 
till kontanter utan någon förlust. Likvida tillgångar inkluderar direkta kontanter i handen, 
banksaldo, värdepapper etc. Om en individ har mer likvida tillgångar är denne mer trolig att 
spendera det på varor och lyx och motsatt ifall personen har mindre likvida tillgångar. Med 
konsumentkredit menas den tillgängliga krediten som finns för konsumenterna som vill köpa 
varor och lyx. Konsumentkrediten görs tillgänglig av säljare, antingen direkt eller indirekt via 
banker och andra finansinstitut. Det är genom hyresköp, avbetalningsköp, direkta banklån etc. 
som krediten görs tillgänglig för konsumenterna. Konsumentkredit påverkar 
konsumentbeteendet på så sätt att om mer konsumentkredit är tillgänglig så ökar utgifterna för 
varor och lyx eftersom det gör att konsumenterna spenderar på detta och på så sätt höjer sin 
levnadsstandard (Ramya & Mohamed Ali 2016). 

2.1.4 Personliga faktorer 

Enligt Ahuja (2015) påverkar personliga faktorer också köpbeteendet. De viktiga personliga 
faktorer som påverkar köpbeteendet är ålder, sysselsättning och livsstil. En persons ålder är en 
av de viktiga personliga faktorer som påverkar köpbeteendet. Människor köper olika produkter 
beroende på var de är i ålderscykeln. Människors smak, preferens etc. förändras också med 
förändringar i ålderscykeln. En persons sysselsättning eller yrke påverkar dennes köpbeteende. 
Livsstil och köpbeslut varierar mycket beroende på personens sysselsättning eller yrke. Till 
exempel kan en läkares köpbeslut skilja sig från en advokats, lärares, hyresvärd etc. 
Marknadsförare måste därför utforma olika marknadsföringsstrategier som passar köpmotiven 
för olika yrkesgrupper. Människans livsstil är ett sätt för denne att uttrycka sig genom ett visst 
levnadsmönster. Personens intressen och åsikter spelar stor roll när det kommer till 
konsumtionsmönstret. Marknadsförare måste därför utforma olika marknadsföringsstrategier 
för att passa olika konsumenters livsstilar (Ramya & Mohamed Ali 2016). 



 14 

Enligt Ramya & Mohamed Ali (2016) stimuleras köpbeteende i form av både den externa 
miljön och elementen av marknadsföring som går vidare till en köpares ‘svarta låda’ och 
interagerar med köparens karaktärsdrag och beslutsprocess för att skapa en följd av utgångar i 
form av ett köpbeslut. Det som marknadsföraren behöver göra är att förstå hur den ‘svarta 
lådan’ fungerar där två principer av lådan måste övervägas. Den första principen handlar om 
faktorerna som individen bär med sig till köpsituationen och den andra principen handlar om 
beslutsprocessen som används. 

2.2 Beslutsprocessen  
Hur konsumentens produktbild förändras i köpprocessen kan avläsas i tre olika steg; alternativ 
utvärdering (före köpet), köptillfället och efter köptillfället. Där kan det visualiseras hur 
produktbilden och köpprocessen hänger ihop. Innan konsumenten har köpt en produkt har den 
börjat bearbeta informationen och skapat mentala bilder relaterade till produkten. Dessa bilder 
påverkar utvärderingen av en produkt. I köpprocessen påverkade det vad konsumenten var 
villig att betala för produkten. Det borde därför vara en produktbildsutveckling i en 
marknadsföringsstrategi. En bra produktbild ökar inte endast uppfattningar om produktens 
kvalité och förväntningar för framtida utföranden, utan ökar även viljan till att betala mer för 
samma eller liknande produkt. En endast bra produktbild kan dock inte bestämma 
konsumentens köpval. För att utveckla en produktbild behöver marknadsförare förstå vilka 
andra faktorer som kan påverka deras målgrupps köpval. Hur ett plagg känns, ser ut och vilket 
material plagget är gjort av påverkar en konsuments bedömande kriterier i köpvalet. Detta 
betyder hur viktigt det är att veta och förstå ens målgrupp bedömande kriterier för olika plagg. 
Undersökningen visade att vissa konsumenter inte kommer att köpa ett plagg om det inte 
uppfyller deras bedömande kriterier, även fast produktbilden var bra (Jessie Chen-Yu et al. 
2001). 

Jessie Chun-Yu et al. (2001) förklarar att om upplevelsen av köptillfället var bra förbättras 
produktbilden i de två stegen, före köpet och själva köptillfället. I tredje steget, efter köpet, 
ökade även tillfredsställelsen av produkten om köptillfället var bra. När köptillfället är sämre 
har det en negativ effekt på produktbilden och tillfredsställelsen. Om konsumenten har en 
positiv produktbild av produkten förstör det istället tillfredsställelsen om köptillfället var sämre 
än produktbilden. Marknadsförare bör noggrant övervaka sin produktkvalitet för att säkerställa 
att den är densamma som produktbilden. Att hålla produktkvaliteten på en lämpligt hög nivå 
kan stödja höga förväntningar. Tillfredsställelse eller missnöje kommer att bli en del av det 
långsiktiga minnet och därigenom påverka konsumenternas attityder gentemot produkten. 
Denna inställning kommer signifikant att ge upphov till konsumentens återköpsintentioner. 

Bild- och köptillfälle är viktigt för tillfredsställelse. En bra produktbild utan en kompatibel 
produktkvalitet kan locka förstagångskunder till att köpa produkten, men skadar så småningom 
konsumenternas övergripande tillfredsställelse av produkten. För att hålla ett långsiktigt 
förhållande till konsumenterna är det viktigt att produktkvaliteten och produktbilden är 
densamma. Marknadsförare inom klädbranschen behöver veta att utveckling av en hög 
produktbild utan en kompatibel produktkonsumtion kan skada deras verksamhet. Återförsäljare 
är ofta marknadsförare som levererar produkten till konsumenten. Av detta skäl måste 
detaljhandlarna kommunicera med tillverkare för att förklara konsumentens 
utvärderingskriterier. Specifikationsköp som förhandlas mellan detaljhandelsinköpare och 
tillverkare kan säkerställa att produkterna kommer att matcha konsumentens förväntningar. 
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Återförsäljare måste också träna butik och annan kontaktpersonal om konsumentutvärderande 
kriterier. Även kontaktpersonal som verkligen förstår konsumenten kan förbättra 
detaljhandelns förmåga att tillfredsställa konsumenten (Jessie Chen-Yu et al. 2001). 

2.3 New Product Development 
NPD är den övergripande processen i strategi, organisation, konceptgenerering, produkt- och 
marknadsplanering, utvärdering och kommersialisering av en ny produkt (Choi et al. 2005). 
NPD-processer kan ses som organisatoriska rutiner, eftersom de samlar in kompetens från olika 
resurser tillsammans med en gemensam erfarenhet, för att skapa kapacitet. NPD-processer som 
består av planerings- och genomförandeaktiviteter är de nya kapacitetsgeneratorer som kan 
medföra konkurrensfördelar (Shih & Agrafiotis 2015). 

Det är viktigt att notera att de faktiska NPD-processaktiviteterna sker samtidigt snarare än i 
följd och samspelet mellan aktiviteterna är vanligt jämfört med de sekventiella processerna. Så 
med samtidig utvecklingsfas minskar det tiden till marknad och säkerställer en smidig 
övergång mellan faserna. Därför är det viktigt att vara medveten om att nuvarande 
produktutvecklingsprocesser är ett multifunktionellt program där alla funktioner arbetar 
tillsammans för att uppnå den nödvändiga uppgiften (Powell & Cassill 2006). 

Enligt Choi et al (2005) är NPD nödvändigt för exceptionell företagsprestanda och kan vara 
givande och avgörande för att upprätthålla en sund organisation. NPD kan vara riskfyllt, men 
viktigt för det moderna företaget. Framgångsrik NPD möjliggör expansion av marknaden, ökar 
vinsten och förbättrar kreativitet och ledarskap. Ett misslyckande kan påverka mycket och 
kostnaderna för ett misstag kan vara höga. De främsta orsakerna till misslyckande med en 
produkt är att kunderna upplever att det inte finns något behov av produkten eller det fanns ett 
behov, men den nya produkten uppfyller inte det behovet. Misslyckanden kan också kopplas 
till dålig marknadsundersökning, dålig positionering, otillräckligt stöd från 
distributionskanaler, dålig timing, konkurrenstryck och stora förändringar inom teknik. 

NPD kan vara dyrt då enorma investeringar i forskning, utveckling, marknadsundersökning, 
marknadsutveckling och tester måste göras innan produkten lanseras. Dessa är stora 
investeringar och stora resursfördelningar för ett företag, inklusive kapitalresurser och 
personalresurser och med dagens globala konkurrensutsatta marknad följer många företag 
noggrant utgifterna och måste värdera vad som är lönsamt (Choi et al. 2005). 

2.3.1 Textilprodukter  

Många av dagens globala textilföretag som säljer och tillverkar textilprodukter har flyttat från 
en produktionsorientering med fokus på skalfördelar och produktionseffektivitet till en 
marknadsorientering som fokuserar på att möta kundernas och konsumenternas behov. Detta 
fokus har ökat tonvikten på innovation genom NPD-processer med strikta krav på att leverera 
innovativa nya produkter till konsumenter och andra leverantörskedjor (Powell & Cassill 
2006). 

Det finns en mängd olika varianter för slutanvändning av textilier vilket ger utveckling och 
marknadsföring av textilier många möjligheter för NPD. De många olika varianter som det 
finns att använda textilprodukter till ger olika marknadsmöjligheter och tillämpningar, men det 
skapar också en ökad komplexitet och därmed resulterande kostnader. 
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Därför blir det några viktiga utmaningar för många företag. Enligt Powell & Cassill (2006) kan 
dessa utmaningar vara att: 

1. Att ompröva textilproduktens roll och fördelar med produkten. 
2. Att ompröva möjligheter för produkter som nisch/specialprodukter, istället för 

råvaruprodukter och inkludering av smart teknologi. 
3. Att undersöka möjligheterna till nya ytbehandlingar, teknologier och applikationer.  

2.3.2 Produktinnovation 

Innovation i NPD har identifierats som en nyckelstrategi för att konkurrera på den globala 
marknaden. En studie där 383 amerikanska företag deltog fann de att 68 procent av de bästa 
företagen har en formell process för NPD. För de mest framgångsrika företagen är det mer 
sannolikt att i sin process inkludera produktlinjeplanering, strategiutveckling, 
konceptgenerering och konceptundersökning. Vidare uppmätte de bästa utövarna sina NPD-
metoder och i genomsnitt 49 procent av försäljningen kom från produkter som introducerades 
på marknaden under de senaste fem åren (Cooper 2001). 

Produktinnovation som en avgörande faktor för framgång i NPD ger möjligheter för tillväxt 
och expansion i ett företag, liksom konkurrensfördelar. Produktinnovation möjliggör mervärde 
och gynnar ett företag genom en betoning på produktvariation och uppgradering samt i ett 
senare skede om standardisering och kostnad. Produktinnovation som en källa till 
konkurrensfördelar ökar tillväxtmöjligheterna för ett företag. Det är även medverkande i 
produktuppgradering följt av fördelarna med produktstandardisering och 
kostnadsekonomisering. Produktinnovation bildas av integrationen mellan Forskning och 
Utveckling (FoU), teknik och marknadsföring. Den konkurrenskraftiga betydelsen av 
teknologisk förmåga till innovation och inflytandet av befintlig teknik och FoU-resurser kan 
förbättra NPD-resultaten. Teknisk kapacitet avser företagets förmåga att anställa tekniskt 
relaterade resurser som till exempel FoU, design och teknik eftersom varje företag har egna 
företagsspecifika resurser (Shih & Agrafiotis 2015). 

2.3.3 Interagera med kund och leverantör 

I utvecklingsprocessen kan produktutvecklaren ge svar baserat på leverantörens och kundens 
synpunkter som potentiellt kan påverka produktens livscykel på marknaden. Förslag på detta 
är till exempel varumärkesbeslut, linjeutvidgning och kostnadsminskning. Utvecklingen av nya 
textilprodukter kräver överblick av olika årstider/linjer för målkunder. Till exempel omfattar 
marknadsföring av klädprodukter fyra till sex traditionella årstider/linjer per år, med många 
företag som tillhandahåller kontinuerliga NPD-möjligheter (både märkesvaror och privata 
varumärkesstrategier) för utvalda privatkunder (Powell & Cassill 2006). 

Något som är viktigt inom den globala textil- och klädindustrin är utvecklingen av innovativ 
teknik och införande av tekniska förändringar för att vara konkurrenskraftiga. 
Produktutvecklingsstrukturen har förbättrats genom införandet av integrerade datorsystem där 
alla funktioner och information kan nås i realtid. Den nya tekniken och tekniska framsteg gör 
det möjligt för återförsäljare och konsumenter att ta en aktiv roll i 
produktutvecklingsprocessen. Dessutom förväntas de förbättrade teknologierna möjliggöra 
snabbare svar på kundernas krav till lägre kostnad (Choi et al. 2005). 
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2.3.4 Marknadsföring 

Marknadsfunktionerna förmedlar samspelet mellan företaget och dess kunder. Marknadsföring 
visar produktmöjligheter, definierar marknadssegment och identifierar konsumentens behov. 
Marknadsföring arrangerar också kommunikation mellan företaget och dess kunder, fastställer 
målpriser och övervakar lanseringen och marknadsföringen av produkten. Det är viktigt att 
identifiera tidiga marknadskrav och att förstå marknaden. Marknadsföring är relaterad till alla 
steg i NPD, från produktplanering, idé och testning till hela vägen genom lansering (Choi et al. 
2005). 

Marknadsföringsstrategier avser de strategiska besluten om marknadssegmentering och 
positionering. Att anpassa det kunderna efterfrågar är en av de viktigaste NPD-
framgångsparametrarna i marknadsföring. Marknadsorientering och marknadsföringsfunktion 
betraktas som ett uppenbart koncept när det gäller att formulera marknadsstrategi för NPD, då 
kombinationen av de båda leder till en konkurrensfördel. Marknadsstrategi tillsammans med 
NPD kan vara nära förknippad med en företagsstrategi där samverkan mellan 
marknadsföringplanering och genomförande, tillsammans med NPD, i hög grad bidrar till 
marknadsutveckling och utforskning av affärsmöjligheter (Shih & Agrafiotis 2015). 

2.3.5 Patent  

Enligt Powell & Cassill (2006) är det kritiskt att eventuella nya innovationer utvärderas tidigt 
i utvecklingsprocessen för deras patenterbarhet. Patent kan vara ett viktigt verktyg för att 
förhindra andra från att använda idén, vilket ger patentinnehavaren en fördel på marknaden. 
Upphovsrättsskydd är i allmänhet inte tillgängligt för artiklar som har en funktionell funktion 
som kläder, men tygdesign kan vara upphovsrättsskyddat. 

2.5 VOC 
En förståelse för textilverksamheten är viktig där Voice-Of-the-Customer (VOC) spelar en 
nyckelroll. Olika “röster” hörs från kunder/konsumenter som är informationskällor. Det är 
viktigt att lyssna på de olika rösterna som enskilda områden där krossfunktionella team sedan 
gör ett sammandrag av den informationen. Organisationerna behöver dock uppmärksamma 
VOC och vidarebefordra dessa idéer eftersom de relaterar till företagets strategiska inriktning. 
En viktig utmaning för många företag är att positionera företagets produkter, kärnkompetenser 
och engagemang för att betjäna kunder med realistiska produkter och tjänster utifrån VOC med 
en samverkande teknik. En samverkande teknik är genom integration av separata 
funktionsbeslut och hur de inte bara påverkar produktens kostnad och prestanda, utan även 
påverkar kundnöjdheten (Powell & Cassill 2006). 

Det är viktigt att lyssna på VOC men ett tillägg som måste göras är att det kopplas till bolagets 
lönsamhetsmål och Return On Investment (ROI) till aktieägarna. En stor risk för VOC är att 
kunden kanske inte exakt vet vad de vill eller att efterfrågan kanske inte är genomförbar eller 
vad kunden verkligen vill ha. Produktutvecklare behöver ställa de "rätta frågorna" och 
undersöka för att få “dold” efterfrågan. Efterfrågan som kunden kan ha men inte har uttryckt 
för leverantören. Medan marknadsföring talar för kunden, talar forskning och utveckling för 
tekniken och cheferna. Chefer är emellertid de som interagerar dessa röster och som talar för 
företagets framtid. NPD kräver ett tillvägagångssätt som ser kundernas behov, initierar nya 
idéer, utvecklar nya produkter och sedan hanterar produkten genom sin livscykel (Powell & 
Cassill 2006). 
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3. Metod 

3.1 Metodansats 
En deduktiv ansats på denna studien har applicerats. Det har gjorts en semistrukturerad intervju 
vardera med en strategisk materialutvecklare respektive global CRM-chef på det utvalda 
företaget. Dessa intervjuer utfördes för att undersöka hur väl teorin inom referensramen stämde 
överens med verkligheten på ett företag. Utifrån verkligheten har sedan en generalisering gjorts 
inom den teoretiska referensramen vilket behandlar konsumentbeteende och NPD. 

Denna studien har även en blandning av kvalitativ och kvantitativ forskning då resultat har 
uppnåtts genom strukturerade enkäter riktade till konsumenter samt semistrukturerade 
intervjuer med relevant personal på det utvalda företaget. Denna studie har alltså inte endast 
fokus på insamling av kvalitativa data såsom ord och tolkningar (Bryman & Bell 2013), utan 
fokuserar även på insamlingen av kvantifierbara data vilket ger en bra kombination till den 
deduktiva ansatsen. 

3.2 Metodval 
Studiens tillvägagångssätt var att först göra en litteraturstudie inom konsumentbeteende och 
NPD. Utifrån litteraturstudien formulerades en enkät och två intervjuguider. Enkäten skickades 
ut via författarnas sociala medier och två intervjuer gjordes vid besök på Företag X med två 
anställda. 

3.2.1 Litteraturstudie 

Studien som är utförd består av en blandning metodval då det var av relevans för att uppnå ett 
trovärdigt underlag. För att frågeställningarna skulle kunna besvaras behövdes litteraturstudie 
göras och genom detta har en ökad förståelse inom ämnet uppnåtts (Ejvegård 2003). 

Vad gäller begreppet konsumentbeteende och NPD har litteraturstudie av forskning och 
begrepp inom ämnet undersökts och granskats ur ett marknadsperspektiv.  Det material som 
samlades in utifrån dessa litteraturstudier har fått stå som underlag till det resultat som har 
kommit fram. 

Sökord: consumer behaviour, fashion, products, new product development, product 
improvement, textile 

3.2.2 Enkät 

För studien är det av relevans att undersöka hur gärna konsumenter vill interagera med företaget 
samt hur de ser på företaget när det kommer till produktförbättring. En öppen enkät med 
strukturerade frågor inom produktutveckling och produktförbättring (se bilaga 8.1) har av den 
anledningen skickats ut till konsumenter. 
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3.2.3 Intervjuer 

För att få en vidare insikt angående hur företaget arbetar med produktförbättring samt hur de 
interagerar med kunderna var det av relevans att utforma intervjuer som ställdes till verksamma 
med erfarenhet inom området (Alvehus 2013). Intervjuerna i denna studie var 
semistrukturerade, muntliga intervjuer och utfördes med hjälp av en semistrukturerad 
intervjuguide (se bilaga 8.2 och 8.3) som hade tagits fram inför varje intervjutillfälle baserat 
på respondentens roll inom företaget. Intervjuguiden bestod av både bundna och öppna frågor. 
De bundna frågorna ställdes för att få vissa saker bekräftat, för att sedan ställa en öppen 
följdfråga om så behövdes. Framförallt var det öppna frågor, för att respondenterna skulle få 
största frihet till att utforma sina svar på sitt eget sätt (Bryman & Bell 2013). De två intervjuerna 
pågick under cirka 15 minuter var för sig och spelades in med respektive respondents 
godkännande. Sedan transkriberades ljudfilerna för att på så sätt stå som underlag till resultatet. 
Intervjufrågorna var anpassade efter de två respondenterna vilket innebar att samma frågor inte 
ställdes till de båda. Detta för att få två olika perspektiv kring det som skulle undersökas. 

3.2.4 Urval av intervjurespondenter 
Företag X valdes då de nyligen lanserat en produktförbättring och därför utsågs två 
respondenter från Företag X. Valet av de två respondenterna var att få svar från olika perspektiv 
och då respondent 1 inte kunde ge tillräckligt med information för det som skulle undersökas 
intervjuades respondent 2 för komplettering av information. En strategisk materialutvecklare 
(Respondent 1) intervjuades för att få inblick i produktutvecklingsprocessen för en 
produktförbättring. Sedan intervjuades en global CRM-chef (Respondent 2) för att få en inblick 
i hur det utvalda företaget interagerar med sina kunder då detta är en viktig del av NPD. 

3.3 Kritik till metod 
Eftersom det är en kvantitativ enkät som gjorts där författarna styrt frågorna kan detta ha 
påverkat utfallet. Det var få intervjuer som gjordes, men de intervjuer som gjordes var riktade 
till personer med erfarenhet och kunskap inom området som undersöktes vilket anses vara 
tillräckligt med stöd för vad som undersökts. En del referenser i litteraturstudien och i 
inledningen är mer än 20 år gamla och det kan då ifrågasättas hur aktuella de är. Dessa 
referenser anses dock vara aktuella då det är referenser som har använts inom aktuell forskning. 

3.3.1 Reliabilitet och validitet 
Intervjurespondenterna baserade sina svar på erfarenheter snarare än forskning vilket kan 
argumenteras om det sänker resultatets reliabilitet. Fler frågor i enkäten hade kunnat öka 
validiteten, men det hade troligtvis gett sämre svarsrespons. 
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4. Resultat 

4.1 Enkät 
Efter att en enkät skickats ut via sociala medier har den besvarats av 42 respondenter. För 
tydlighetens skull har svarsdiagrammen inkluderats löpande i texten. 95,2 procent (40) av de 
svarande är i åldern mellan 19–29 år. De övriga två är i åldern 0–18 respektive 50–59 vilket 
vardera motsvarar 2,4 procent. Detta kan ses i diagrammet nedan. 

 

Den genomsnittliga månadsinkomsten hos respondenterna varierande till en stor utsträckning. 
40,5 procent (17) har en genomsnittlig månadsinkomst mellan 10 000–20 000 kr. 28,6 procent 
(12) har en genomsnittlig månadsinkomst mellan 0–10 000 kr. 16,7 procent (7) har en 
genomsnittlig månadsinkomst mellan 20 000–30 000 kr. 9,5 procent (4) har en genomsnittlig 
månadsinkomst mellan 30 000–40 000 kr och 4,8 procent (2) har en genomsnittlig 
månadsinkomst på 40 000 kr eller mer. Detta kan ses i diagrammet nedan. 

 

När det kommer till hur ofta respondenterna köper kläder visar resultaten att 61,9 procent (26) 
köper kläder några gånger i månaden. 28,6 procent (12) köper kläder någon gång per år. 7,1 
procent (3) köper någon gång i veckan medan 2,4 procent (1) köper kläder mer sällan än någon 
gång per år. Detta kan ses i diagrammet nedan. 
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Den typ av produktförbättring som respondenterna efterfrågar allra mest är förbättrad 
livslängd. 64,3 procent (27) av de svarande vill se förbättrad livslängd i klädesplagget. 59,5 
procent (25) vill se miljövänligare plagg som en produktförbättring. 35,7 procent (15) vill ha 
större andning i klädesplagget. På 14,3 procent (6) vill respondenterna se bättre wicking 
(transportering av fukt) respektive bättre smutsresistens på klädesplagget och på 9,5 procent 
(4) önskar de svarande en bättre elasticitet som en produktförbättring. Svaren kan ses i 
stapeldiagrammet nedan. 

 

När det sedan kommer till hur mycket respondenterna hade kunnat tänkas att betala för en 
produktförbättring på ett klädesplagg svarar 57,1 procent (24) att de hade kunnat betala 200 kr 
eller mer. 14,3 procent (6) hade kunnat betala 400 kr eller mer medan 11,9 procent (5) inte 
hade betalat någonting alls för en produktförbättring. 9,5 procent (4) är villiga att betala 600 kr 
eller mer och 7,1 procent (3) kan tänka sig betala 800 kr eller mer för en förbättring på ett 
klädesplagg. Detta kan ses i diagrammet nedan. 
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På frågan angående föredraget material i produkten svarar 64,3 procent (27) av respondenterna 
att de hellre skulle köpa ett plagg med ett nytt material (kan vara delvis syntetiskt) med bättre 
egenskaper medan 35,7 procent (15) säger att de hellre skulle köpa ett plagg som är i 100 
procent naturmaterial såsom bomull och ull. Detta kan ses i diagrammet nedan. 

 

38,1 procent (16) är intresserade av att vara med och utforma en produkt innan den lanseras. 
33,3 procent (14) är lite intresserade av att vara med och utforma en produkt medan 28,6 
procent (12) inte är intresserade alls. Detta kan ses i diagrammet nedan. 

 

Angående frågan kring vad respondenterna hade velat vara delaktig och påverka hos produkten 
var det blandade svar. Design, passform och miljöpåverkan var de egenskaper som de svarande 
helst hade velat varit med och påverka. Det som var mindre populärt men som respondenterna 
ändå ville vara med och påverka var material, infärgning, livslängd, produktegenskaper, 
tillverkningsprocess samt pris. 11 av de 42 respondenterna hade inte velat vara med och 
påverka eller visste inte hur de ville vara med och påverka. 

Den sista frågan enkäten ställde var hur respondenterna hade velat ha kontakt med företaget 
vid påverkning av produktutvecklingen. 33,3 procent (14) hade velat ha kontakt via en 
applikation. 19 procent (8) av de svarande hade velat ha kontakt via mejl med företaget. 19,8 
procent (8) svarar även att de inte är intresserade av någon företagskontakt alls när det gäller 
produktutvecklingen. 16,7 procent (7) vill ha ett fysiskt möte med företaget för att diskutera 
produktutvecklingen. 7,1 procent (3) svarar att de vill ha kontakt via telefonsamtal. På 2,4 
procent (1) respektive svarar den ena att mejl samt video eller röstkonferens är att föredra 
medan den andra svarar att alla alternativ förutom fysiskt möte är att föredra. Detta kan ses i 
diagrammet nedan. 
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4.2 Intervju med en strategisk materialutvecklare (Respondent 
1) 
Respondenten i denna intervjudel är en strategisk materialutvecklare på ett väletablerat 
klädföretag inom premiumsegmentet som hädanefter kommer att kallas för Företag X. Företag 
X är framförallt förknippade med skjortor och för ungefär två år sedan lanserades en 
produktförbättring på deras skjortor där de ville kombinera funktion och mode. Materialet som 
företaget kom fram med, hädanefter kallat Material X, har mer komfort och är bättre på 
reglering, transportering samt absorbering av oönskad fukt. Kapitlet är organiserat utifrån de 
ämnen som togs upp i intervjun där svar från Respondent 1 har sammanfattats. 

4.2.1 Produktutvecklingsprocessen för en produktförbättring 
Enligt Respondent 1 upplevde Företag X inte att de hade många hinder när de lanserade deras 
produktförbättring. De hade dock två tekniska problem. Det ena problemet var ett problem som 
låg hos leverantören. Material X var helt nytt för skjortindustrin och därför blev det problem 
från att spinna fibrer till att väva det. Det var även problem när de skulle färga det då det var 
två olika fibrer. Det andra problemet låg hos företaget själva och det handlade om hur de skulle 
definiera prestandan. De hade svårt att sätta en standard på det, som till exempel hur bekväm 
den är eller hur bra wicking den har. Därför behövde de bestämma nivåer och skapa en matris 
med standarder på vilken prestanda plagget skulle ha. Hade de inte gjort det hade de inte kunnat 
reklamera eller klaga på prestandan. De ekonomiska problemen som uppstod var att detta blev 
ett dyrare material än de 100 procent bomullsskjortorna som företaget annars hade. Företaget 
fick därför skapa en ny prisbild men de fick även ifrågasätta ifall kunderna var beredda på att 
betala mer för skjortan och förstå sig på varför Material X var bra. 
 
För att överkomma dessa hinder behövde Företag X gå igenom hela 
produktutvecklingsprocessen och undersöka varför det inte blev som de ville. De gjorde en del 
tester och olika förändringar för att få fram ett material som de tyckte uppnådde deras krav och 
testade då till exempel om det hade rätt handkänsla. När det är ett nytt material även för 
leverantörerna måste Företag X räkna med att de behöver gå igenom en inlärningsprocess för 
att minska hinder som kan uppstå. 
Företag X försökte definiera produkten så varje gång de mottog ett prov på produkten gjorde 
de tester på de fysiska parametrarna som till exempel pilling och fasthet i olika nivåer.  
Feedbacken på det mejlade Företag X sedan till leverantörerna och det gjordes några gånger 
tills resultat hade uppnåtts och Företag X kunde kalla det sin produkt. Respondent 1 påpekar 
att det handlar inte endast om Material X, utan produkten måste kunna representera varumärket 
samt att kunderna ska kunna känna igen produkten genom att endast känna på den. 
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För att vara förberedda på vilka hinder och problem som kunde uppstå förklarade Respondent 
1 att de gör bedömningar baserat på företagets kunskap och även för hur de vill att en produkt 
ska utvecklas i framtiden. Företaget bildar olika team där varje team spekulerar vilka problem 
och hinder som kan uppstå. Problem som kan uppstå vid ett nytt material eller produkt är 
antingen tekniska problem, kommersiella problem eller så är det relaterat till värdekedjan. I 
början av produktutvecklingsprocessen hade företaget inga problem med den första strukturen 
på en väv och alla tester visade goda resultat. När de sedan skulle göra flera olika vävar märkte 
de att det kunde skilja sig i hur till exempel stretchigt det blev. Detta var inget de hade förutspått 
vilket innebar att företaget då fick komma på en ny lösning. Lösningen var att varje struktur 
fick ha sin egen gradering för att på så sätt kunna expandera till flera olika vävar. Ett annat 
problem som uppstod var i slutprocessen. När företaget fick tillbaka produkten från sista 
leverantören absorberade inte Material X fukt som det skulle. Respondent 1 berättar att de 
gjorde kvalitetskontroller på Material X innan det nådde slutleverantören och konstaterade att 
det absorberade fukt. Kvalitetskontroller gjordes igen efter att Material X varit hos 
slutleverantören och konstaterade då att det inte absorberade fukt längre. Företag X upptäckte 
att det var en finish som slutleverantören använde som blockerade denna funktion. Lösningen 
blev att de utvecklade denna funktion redan i materialsteget istället. Företag X kunde inte få 
något patent på Material X då det inte egentligen är något nytt material, utan endast något som 
är nytt för skjortor. De varumärkesskyddade dock namnet för deras kollektion som innehöll 
Material X. 

4.2.2 Kundernas delaktighet i processen 
Kunderna har aldrig varit delaktiga i processen, men det är något som Företag X vill att 
kunderna i framtiden ska vara. Företag X gjorde produktförbättringen då det var något de antog 
det fanns en efterfrågan på så ingen kundundersökning hade gjorts i förväg. Nu när företaget 
dock sålt produkter med Material X ett tag, kan de titta på säljsiffrorna för att lättare förstå vad 
kunderna efterfrågar. 

4.3 Intervju med global CRM-chef (Respondent 2) 
Respondenten i denna intervjudel är en global CRM-chef på Företag X. Kapitlet är organiserat 
utifrån de ämnen som togs upp i intervjun där svar från Respondent 2 har sammanfattats. 

4.3.1 Kundrelationer 
För att bygga långsiktiga kundrelationer menar Respondent 2 att Företag X måste personalisera 
upplevelsen för kunden och göra det enkelt. Då det är ett premiumföretag måste kunderna bli 
bemötta på ett “premium sätt” och därför har de ett medlemsprogram. 
All data som samlas in på kunderna via detta medlemsprogram används sedan för att skapa en 
personaliserad upplevelse, både online och i butik. Via medlemsprogrammet kan kunderna 
samla bonuspoäng som sedan ger olika förmåner som till exempel möjligheten att få en gratis 
skjorta eller bli inbjuden på event. Medlemsprogrammet gör det även enkelt för kunderna då 
de kan spara alla sina kvitton digitalt och få hela sin orderhistorik. All information om kunderna 
samlas in från medlemsprogrammet och förs in i ett CRM-system. Där organiseras all data så 
att det blir lättillgängligt för den som behöver hämta kundinformation. Dock påpekar 
Respondent 2 att det är viktigt att de ansvarar för all kunddata för kundens integritet. 
Anledningen till detta är att Företag X vill att kunden ska känna tillit gentemot Företag X, då 
det också är en viktig del i relationsbyggandet. 
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4.3.2 VOC på Företag X 
På Företag X är CRM ganska nytt. I Sverige har de haft ett medlemsprogram i två år. Det är 
viktigt att komma ihåg att företaget måste tänka på GDPR och att kunden accepterar att 
företaget kontaktar och frågar dem saker. Företag X har nyligen skickat ut deras första enkät 
till deras kunder om till exempel outerwear där de frågar vad kunderna tycker är bra med deras 
produkter eller vad som inte är bra. Enkäten hade hög svarsrespons och svaren förmedlades 
vidare till teamen för produktskapande. Svaren bekräftade mer det som teamen för 
produktskapande hade antagit, vilket inte gav någon ny information som de kunde använda sig 
av. På Företag X handlar det just nu om att etablera en relation med kunderna så att de kan 
använda deras röst genom att samla in feedback som till exempel hur företaget kan involvera 
kunden mer. Företag X har även data på vid vilka tillfällen en kund väljer att returnera som till 
exempel varför en kund väljer att returnera en viss produkt. Det är anonymt men för Företag X 
är det viktigt att få reda på varför en kund väljer att returnera. Det är också standard att ha data 
på eventuella omdömen om klagomål etc. 
 
Företag X lägger inte jättemycket resurser på CRM just idag men det finns planer att lägga mer 
och mer resurser på det och bygga en plattform men för att kunna göra det på ett bra sätt behöver 
det vara automatiserat. Om en kund till exempel har köpt en produkt kan Företag X direkt 
skicka ut ett premium-mejl och ställa frågor om produkten samt be om feedback. Återigen 
försöker företaget få så mycket som möjligt automatiserat och det gäller då att företaget får in 
kunddatan och att kunderna accepterar att de kontaktar dem och att företaget får in det i 
databasen. Automatiseringen är för att företaget ska kunna ta del av datan på ett bra sätt då de 
tänker globalt vilket innebär att de måste tänka kring automatiserade lösningar för effektivitet 
och det tar då även längre tid att bygga upp den typen av plattform. Företag X vill förstå kunden 
och de vill ha en sådan dialog med kunden där de känner att de kan göra bättre produkter. 
Prioritet nummer ett är att lära känna deras kunder. Både deras yngre kunder samt deras lite 
äldre trogna kunder så att företaget möter deras förväntningar. Det är dock också viktigt att 
företaget bygger engagemang och lojalitet där kunderna känner att företaget faktiskt bjuder in 
och vill lyssna på dem. Många kunder är väldigt engagerade vilket skapar relationer mellan 
varumärket och kunderna vilket alltid är värdefullt. 

4.3.3 Interaktion mellan kund och teamen för produktskapande 
I nuläget har inte teamen för produktskapande någon kontakt med kunderna. Det är endast 
CRM-teamet som har hand om kunddatan och som sedan förmedlar kundinformationen vidare 
till teamen för produktskapande. Det finns ingen kommunikation mellan kund och 
produktskapande idag. Respondent 2 påpekar dock att målet i framtiden är att informationen 
ska nå teamen för produktskapande mer då det är dem som arbetar med produkten. 
Tanken är att det ska vara mer automatiserat så att det ska vara enkelt och smidigt att klicka 
fram instrumentpaneler och rapporter. 
 
Företag X får inte några inputs från kunder som direkt påverkar produktutveckling och 
lanseringen av nya produkter. Respondent 2 anser att teamen för produktskapande har ganska 
bra koll på både kunden och produkterna. Men i framtiden hoppas de ändå på att det ska vara 
mer interagerat med kunderna. Företaget har gjort en enkätundersökning gällande ytterkläder, 
men det var snarare något som bekräftade vad de trodde. Då kommunikationen med kunden 
gällande produkterna har varit i ett sådant sent skede i processen har det aldrig lett till att de 
stoppat produktionen då det hade varit för kostsamt. Istället hade de velat kunna presentera en 
prototyp för kunden och få feedback vilket gör att det finns möjlighet för att göra ändringar.  
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Gällande vilka av kunderna som vill vara med och påverka är det alltid olika. Vissa vill absolut 
inte det utan vill endast ha sin produkt medan det även är många som är otroligt engagerade. 
Företag X hade en hög svarsfrekvens på deras enkät som de skickade ut och de har också haft 
kundevent i butik där kunder kunnat ge feedback och haft möjlighet att dela med sig. Kunderna 
vill bli sedda och lyssnade på. Vissa kundgrupper tycker det är roligt att vara med och påverka 
medan vissa inte alls vill lägga sin tid på att ge feedback till företaget. Det handlar lite om hur 
lojal kunden känner sig till företaget och varumärket samt vilken relation de har till företaget. 

4.4 Summering av resultat 
Resultaten från enkäten visar att 40 av de 42 respondenterna är i åldern 19–29 år. 69,1 procent 
har en genomsnittlig månadsinkomst mellan 0–20 000 kr vilket kan tolkas som att majoriteten 
av dessa är studenter med studiemedelsberättigad inkomst alternativt med en inkomst från ett 
extrajobb. Hela 90,5 procent köper nya kläder några gånger i månaden till några gånger per år. 
Den typ av produktförbättring som respondenterna efterfrågar mest är förbättrad livslängd och 
miljövänligare. Mer än hälften av respondenterna hade kunnat tänka sig betala 200 kr mer för 
en produktförbättring oavsett deras genomsnittliga månadsinkomst. 64,3 procent hade velat 
köpa ett klädesplagg i ett nytt material som är förbättrat framför ett material gjort i 
naturmaterial. 71,4 procent hade varit intresserade till lite intresserade av att vara med och 
utforma en produkt innan den lanseras. Respondenterna hade velat vara med och påverka 
design, passform och miljöpåverkan allra mest när det kommer till ett plaggs egenskaper. När 
det kommer till företagskontakt vid påverkning av produktutvecklingen hade 52,3 procent velat 
ha kontakt med företaget digitalt såsom genom applikation eller mejl. 
 
Utifrån Respondent 1 visade det sig att under produktutvecklingsprocessen för en 
produktförbättring är det en del hinder och problem som kan uppstå. Detta gjorde att Företag 
X behövde göra en del tester som kunde vara bra ända fram till slutprocessen då en finish hade 
påverkat resultat negativt. Respondent 1 förklarar även hur svårt det kan vara att definiera 
prestandan på något som är nytt för Företag X. Det var dock något som företaget behövde för 
att kunna reklamera till leverantören. Respondent 1 och 2 antydde att produktutvecklare inte 
hade någon kontakt med kunderna men att det var något som Företag X har som mål att ha i 
framtiden. Enligt Respondent 2 är CRM ganska nytt på Företag X vilket innebär att de ännu 
inte kommit till där de vill vara. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Något undersökningen hade räknat med var begränsningen kring respondenternas ålder. 
Eftersom enkäten skickades ut via författarnas sociala medier räknades det med att majoriteten 
av respondenterna skulle tillhöra en åldersgrupp mellan 19–29 år. Som det sedan framgår i 
resultatet var detta fallet där 40 av de 42 respondenterna visade sig vara i åldern mellan 19–29 
år. Som tidigare nämnt är enligt Ramya & Mohamed Ali (2016) ålder en av de personliga 
faktorer som påverkar köpbeteendet. Med tanke på att en så stor del av respondenterna var i 
åldern 19–29 år räknade undersökningen med att resultaten skulle ha en låg variation i svaren. 
Det kan ses ett litet samband mellan ålder och övriga svar som fåtts fram i undersökningen. 
Den genomsnittliga månadsinkomsten varierade till en viss grad trots att många av 
respondenterna var i samma åldersspann. 
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Majoriteten har dock en genomsnittlig månadsinkomst mellan 10 000–20 000 kr vilket kan 
tolkas som att dessa är studenter med endast en studiemedelsberättigad inkomst alternativt 
tillsammans med en inkomst från ett extrajobb. 

Angående frågan kring hur ofta respondenterna köper kläder visar det sig att majoriteten köper 
kläder några gånger i månaden samt någon gång per år. Med tanke på den genomsnittliga 
inkomsten kan detta ses som ett mönster där inkomsten speglar individens konsumtionsmönster 
såsom Ramya & Mohamed Ali (2016) definierar det. När det kommer till den typ av 
produktförbättring som respondenterna efterfrågar allra mest i ett klädesplagg är förbättrad 
livslängd den mest efterfrågade kort följt av miljövänligare. Detta kan kopplas till det Ramya 
& Mohamed Ali (2016) argumenterar för att kultur är den mest grundläggande bestämmande 
faktorn av vad en person vill ha. Som tidigare nämnt är det enligt Zeromission (2018) en 
uppåtgående trend i Sverige där två av tre svenska konsumenter väljer att köpa från företag 
som minskar sin klimatpåverkan. Undersökningar visar att 65 procent föredrar att köpa 
produkter och tjänster från företag som tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan. År 2011 
låg andelen på 56 procent vilket innebär att det har fått sig en stadig ökning de senaste åren. 
Med hänsyn till denna informationen kan man urskilja en preferens i vad respondenterna 
efterfrågar allra mest då detta är påverkat av kulturen de är uppväxta och lever i. 

På frågan angående hur mycket respondenterna hade kunnat tänka sig betala för en 
produktförbättring svarar mer än hälften att de hade kunnat tänka sig betala 200 kr mer än 
originalpriset för en produkt. Med tanke på att 69,1 procent har en genomsnittlig 
månadsinkomst mellan 0–20 000 kr skulle det kunna dras en slutsats att denna inkomst hos 
dessa individer påverkar andelen kring hur villiga de är att betala extra för produktförbättringar. 
Som Ramya & Mohamed Ali (2016) förklarar så är konsumentbeteende till stor del påverkat 
av ekonomiska faktorer vilket till exempel inkluderar personlig inkomst, förväntad inkomst 
och sparande. Utifrån dessa resultat kan slutsatsen dras att ifall majoriteten av respondenterna 
hade haft en högre inkomst hade även sannolikheten för att de skulle vara villiga att betala mer 
än 200 kr för en produktförbättring ökat. Kring frågan angående föredraget material i produkten 
svarar 64,3 procent att de hade valt ett nytt, förbättrat material framför de 35,7 procenten som 
hellre hade valt ett naturmaterial i produkten. Även detta kan kopplas till kulturen och 
uppväxten hos individen kring vad de föredrar då det kan skilja sig väldigt mycket åt från 
individ till individ beroende på deras värderingar och intressen. 

När det kommer till hur gärna respondenten vill vara med och utforma en produkt innan den 
lanseras är det 38,1 procent som är intresserade, 33,3 procent som är lite intresserade och 28,6 
procent som är ointresserade. Resultatet är väldigt jämnt fördelat och detta kan ha att göra med 
allt ifrån ett allmänt ointresse i att vara med och påverka produkter då individen endast vill ha 
en slutprodukt utan ytterligare engagemang till att individen starkt vill påverka vilken produkt 
som kommer ut på marknaden. Som Jesse Chun-Yu et al. (2001) förklarar i beslutsprocessen 
köper inte konsumenter ett plagg om det inte uppfyller deras bedömande kriterier vilket kan 
vara en anledning för individen att själv vara med och utforma en produkt innan lansering. 
Respondenterna svarar att det de hade velat vara med och påverka hos produkten är design, 
passform, miljöpåverkan, material, infärgning, livslängd, produktegenskaper, 
tillverkningsprocess samt pris. Som Ahuja (2015) nämner påverkar personliga faktorer 
konsumentbeteendet vilket kan förklara den variation på egenskaper som respondenterna vill 
påverka. Allt ifrån ålder, sysselsättning, inkomst och livsstil påverkar detta beteende. Att 11 av 
42 respondenter inte hade velat vara med och påverka produkten på något sätt eller inte visste 
hur de ville vara med och påverka anses inte påverka resultatet som fåtts fram med hjälp av 
tidigare gjorda studier på något sätt. 
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Den sista frågan som ställdes i enkäten var hur respondenterna hade velat ha kontakt med 
företaget vid påverkning av produktutvecklingen. Strax över hälften av respondenterna svarar 
att kontakt via en applikation eller mejl är att föredra. Med denna andel på 52,3 procent kan 
slutsatsen dras att respondenterna som i majoritet var mellan åldern 19–29 år föredrar digital 
kontakt med företaget. Som Ramya & Mohamed Ali (2016) förklarar när det kommer till 
sociala faktorer är människan ett socialt djur vars beteendemönster till stor del påverkas av 
människorna omkring oss. Slutsatsen kan dras att det finns ett samband mellan åldern på 
respondenterna samt valet av företagskontakt då applikationer och mejl troligtvis är det som är 
mest tillgängligt för en konsument i dagens samhälle. 16,7 procent hade föredragit fysiskt möte 
med företaget för diskussion och detta kan bero på skillnader inom kulturella, sociala och 
personliga faktorer. 

Enligt Shih & Agrafiotis (2015) är produktinnovation en avgörande faktor för framgång i NPD 
och det är något som kan medföra tillväxt och expansion inom ett företag. Det ger ett företag 
mervärde på grund av en produktförbättring och ger då en konkurrensfördel. Företag X har 
förstått att detta är nödvändigt och följt med i utvecklingen. Därför har de lanserat deras 
produktförbättring för att fortfarande vara aktuella. Dock påpekar Respondent 1 att 
produktförbättringen måste vara något som kunden upplever kommer från Företag X, så att det 
inte skiljer sig för mycket från företagets identitet. Powell & Cassill (2006) menar att fokus för 
produktinnovation genom NPD-processen ska vara att möta kundernas och konsumenternas 
behov. Företag X har gjort det genom att skapa ett material som är mer användarvänligt än 
deras tidigare material. 

Den empiriska studien visade en del hinder och problem som kunde uppstå under 
produktutvecklingsprocessen. Respondent 1 menade att Företag X produktförbättring 
medförde några tekniska problem. Det var ett helt nytt material för skjortindustrin vilket till en 
början var svårt för leverantören att väva och spinna fibrerna. Även infärgningen var ett 
problem. I produktutvecklingsprocessen kan det behövas reklameras och bes om nya prov. 
Företag X behövde då kunna definiera prestandan så att de hade en matris att utgå från. En del 
tester och förändringar gjordes innan företaget uppnådde resultat och leverantörerna hade en 
inlärningsprocess för att minska de problem som kunde uppstå. Kommunikation mellan 
Företag X och leverantören är viktigt under hela processen för att leverantören ska få feedback 
på det de producerat. Detta är något som Choi et al. (2005) påpekade inom NPD att det är något 
som kan vara dyrt då det behöver göras investeringar i forskning och utveckling, 
marknadsundersökning, marknadsutveckling och tester innan produkten lanseras.  Detta 
påverkade även Företag X då det blev ett dyrare material än vad de haft innan i sina tidigare 
skjortor. De fick därför skapa en ny prisbild och de fick även ifrågasätta sig ifall kunderna var 
beredda på att betala mer för skjortan och förstå sig på varför Material X var bra. Det var inget 
de visste då de inte gjort någon kundundersökning innan. NPD kan vara riskfyllt, men 
framgångsrikt. NPD möjliggör expansion av marknaden, ökar vinsten och förbättrar kreativitet 
och ledarskap. Men misslyckanden är stora och kostnaderna för fel är höga. Misslyckanden 
kan kopplas till dålig marknadsundersökning (Choi et al. 2005). Enligt Respondent 1 hade 
Företag X inte gjort någon större marknadsundersökning i förväg utan det var något som de 
trodde att kunderna ville ha och för att hänga med i trenden som är mode kombinerat med 
funktion. De tog en risk men det resulterade i något bra och säljsiffrorna styrker även det. 

För att de skulle förbereda sig i förväg på de hinder och problem som kunde uppstå bildade 
enligt Respondent 2 Företag X olika team som spekulerade och gjorde bedömningar baserat på 
deras kunskap.  Detta är något som Shih & Agrafiotis (2015) menar är en NPD- process då 
Företag X har samlat in kompetens från olika resurser inom företaget och bildat team för att på 
så sätt skapa kapacitet. 
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Empirin visade i produktutvecklingsprocessen hur det kunde hända att de behövde gå bakåt i 
processen efter en kvalitetskontroll. Det händer ibland att någonting händer med provet efter 
alla stegen som den går igenom och därför är det viktigt att de gör kvalitetskontroller och tester 
genom hela processen menar Respondent 1. Powell & Cassill (2006) menar att det är viktigt 
att produkten går igenom kvalitetskontroll och testas då synpunkterna från leverantören och 
produktutvecklaren kan påverka produktens livscykel på marknaden. Enligt Powell & Cassil 
(2006) så är även patent viktigt för att inte andra ska använda sig av samma unika material. 
Dock är Material X som Företag X använder inte något nytt på marknaden, utan endast nytt för 
skjortindustrin vilket gjorde att det inte var möjligt att få patent på. 

I teorin presenterades det hur viktigt det är med VOC och kundernas involverande i 
produktutvecklingsprocessen för lansering av en ny eller förbättrad produkt. Powell & Cassill 
(2006) menar att olika team eller områden på ett företag bör lyssna på kunden och sedan 
sammanställa all information. Detta bör sedan föras vidare till teamet för produktskapande för 
att på så sätt hjälpa dem med vilken riktning de bör ta. Enligt båda respondenterna var detta 
något de var medvetna om och något Företag X strävar efter. Respondent 2 säger att de vill 
skapa långsiktiga relationer för att kunna interagera med kunden och lyssna på dem. De har ett 
medlemsprogram där all information om kundmedlemmar går att hämta. Denna information 
kan de sedan föra in i ett CRM-system som sedan alla på Företag X kan ta del av. 
Produktutvecklingsprocessen förbättras av införandet av integrerade datorsystem där alla 
funktioner och information kan nås i realtid menar Choi et al. (2005). Det gör det då möjligt 
för återförsäljare och konsumenter att inta en aktiv roll i produktutvecklingsprocessen.  

Att teamen för produktskapande inte har någon direkt kontakt med kunderna är inte positivt. 
Nu går det först via CRM-teamet och det gör att teamen för produktskapande som arbetar med 
produkten inte får all information direkt eller har möjlighet att interagera med kunden. 
Respondent 2 anser att teamen har ganska bra koll på kunder och produkter, men enligt Choi 
et al. (2005) är det viktigaste med framgång inom NPD att förstå och använda sig av 
konsumentens röst för att behålla en relation och mera säkert lansera något kunden vill ha. 
MakerSights (2019) menar även att kunder vill ha kontakt med företag och förväntar sig få svar 
då de vill vara med och bidra. Respondent 2 påpekar att många av kunderna är engagerade och 
vill påverka vilket leder till att Företag X har som mål att interagera med kunderna mer. De vill 
att det ska ske i ett så tidigt skede i produktutvecklingsprocessen där det går att påverka 
eftersom ifall det blir för sent blir det en för stor kostnad om produktion redan startat. Företag 
X hade kunnat införa något liknande som ModCloth (2009) gjorde, där Företag X då hade 
kunnat låta kunderna vara virtuella inköpare och på så sätt få kunderna interagerade. 
Respondent 2 förtydligade även som tidigare nämnt att kunderna gärna vill engagera sig så det 
hade även varit en möjlighet ur den synpunkten. Det finns dock en stor risk menar Powell & 
Cassill (2006) med att lyssna på kunderna och det är att de inte alltid vet vad de vill ha. Därför 
är det viktigt att produktutvecklare ställer de “rätta frågorna” till kunderna. Frågor som är 
tydliga och konkreta, som de vill ha svar på och som kunderna inte kan misstolka. Företag X 
kanske annars ändrar något med produkten och lanserar något som inte var det kunderna tänkt 
sig vilket kan göra att företaget inte får produkten såld, trots att de använt sig av kundernas 
svar. 
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Syftet med studien var aldrig ur ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet visade att anledningen till 
att Företag X hade gjort produktförbättringen inte var ur ett hållbarhetsperspektiv, men i 
efterhand insåg de att Material X inte behövde tvättas lika mycket som produkter av deras 
tidigare material. Detta kan ses som positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Enkäterna visade även 
att en produktförbättring som många efterfrågar är just hållbarare plagg vilket då visar på att 
en produktförbättring bland annat bör innehålla ett hållbarhetsperspektiv. 

5.2 Metoddiskussion 
De valda metoderna som gjorts har gett svar på de frågeställningar som ställts. 
Intervjurespondenterna har baserat sina svar på erfarenhet och kunskap som de har inom 
studerat område och visat på hur det fungerar på ett utvalt företag. Enkäten gjordes för att få 
svar från konsumenternas perspektiv gällande produktförbättring. Litteraturstudien gjordes 
innan enkäten och intervjuerna för att författarna skulle vara pålästa inom området och kunna 
ställa relevanta frågor. Båda intervjurespondenterna är från samma företag. Det hade ökat 
trovärdigheten av resultatet om det varit fler respondenter från olika företag för att då få en 
bredare bild av hur det kan se ut. Enkäten skickades ut på författarnas sociala medier vilket 
gjorde att åldersspannet på de svarande inte varierade i så stor grad. Detta kan också sänka 
trovärdigheten men författarna anser att det inte hade påverkat resultatet särskilt mycket om 
åldersspannet hade varierat mer då frågorna i enkäten inte är åldersberoende. 

6. Slutsats 

Studien har undersökt hur konsumenter och ett klädföretag inom premiumsegmentet kan 
interagera tillsammans för att utforma en produktförbättring. Syftet med denna studie som är 
att “få svar på hur konsumenten tycker kring textil produktförbättring inom kläder samt 
undersöka hur produktutvecklingsprocessen för en produktförbättring på ett klädesplagg kan 
se ut” har uppnåtts. 

Denna studie bestod av två olika frågeställningar och arbetets slutsats presenteras nedanför 
under respektive frågeställning. 

Hur vill konsumenten interagera med företaget och vad efterfrågar de för typ av 
produktförbättring? 

Resultaten som studien har fått fram visar att konsumenter vill vara med och påverka vid 
produktutvecklingsprocessen. Många av konsumenterna är engagerade i vad företaget 
utvecklar och vill därför vara med och påverka. Konsumenter vill interagera med företaget 
genom olika metoder såsom medlemsprogram, enkäter, kontakt via applikation, mejlkontakt, 
fysiskt möte samt telefonkontakt. För att ett företag ska hålla sig aktuella på marknaden är 
produktinnovation av stor vikt. 

Kan företaget lansera produktförbättringar som konsumenter efterfrågar ökar det företagets 
konkurrensfördel. De produktförbättringar som efterfrågas allra mest av de konsumenter som 
deltog i studiens undersökning är förbättrad livslängd i plagget, bättre andning i plagget samt 
miljövänligare plagg de allra viktigaste. 
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Hur ser produktutvecklingsprocessen ut för en textil produktförbättring och vilka problem kan 
uppstå? 

Under produktutvecklingsprocessen för en produktförbättring är det många steg som en 
produkt måste gå igenom för att få ett bra resultat och därmed kan lanseras. Hinder och problem 
kan uppstå och oftast är dessa tekniska problem. Det innebär därför att många tester på de 
fysiska parametrarna och förändringar sker under hela processen. Av den orsaken är det även 
viktigt att produktutvecklaren kommunicerar med leverantören och ger feedback under hela 
utvecklingsprocessen. Detta tar tid då leverantören måste ha en inlärningsprocess för att 
undvika problem som kan uppstå. 

När det handlar om en ny produkt måste produktutvecklaren definiera produktens prestanda 
och det är något som kan vara ett problem om produktutvecklaren inte har något att jämföra 
med. Produktutvecklaren behöver då ta fram en standard för att kunna bedöma och utvärdera 
produkten genom processens gång. 
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8. Bilagor 

Bilaga 8.1 Enkätundersökning till konsumenter 
Produktförbättring på kläder 
 
Dina svar är anonyma. 
 
*Obligatorisk 

Ålder * 
Markera endast en oval. 

o 0 - 18 år  
o 19 - 29 år  
o 30 - 39 år  
o 40 - 49 år  
o 50 - 59 år  
o 60 år eller äldre  

Vad är din genomsnittliga månadsinkomst? * 
Markera endast en oval. 

o 0 - 10 000 kr  
o 10 000 - 20 000 kr  
o 20 000 - 30 000 kr  
o 30 000 - 40 000 kr  
o 40 000 kr eller mer  

Hur ofta köper du kläder? * 
Markera endast en oval. 

o Flera dagar i veckan  
o Enstaka gång i veckan  
o Några gånger i månaden  
o Någon gång per år  
o Mer sällan  

Om du fick välja, vilken typ av produktförbättring efterfrågar du? * 
Markera alla som gäller. 

o Elasticitet  
o Andning  
o Förbättrad livslängd  
o Wicking (transporterar bort fukt)  
o Smutsresistens (borsta av fläckar)  
o Miljövänligare  

Hur mycket hade du kunnat tänka dig att betala för en förbättring på ett klädesplagg? * 
Markera endast en oval. 
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o Ingenting alls  
o 200 kr mer  
o 400 kr mer  
o 600 kr mer  
o 800 kr eller mer  

Skulle du köpa ett plagg som är i 100% naturmaterial (t.ex. bomull eller ull) eller ett 
plagg i ett nytt material (kan vara delvis syntetisk) som har bättre egenskaper? * 
Markera endast en oval. 

o 100% bomull  
o Nytt material  

Produktutveckling 
 
Dina svar är anonyma. 
 

Hur intresserad hade du varit av att vara med och påverka utformningen av en produkt 
innan den lanseras? * 
Markera endast en oval. 

o Ointresserad  
o Lite intresserad  
o Intresserad  

Vad hade du velat påverka? * 
Hur hade du velat ha kontakt med företaget för att påverka i 
produktutvecklingsprocessen? * 
Markera endast en oval. 

o Telefonkontakt  
o Via mail  
o Via en app  
o Fysiskt möte  
o Inte intresserad  
o Övrigt:  

Bilaga 8.2 Intervjuguide med strategisk materialutvecklare  
● Hur kom ni fram till er kollektion för produktförbättring? Vad fick er att lansera denna 

kollektionen med andra ord, alltså vad var målet? 
● Vilka typ av hinder stötte ni på under utvecklingen av er produktförbättring? 
● Hur överkom ni dessa hinder? 
● Hade ni diskuterat/funderat över de hinder som uppstod i förväg eller uppkom några 

helt nya hinder/problem under utvecklingsfasen? 
● Uppstod någonting under utvecklingen av produktförbättringen som ni inte riktigt var 

förberedda på? 
● I vilket stadie i processen tog ni patent på er produktförbättring och mötte ni några 

svårigheter med det?  
● Har era kunder varit med i utvecklingsprocessen och hur har ni använt kunderna?  
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● Hur har era kunder tagit emot detta? 
● Hur förhåller sig er produktförbättring till miljöpåverkan? 
● Hur bra säljer er produktförbättring? Säljer det bättre eller lika bra som annat?  
● I vilka produkter säljer er produktförbättring bäst? Är det vissa produktkategorier som 

innovationer säljer bättre i? 

Bilaga 8.3 Intervjuguide med global CRM-chef 
● På vilket sätt bygger ni upp långsiktiga kundrelationer? 
● Lägger Företag X mycket resurser på CRM och använder sig av "kundens röst"? 
● Hur identifierar ni era kunder och hur hanterar ni informationen om dem? 
● Hur hämtar ni information om kunden, på vilket sätt? 
● Tar product creation del av denna informationen eller vem tar del av informationen? 

Påverkar denna information Företag X utbud? 
● På vilket sätt interagerar ni med/mot kunden? 
● Finns inputs och idéer från era kunder som påverkar produktutveckling och 

lanseringen av nya produkter? 
● Har ni något system där ni interagerar med kunder i just produktutvecklingsfasen? 
● Tror du Företag X kunder hade velat vara med och påverka? Är det något Företag X 

vill? 
● Vad är Företag X framtidsplaner angående 

○ Hur ni vill interagera med kunder (använda sig av kunderna)? 
○ Bygga relationer? 
○ System? 

 

 

 


