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Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven på programmet Textil Produktutveckling och 

Entreprenörskap på Textilhögskolan i Borås. Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka hur ett 

textilt företag kan inkludera slutkonsumenten i produktutvecklingsprocessen och hur detta kan 

göras genom en CRM (customer relationship management) -implementering. 

  

Vi vill rikta ett stort tack till företaget AB Stenströms Skjortfabrik som varit generösa med sin 

tid och bidragit med intressant fakta till vårt resultat, till vår handledare Thorbjörn Magnusson 

som bidragit med rådgivning, tankar och produktiv kritik och till våra respondenter som svarade 

på vår enkät. Sist men inte minst, tack till Textilhögskolan för tre lärorika år och för en bra 

grund till början på ett nytt kapitel i våra liv. 
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Syfte: Studiens huvudsyfte är att undersöka hur företag kan inkludera slutkonsumenten i 

produktutvecklingen inom den textila värdekedjan och hur CRM kan förbättra detta. 

Metod: Arbetet har en deduktiv ansats och både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 

har använts. Datainsamlingen har skett genom djupintervjuer och enkätundersökning. 

Resultat och Slutsats: Studien har undersökt hur villiga slutkonsumenter är att vara med och 

påverka den textila produktutvecklingen till det bättre genom bidragande av egna idéer. Efter 

datainsamling, djupintervjuer och enkätundersökning visar studien att användning av CRM- 

villkor är nödvändigt att implementera för att textila aktörer ska fortsätta vara aktuella på 

marknaden. 
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Abstract 

Authors: Emilia Tavridis and Linnea Eldforsen Nilsson 

Mentor: Thorbjörn Magnusson 

Examiner: Joel Peterson 

Course: Bachelor thesis 15 credits. The program for Textile Product Development and 

Entrepreneurship, the Swedish School of Textiles, Borås.  

Name of report: Customer-focused product development 

Research questions: How can a Swedish textile brand include the consumer in the product 

development process? 

Purpose: The main purpose of this study is to investigate how the customer influences the 

product development within the textile value chain and whether CRM can improve this. 

Method: The research approach of this thesis is deductive and both a quantitative and a 

qualitative research have been conducted. Data has been collected through a survey and in-

depth interviews. 

Results and conclusions: The study has examined how willing consumers are to participate 

and influence the textile product development through their own ideas. After data collection, 

in-depth interviews and questionnaire surveys, the study shows that the use of CRM- 

conditions are necessary to implement for textile operators to remain up-to-date in the market. 

Keywords: CRM, sustainable textile product development, premium brand, fashion industry, 

Sweden.  
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1. Inledning 

Denna uppsats riktar in sig på ett varumärke inom den textila modebranschen och hur kunden 

kan inkluderas i produktutvecklingen, samt hur en CRM-implementering kan vara till hjälp. I 

detta inledande kapitel presenteras en kort bakgrund till ämnesområdet. Vidare presenteras 

problemformuleringen, syfte och konkreta frågeställningar. Kapitlet avslutas med 

avgränsningar, disposition och begreppslista. 

  

1.1 Bakgrund 

Dagens modeindustri är mycket omfattande och hur företag arbetar varierar kraftigt. Trots att 

slutkonsumenter även kräver mer av “fast fashion” producenter, ses en större medvetenhet att 

integrera med företag i den högre priskategorin. Kunden förväntar sig bättre kvalitet och service 

när priset på produkten ökar och det blir då viktigt för företaget att leverera detta (Kotler, Bowen 

& Makens 2006).  

 

Att förstå sambandet mellan slutkonsumentens påverkan på ett företags textila värdekedja och 

hur CRM-verktyget kan hjälpa till med detta är viktigt. Företag måste våga förändras för att 

fortsätta vara essentiella på dagens marknad. När en förändring sker inom ett företag bör det 

inte handla om en enda produkt, utan en hel etisk förändring av värdekedjan (Powney 2019). 

Förändringen ska frambringa en återkommande och lojal kundkontakt genom att bibehålla en 

transparens och god kommunikation till slutkonsumenten. 

  

Marknaden förändras ständigt och nya vägar att interagera med slutkonsumenten och dennes 

påverkan på produktutvecklingen utvecklas i takt med detta. I veckan släpptes nyheten att två 

omtalade influencers lanserar en egen kollektion bestående av hållbart badmode, baserat på 

deras följares önskemål och efterfrågan. De berättar att de under resans gång kommer vara 

lyhörda gentemot deras följare och inkludera dem i designarbetet (Fahrman 2019). Detta är ett 

nytt sätt att integrera med ett företags konsumenter och deras efterfrågan på produkter. Vidare 

har även klädjätten H&M lanserat funktionen att utvärdera deras plagg på hemsidan genom 

kundrecensioner. Detta gör att företaget direkt kan få både positiv och negativ feedback på 

produkterna och på så sätt leverera produkter med förbättrad prestanda (H&M 2019).   

  

Hur en organisation kan utvecklas med hjälp av trogna konsumenter leder oss vidare in på 

begreppet CRM och dess betydelse. Customer Relationship Management (CRM) är en 
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affärsstrategi som nyttjas för att interagera med nya kunder, men samtidigt hantera befintliga 

(crmnytt 2002). Organisationer tillämpar även CRM för att underlätta underhållet av befintlig 

information. CRM syftar till att maximera kundvärdet på lång sikt via IT system och detta görs 

genom att fokusera på affärsprocesser, marknadsföring och kundservice (Chang 2007). 

  

Eftersom CRM syftar till att maximera kundvärdet (Chang 2007) är det viktigt att inkludera 

konsumenterna i organisationen. Kunderna måste känna att de blir sedda och hörda och att deras 

åsikter räknas. Miljöaspekterna inom textil har blivit ett allt mer omdebatterat ämne och dagens 

konsumenter ställer allt högre krav på varumärken och deras arbetssätt gentemot en hållbar 

framtid. Det är konstaterat att textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och 

förorenade branscher. Därför har det nu påbörjats ett internationellt arbete för att försöka göra 

textilproduktionen och konsumtionen mer hållbar (Augustsson 2018). 

  

1.2 Problemformulering 

Som nämnt ovan är förhållandet med slutkonsumenten nyckeln till konkurrenskraftig framgång 

på marknaden (Ahn 2003). För att organisationer ska kunna behålla en konkurrensfördel på 

marknaden måste företag anpassa sin handelsmiljö och produkter efter de samhällsförändringar 

som under tid uppstår.   

  

Trots att handelsmiljön ständigt förändras kvarstår dock problemet att många modeföretag inte 

integrerar med sina slutkonsumenter när nya produkter skapas. Modeaktörer tillämpar 

fortfarande ett klassiskt produktutvecklande tillvägagångssätt (Héden & McAndrew 2005). 

Produkterna skapas ett år innan de säljs i butik och det pågår en gissningslek för att lista ut vad 

den slutgiltiga kunden kommer att efterfråga. Genom att istället implementera CRM kan 

företaget förstå konsumentens värde och dennes behov, hur den handlar och varför den gillar 

vissa produkter mer. Det ges möjlighet att skräddarsy ett erbjudande som kunden kommer att 

efterfråga. Genom att anpassa sin handelsmiljö och samtidigt integrera med kunden blir det 

lättare att vinna kundens förtroende. Görs detta på rätt sätt kan företag på så sätt konkurrera ut 

andra märken och få trogna och långvariga kundrelationer (Chang 2007). 

 

1.3 Syfte 

Studiens huvudsyfte är att förstå vikten av hur slutkonsumenten kan inkluderas i 

produktutvecklingen inom den textila värdekedjan och i ett klassiskt modeföretag som 
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Stenströms. Som delsyfte kommer det ges en närmare presentation av CRM-verktyget och dess 

viktiga uppgift i dynamiken mellan företag och slutkonsument. 

  

1.4 Frågeställning  

Utifrån studiens syfte lyder frågeställningen följande: 

  

 Hur kan slutkonsumenten inkluderas i produktutvecklingen för ett svenskt textilt varumärke 

med hjälp av CRM? 

  

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas genom fokus på ett varumärke i den högre priskategorin. Fokus kommer 

även att ligga på den nationella arenan, inom Sveriges gränser. Även avgränsningar gällande 

CRM kommer göras. CRM bygger på ett komplext IT-system och hur CRM-systemet tekniskt 

fungerar kommer inte tas upp. Istället ligger fokus på vad CRM genererar, samt hur en 

implementeringsprocess ser ut.   

  

1.6 Disposition 

Dispositionen i uppsatsen kommer vara uppdelad i sex avsnitt. I detta inledande avsnitt ges en 

introduktion till uppsatsen med en inkluderande problemformulering. I det andra avsnittet 

beskrivs metoden och databearbetning tillsammans med aspekterna gällande validitet och 

reliabilitet. I det tredje avsnittet presenteras den teoretiska referensramen innehållande en 

redogörelse för hur en typisk textil produktutveckling går till och dess olika delar. Begreppet 

CRM finns också med under avsnittet teori. Fokus ligger på de olika sätt som kunden 

interagerar med företaget och dess påverkan på produktutvecklingen. I det fjärde avsnittet 

presenteras studiens empiri och det material som samlats in genom semistrukturerade 

djupintervjuer med modevarumärket Stenströms samt resultatet av den utskickade enkäten. 

Uppsatsen avslutas till sist med diskussion och slutsats utifrån syfte och frågeställningar samt 

förslag till vidare forskning. 
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1.7 Begrepp 

1.7.1 Hållbar textil produktutveckling 

Det finns flera definitioner av hållbar utveckling. Den amerikanske miljövetaren Lester Brown 

introducerade begreppet hållbar utveckling och 1987 lanserades det av FN:s världskommission 

vid namn Brundtlandkommissionen. 

  

“En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sitt behov” (Brundtlandkommissionen 

1987). 

  

För att en produktutveckling ska anses hållbar krävs det en livscykelanalys. Livscykelanalys är 

främst till för att kartlägga hur mycket energi det krävs att ta fram en produkt. Även kemikalier, 

påverkan på natur och människan kartläggs. Genom att ett företag använder sig av hållbara 

produktutvecklingsprocesser kan det maximera en mer miljövänlig textilproduktion (Guinée et 

al. 2011).  

  

1.7.2 CRM 

Ett intelligent CRM-system fungerar som en GPS för verksamheten. Där samlas information 

om vad företaget har gjort och hur det ska göra i framtiden för att nå alla mål som företaget har. 

CRM kan ge förslag på nya strategier, affärsmodeller, ny teknik eller innovationer. Kort 

förklarat handlar CRM om struktur, effektivisering, tillgänglighet och en bra kundupplevelse 

(Chessit 2019). 

  

1.7.3 Kunder, slutkonsument och säljare 

För att minimera risken av missförstånd skiljer uppsatsen på tre begrepp. Begreppet kunder 

syftar till de återförsäljare Stenströms jobbar med, medan slutkonsument är den person som 

köper Stenströms produkter i butik eller online. Med säljare menas de personer som är anställda 

av Stenströms för att sälja in kollektioner till butiker och kunder. 
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2. Metodansats 

I detta kapitlet presenteras det metodval som ligger till grund för det valda ämnet och dess 

genomförande. Det presenteras val av metod, hur den empiriska studien gått till, samt avslutas 

med en metodreflektion, validitet och reliabilitet. 

  

2.1 Studieobjektet AB Stenströms Skjortfabrik  

För att rapporten ska anses trovärdig och ha möjligheten att kunna svara på frågeställningarna, 

riktar sig rapporten in på ett noga utvalt företag inom den textila branschen. Det företag som 

valdes är det anrika varumärket Stenströms. De har byggt upp en trogen kundkrets med sina 

120 år på marknaden och många som hör namnet Stenströms kopplar samman det med klassiskt 

mode av hög kvalité. Stenströms är kanske mest känt för sina klassiska och eleganta skjortor i 

hög kvalité. Idag producerar Stenströms kläder både för dam och herr och är även kungliga 

hovleverantörer (Stenströms 2019). Genom intervjuer med Stenströms framgick det att de inte 

använder sig av CRM i nuläget. Ovanstående faktorer är därför bidragande till varför 

Stenströms kvalificerar sig i denna uppsats. De semistrukturerade djupintervjuer som 

genomfördes gjordes för att få en tydligare bild av Stenströms och deras dagliga arbete i den 

produktutvecklande fasen. Det var även viktigt att få en överblick hur de jobbar med 

information och hur de interagerar med kunden. Informationen som gavs genom de kvalitativa 

intervjuerna ligger till grund för den idén om att CRM kan hjälpa till med interaktionen mellan 

kund och företag. Intervjun genomfördes med två designer på dam respektive herrsidan på 

företagets huvudkontor i Helsingborg samt en säljare. En kortare semistrukturerad intervju 

genomfördes också med butikspersonal i en av Stenströms butiker i Sturegallerian i Stockholm. 

  

2.2 Val av metod 

Uppsatsen har en deduktiv ansats där metoden består av både en kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Fördelen med att ha både en kvalitativ och kvantitativ metodansats blir att 

det bidrar till fler infallsvinklar i det valda ämnet. Bryman & Bell (2013) menar att en deduktiv 

ansats är det bästa valet om förkunskaper av ämnet saknas hos författarna. En deduktiv ansats 

genomförs genom att författarna utgår från en teoretisk referensram för att sedan testa detta mot 

verkligheten (Bryman & Bell 2013). 

  

Den kvalitativa metoden består av en semistrukturerad djupintervju med klädföretaget 

Stenströms. Kvalitativa studier är av fördel när man ska undersöka hur någonting upplevs eller 
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analysera lågt strukturerade data. Holme & Solvang (1997) menar att en kvalitativ 

forskningsmetod tolkar information, processer och sammanhang på ett sätt som inte gör att det 

kan omvandlas till siffror.  

  

En kvantitativ metod används ofta för att studera strukturerad data, alltså data som kan 

kvantifieras i kategorier (Bryman & Bell 2013). Resultatet som ges vid en kvantitativ metod är 

generaliserbart, vilket gör det till en stor fördel. En kvantitativ undersökning i form av enkäter 

gjordes för att få en överblick av konsumenternas syn på produktutveckling och hur de i så fall 

skulle kunna integrera med ett klädföretag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 1. Undersökningsdesign (Källa: Egen).  

 

2.3 Empirisk studie 

2.3.1 Semistrukturerad djupintervju 

Djupintervjuer möjliggör en fortsättning av följdfrågor vilket lämnar utrymme för vad som är 

primärt viktigt att få svar på i en undersökning (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuer kan 

utföras på olika vis beroende på rationalisering och struktur. Frågeformuläret (se bilaga 1 och 

2) förde med sig en lägre grad av struktur, då respondenterna skulle ha utrymmet till att på egen 

väg tolka frågorna och därefter besvara. 
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2.3.2 Utformning av intervjuguide 

För att förloppet av intervjuprocessen skulle vara strukturerat och valid skapades en 

intervjuguide. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) anses det vara som ett ledande manus. Två 

primära avseenden som bör tas hänsyn till vid ett utformande av intervjuguide är dynamiska- 

och tematiska komponenter i frågor som ställs. Den tematiska beståndsdelen kännetecknar hur 

frågorna är relaterade till valt forskningsämne. Det dynamiska avseendet belyses med hjälp av 

semi-struktur inom intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014). Frågorna testades först på en 

testperson för att utvärdera intervjuguiden innan den riktiga intervjun genomfördes. Detta var 

av stor vikt då frågorna skulle vara enkla att förstå och att det skulle finnas tid till att korrigera 

eventuella oklarheter. 

  

2.3.3 Genomförande av intervjuer 

Bokning av intervjun skedde över telefon med en anställd på Stenströms. Den 

semistrukturerade intervjun skedde sedermera på Stenströms huvudkontor i Helsingborg. För 

att kunna fokusera på respondenterna och deras svar spelades samtliga intervjuer in 

elektroniskt. Fokus låg på att lyssna in de intervjuades svar och noga kunna göra anteckningar. 

Kvale & Brinkmann (2014) redogör kring att det är viktigt att frågeställarens fokusering 

fungerar. Att spela in en intervju var av fördel, då en fullständig transkribering underlättar 

analysarbetet. Valet av att spela in samtalet var en god grund för att de intervjuade skulle kunna 

fokusera på samtalet och dess dynamik. 

 

2.3.4 Enkätundersökning 

För att kunna undersöka konsumenternas syn och deras möjliga påverkan på produktutveckling 

genomfördes en enkätundersökning. Bryman & Bell (2013) nämner att en frågeformulering inte 

ska vara för snäv eller för bred. De menar också att frågorna måste vara korta och enkla att 

förstå. Enkäten innehöll 10 frågor som var slutna, vilket innebar att respondenterna endast 

kunde välja ett svarsalternativ. De var även tvungna att svara på alla frågor för att ha möjlighet 

att slutföra enkäten. Det var viktigt att enkäten inte skulle vara för lång, risken fanns att 

respondenterna i så fall skulle tröttna och därmed inte slutföra enkäten. Enkäten gjordes genom 

ett program på internet kallat Survio. Detta är ett enkelt och fullständigt enkätverktyg för att 

skapa webbenkäter. Enkäten skickades ut till privatpersoner genom sociala kanaler den 9 maj 

och det samlades in 100 svar från både män och kvinnor i varierande åldrar. Se fullständig 

enkätundersökning och svar i bilaga 3. 
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2.4 Litteraturstudie 

Rapporten grundar sig i forskning inom ämnet textil produktutveckling och CRM. För att hitta 

dessa relevanta artiklar användes Textilhögskolans databas. Även traditionell litteratur i ämnet 

stärker den teoretiska referensramen. De vetenskapliga artiklar som användes innefattar 

keywords som sustainability, CRM, product development, consumer behaviour. Vid behov 

användes även webbartiklar från näringslivet. Detta ansågs viktigt då rapporten behövde det 

senaste nyheterna från branschen. 

  

2.5 Reliabilitet och validitet 

För att en vetenskaplig rapport ska anses vara användbar och lämplig krävs det att den är reliabel 

och valid (Ejvegård 2009). Med reliabilitet menas tillförlitligheten i en rapport. Ejvegård (2009) 

nämner att reliabiliteten är ett hjälpmedel att mäta att resultatet blir detsamma om studien skulle 

göras igen. Reliabiliteten är alltså hur forskaren mäter data till sin frågeställning. Reliabiliteten 

i denna rapport är god av den anledningen att källorna där empirin samlats in är primärkällor. 

En primärkälla är originaldata som samlats in (Bryman & Bell 2013). Detta gjordes genom 

semistrukturerade djupintervjuer med Stenströms och utskickade enkäter med slutna frågor. 

Rapporten redogör även tydligt hur metod gått till vilket ökar reliabiliteten. 

  

Enligt Ejvegård (2009) är validitet den relevans på data som samlats in och som mäter det 

forskaren ämnar till att mäta. Bryman & Bell (2013) menar också att validiteten avgör 

giltigheten i rapporten och förklarar vad forskaren mäter. Validiteten i denna rapport är god då 

mätningar som gjorts både är studerat ur ett företagsperspektiv och ur ett konsumentperspektiv. 

Genom att inkludera båda delarna är chansen större att kunna svara på den föreställningen som 

rapporten grundar sig på. För att säkerställa en validitet av studien utformades även en 

intervjuguide av frågorna som skulle ställas till respondenterna. 
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3. Teoretisk referensram 

Kommande kapitel utgör en teoretisk referensram i rapportens valda ämne gällande 

produktutveckling och CRM. Det ges en mer grundläggande förklaring och kartläggning 

gällande en klassisk produktutvecklingsfas och dess delar. Vidare presenteras CRM, dess 

användningsområden och implementeringsmodell. 

  

3.1 Produktutveckling 

Det finns många anledningar till skapandet eller uppgraderingen av en produkt. Oftast handlar 

det om ett uppfattat marknadsbehov eller att helt enkelt öppna upp en ny marknad (Kapur & 

Pecht 2014). Nishiguchi (1996) menar att produktutvecklingen endast handlar om överlevnad 

för företaget. Enligt Danilovic (1997) är produktutveckling i grund och botten till för att 

omvandla kundens behov och önskemål till en färdig produkt. Vidare menar han att en 

produktutveckling är till för att analysera kundens behov, förväntningar och önskemål. Ofta 

kan produktutvecklingen vara en av anledningarna till att företaget vill upprätta kundförtroende 

eller förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Å andra sidan kan det också handla om att 

tillfredsställa specifika kunder, förbättra en produkt eller minska livscykelkostnader för 

produkten (Kapur & Pecht 2014). Produktutvecklingen förklaras som en serie aktiviteter där 

processen skiljer sig i de olika stegen. Vissa av stegen är mer administrativa, medan andra 

kräver fysisk närvaro, som framtagning av den konkreta produkten (Danilovic 1997). 

  

För att en produktutvecklingsprocess ska säkras som acceptabel måste vissa faktorer 

säkerställas. Listat nedan är några krav som måste uppfyllas för att tillförlitligheten ska uppnås 

maximalt i produkterna (Kapur & Pecht 2014); 

• Produkten ska spegla kunden önskemål och behov. 

• Rätt val av material, produktdesign, tillverkning, frakt samt underhåll för att öka 

tillförlitligheten för produkten och företaget. 

• Säkerställa att producenterna har möjlighet att leverera förväntad kvalitet på de 

material som behövs. 

• Identifiera potentiella missöden. Exempelvis mekanismer i produkten som kan 

misslyckas. 

• Kvalificera produkten för att verifiera produktens tillförlitlighet under de förväntade 

livscykel förhållandena. 
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En produktutvecklingsprocess kan sammanfattas som att en produkt föds för att sedan gå 

igenom olika stadier, tills den tillslut dör och ersätts av nya och utvecklade produkter (Kotler, 

Bowen & Makens 2006). En mer ingående produktutvecklingsfas för kläder redogörs genom 

en produktutvecklingsprocess (Héden & McAndrew 2005). Processerna innehåller; Inspiration, 

design, sourcing, produktion samt lagerhållning. 

 

 

                         Figur 2. Produktutvecklingsmodell (Héden & McAndrew 2005). 

 

3.1.1 Inspiration och konceptmöte 

Inspiration är viktigt för en kommande kollektion. Syftet med inspirationen är att känna in 

kommande trender och det lägger grund för den röda tråden i designarbetet. Inspirationen kan 

hämtas genom resor till modemetropoler eller genom annat inspirationsökande (Hedén & 

McAndrew 2005). Keiser & Garner (2012) nämner att inspirationen bör hämtas av nuvarande 

och kommande händelser samt popkultur som alla kan översättas till kommande modetrender. 

Inspirationen som hämtas ligger till grund för kollektionens huvudfärger, material och 

silhuetter. Dessa uppdateras för att hela tiden vara färska inför varje ny säsong. Vidare menar 

Keiser & Garner (2012) att det är viktigt att också skilja på marknadens kunder. Den yngre 

målgruppen kan inspireras av ett visst event, medan den äldre och mognare kunden har andra 

preferenser. Det är alltså av stor vikt att förstå sin kund redan innan inspirationsarbetet tar sin 

början. 

  

Efter inspirationsresa sker ett så kallat konceptmöte. Där samlas designchefen, 

designmedarbetare och andra representanter från marknad och försäljningsavdelningen. I detta 

möte ska varumärkets kärnvärden ligga till grund för de konceptidéer som tas fram.  (Hedén & 

McAndrew 2005). Konceptidéerna tar upp saker så som själva produkten, marknadsföring, 

grafisk design, paketering och hur varorna ska exponeras i butiken. I detta skede är det även 

viktigt att ta upp målgruppen och hur produkten ska positionerna sig på marknaden. Vidare 

poängterar Hedén & McAndrew (2005) att det är av stor vikt att utbyta tankar och idéer gällande 

kollektion och kommande modetrender. Gällande produkter bestäms det vad kollektionen ska 

innehålla och hur många av varje typ av plagg som ska designas. I detta steg bestäms det hur 
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många av plaggen som ska produceras igen, så kallad carry overs eller om produkten är helt ny 

i kollektionen (Bubonia 2012).   

  

I detta skede är återkoppling med säljare av stor vikt. Företaget går igenom säljstatistik från 

tidigare års kollektioner för att få en inblick om vad som gått bra (Hedén & McAndrew 2005). 

  

3.1.2 Kundernas påverkan och inflytande 

Kotler, Bowen & Makens (2006) nämner att sökande efter inspiration ska ske planerat och inte 

spontant, samt att företaget ska ha en tydlig definition vad produktutvecklingen ska leda till. 

Vidare menar dom att idéerna kan komma från interna källor, kunder, konkurrenter och 

leverantörer. En studie som gjordes av Kotler visar att 55 % av idéerna i en process kommer 

från företaget själva. Medan 28 % kommer från kunderna. Vidare kommer 27 % av företagets 

observationer av konkurrenterna · (Kotler, Bowen & Makens 2006). Gustafsson (1998) nämner 

att företagets kunder och dess synpunkter på produkten är av stor vikt och även den viktigaste 

källan till nya produkter. Dahlström (2002) poängterar att kunden och alla synvinklar den 

besitter bör användas mer i arbetet för nya produkter. 

  

3.1.3 Design och sourcing 

Hedén & McAndrew (2005) beskriver att efter konceptmötet bör designerna besluta om 

silhuetter, modeller och former. De beslutar vilka nyckelmaterial och färger som kollektionen 

ska grunda sig på. Företaget bör också diskutera hur tygerna ska kombineras, matchas och 

användas. Keiser & Garner (2012) beskriver designarbetet som en process där alla attribut på 

ett plagg ska samspela på rätt sätt och på så vis kunna säljas till slutkonsumenten. 

  

Formgivning och sourcing pågår parallellt med varandra i detta skede (Hedén & McAndrew 

2005). Kunz & Garner (2011) beskriver sourcing som en process där det ska bestämmas den 

mest kostnadseffektiva leverantören av service, material och färdiga produkter. Keiser & 

Garner (2012) nämner att sourcing kan skilja sig från företag till företag. I vissa fall är val av 

leverantör självklart. I andra fall kan företaget förslagsvis använda sig av en agent som 

underlättar sourcingarbetet. 
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3.1.4 Produktion och försäljning till slutkonsument 

Innan en produktion sätter i gång produceras en så kallad provkollektion. Plaggen stäms av att 

de följer det översända konstruktionsmönstret. Det skiljer sig åt i företag hur lång denna process 

är, men designern, inköparen och mönsterkonstruktör jobbar i den takt som proverna anländer 

(Hedén & McAndrew 2005). 

  

Det är efter provkollektionen som säljprov tillverkas. Säljprovet är det prov som säljaren visar 

för potentiella inköpare (Bubonia 2012). I detta skede sker även stort inflytande från kunderna 

och det går att se vad som säljer bra och vilka plagg som behöver justeras. Feedbacken som 

säljarna tar med sig från dessa möten är avgörande för den riktiga kollektionen (Hedén & 

McAndrew 2005). Produktutvecklingsprocessen är kritisk och sållar bort många plagg under 

resans gång. Inputs kommer från många håll och det är av stor vikt att plagget som till slut ska 

säljas, överensstämmer med kundens förväntningar. Att produktutveckla för stora kollektioner 

tar för mycket resurser, därav försvinner mycket produkter med tiden. Införsäljningsmötena 

fungerar som en visare för vilka plagg som kommer att sälja. Därför läggs ordern på den slutliga 

kollektionen efter denna tidpunkt. 

  

Kotler, Bowen & Makens (2006) nämner att det är viktigt att ha en klar och tydlig 

marknadsstrategi för att lyckas sälja in produkten till konsument. Vikten ligger bland annat på 

prissättningen, där utmaningen är att övertala kunden att plagget är värt priset. 

  

3.2 Hållbar textil produktutveckling 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Globalamalen 2017) 

  

Detta är som tidigare nämnt en sammanfattande förklaring på̊ begreppet hållbar utveckling. 

Brundtlandkommissionen (1987) delar upp hållbar utveckling i tre delar som alla samspelar 

med varandra; Ekologisk hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Vidare kan 

den hållbara utvecklingen även beskrivas som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (KTH 2018). 

  

Det är viktigt att designern och produktutvecklare har ett hållbart tillvägagångssätt innan själva 

processen av en ny produkt har sin början. Soltuz & Pralea (2014) hävdar att genom ett hållbart 

koncept kan hela produktens cykel ses över och möjligheten att förlänga produktens 
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användningstid, men också öka möjligheten att återvinna produkten. Powney (2019) instämmer 

och menar att om en förändring sker inom ett företag bör det inte handla om en enda produkt 

utan en hel etisk förändring av värdekedjan. Inom den hållbara produktutvecklingen diskuteras 

även de textila materialen och vilka som ska föredras för att det ska klassas som hållbart 

(Tüfekci, Nüket & Toroz 2007). 

  

3.3 Customer Relationship Management 

Enligt definition är CRM-system en modernare teknik som möjliggör effektiv service för 

organisationer. Det görs genom att utveckla ett specifikt förhållande till varje kund genom 

effektiv användning av informationssystem för kundbaser (Chang 2007). CRM-system och 

dess effektivisering av viktig företagsinformation utvecklades under 1990-talet när aktörer 

intresserade sig mer utav makroorganisatoriska förändringar. CRM-systemet har genomgått 

flera stadier av utveckling, men ursprungligen har fokus varit på en automatisering av befintliga 

marknadsföringsprocesser. 

  

Då utveckling i företag, teknik och bransch ständigt pågår, förändras även CRM och behovet 

av det (Bull 2003). I följd med det ökar också kravet av relevans på produkter. Bull (2013) 

menar att användningen av kundrelaterad information eller kunskap för att leverera relevanta 

produkter eller tjänster till kunder, ständigt ligger i fokus. CRM:s syfte kan förklaras genom att 

maximera kundvärdet på lång sikt. Detta görs genom att fokusera på affärsprocesser, 

marknadsföring och kundservice via IT-system (Chang 2007). Bull (2003) föreslår att de 

företag som använder sig av ett formellt CRM-system behöver omvandla fokus från en 

produktcentrerad syn till en kundcentrerad vy.   

  

Genom att ändra fokus till ett kundcentrerat perspektiv, kan allt fler företag stå starka kvar på 

marknaden. Bull (2003) menar att organisationer som använder CRM samlar in viktigt 

information om varje kund som kommer i kontakt med organisationen i form av en databas. 

Därefter baseras tjänster, program, marknadserbjudanden, medieval och meddelanden på 

kundens personliga preferenser. En kunddatabas består av konsumentens historik gällande, 

aktiviteter, demografi, tidigare inköp och intressen. CRM-systemet stärks när flera avdelningar 

inom en verksamhet som (produktion, inköp, försäljning och marknadsföring) får ta del av all 

information som samlats in från kundinteraktioner. Inkommen feedback från en aktörs 

supportcenter kan därefter användas som en marknadsföringskanal för specifika tjänster och 
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funktioner som konsumenter önskar. I ovanstående praxis är det yttersta målet att samla 

kundnöjdhet och lojalitet (Bull 2003). 

  

Omfattningen av CRM-tekniken blir viktig när företag slutför fusioner och förvärv. Chang 

(2007) säger att de sammanslagna företagen behöver ett centraliserat CRM-system för att 

kombinera enhetens styrkor. CRM-system gör det också möjligt för organisationer att 

tillhandahålla konsekventa och höga nivåer av kundvård. CRM-system i dessa företag kommer 

att bidra till att säkerställa intäktstillväxt och konsekvent kundservice. 

 

3.3.1 Implementeringsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 3: CRM strategi och implementeringsmodell (Payne & Frow 2006).  

 

Ovanstående modell visar fem huvudstrategier som används vid implementering av CRM. Strategierna 

består av värdeskapande processer, strategiutveckling, kommunikationskanaler, informationshantering 

följt av utvärdering och kontroll. De fyra andra tillkommande faktorer är en översiktlig bedömning, 

förändringshantering, projektledning samt anställdas engagemang 

Innan en implementering av CRM, bör företaget se över vilken fas verksamheten befinner sig 

i. En översiktlig granskning ger en inblick i hur långt företaget har utvecklats i jämförelse med 

konkurrenter, samtidigt som det ger anställda en bättre förståelse om företagsstrukturen (Payne 

& Frow 2006). 
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Om ett företag bestämmer sig för en implementering av CRM bör verksamheten genomgå en 

stor kulturell förändring. En sådan förändring ska inkludera alla anställda samtidigt som den 

bidrar till att en gemenskap skapas av ett starkt kundfokus. Payne & Frow (2006) menar att 

CRM innebär att slutkonsumenten blir till en sorts talesman för organisationen. Kunden 

kommer tillbaka vilket leder till att relationen mellan aktör och slutkonsument stärks. Därefter 

sprider sig ordet till potentiella kunder. Genom ett sådant ledningsvis blir organisationen även 

mer konkurrenskraftig. I takt med att CRM och dess komplexitet ökar blir även projektledning 

mer centrerat under en implementering. Inom en organisation finns det två typer av CRM, en 

där anställda arbetar parallellt med löpande projekt och en när specialister under en begränsad 

tid färdigställer projekt. För att uppnå en organisatorisk framgång är anställdas engagemang 

den viktigaste faktorn. De anställda är ett stöd till helheten av CRM-villkoren samtidigt som 

det är medarbetare som är närmast slutkonsumenten. Motiverade arbetare leder till att en 

organisation kan utvecklas och bli ytterligare kundorienterad. 

  

Strategiutveckling fokuserar på två metoder, kundstrategi och affärsstrategi. Om respektive 

metoder samspelar förbättras CRM-strategin. Kundstrategi innebär granskning av befintliga 

och potentiella kunder, medan affärsstrategi innebär en säkerställning av konkurrensfördelar 

inom befintliga affärsområden. Värdeskapande är en annan viktig fördel som innebär en 

identifiering av värdet som kunden får från företaget. Payne & Frow (2006) menar att en 

värdeskapande process inkluderar två huvudfaktorer, hur befintliga samt potentiella kunder 

varierar mellan kundsegment. Genom en sådan aspekt kan företaget förbättra kundlojalitet och 

samtidigt förvärva nya kunder. Detta avseende leder även till en ökad ekonomisk tillväxt och 

hållbara kundrelationer. Ett exempel på en förbättring är ett värdeerbjudande som fokuserar på 

relationen mellan produktens prestanda och en tillfredställning av kundens önskemål. 

  

Kommunikationskanaler är en annan viktig faktor under implementeringsprocessen av ett CRM 

system. Kommunikationskanaler innebär ett skapande av bättre förutsättningar för en god 

kundupplevelse. Fokuseringen bland kanalerna sker genom en direkt reklam, internet samt 

säljare. Payne & Frow (2006) menar att för att upprätthålla flera kanaler samtidigt behöver en 

organisation besitta en hög förmåga. En sådan process innebär beslut kring ett säkerställande 

av hur en slutkonsument upplever den positiva integrationen. Även informationshantering är 

den motor som driver CRM-implementeringen framåt genom insamling av kundinformation. 

Kundinformationen ger kännedom till vilka åtgärder som bör vidtas för en framtida 
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företagsförbättring. För att få tillgång till specifik information krävs databaser som innehåller 

ett flertal IT-system. 

  

En prestationsbedömning innebär en analys av organisationens strategiska mål och dessa 

innebär att CRM ska levereras till en godtagbar och global standard samt skapa grund för 

framtida potentiella förbättringar. Payne & Frow (2006) menar att en presentationsbedömning 

utvärderar och kontrollerar en strategi för att mäta utvecklingen. 

  

3.3.2 Kundcentrerade mål 

Informationssystemet CRM är en teknik som fokuserar på redskap för att ge bättre 

kundupplevelse. Aktörer som väljer implementera CRM-villkor följer en integrerad 

affärsmodell som binder samman processer längs hela organisationens textila värdekedja 

gällande teknik, affärsprocesser och informationssystem. Systemets villkor sträcker sig långt 

utöver den tekniska delen. Villkoren behöver vara bredare och inkludera en mottaglig och 

högkvalitativ kundservice. Målet är att vara kundfokuserad och kunddriven (Chang 2007). För 

att uppehålla en kundcentrerad företagssyn behöver aktörer en vidgad kunddatabas. Basen 

behöver vara aktuell och angripbar för nya kunder samtidigt som underhåll av nuvarande 

kunder stöds (Dall’olmo Riley, Pina, & Bravo 2014).   

  

3.3.3 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende har studerats länge och det finns många strategier som har grundats på hur 

slutkonsumenter handlar. Efter studier som gjorts har aktörer implementerat strategier som i sin 

tur attraherat slutkonsumenter till köp (Edlund, Nilsson & Jansson 2016). Strategier som företag 

fokuserar på är att skapa värde och kundupplevelse. 

  

Abu Auf, Meddour, Saoula & Majid (2018) menar att det är svårt att göra ett val när det finns 

många möjligheter på marknaden. Konsumentbeteende involverar människors behov, känslor 

och tankar när de väljer en produkt över en annan under en köpprocess. De faktorer som får 

konsumenten att ta det slutliga beslutet spelar en stor signifikativ roll, därav är det viktigt för 

marknadsföringsansvariga att förstå vad som påverkar konsumentens beslut under en 

köpprocess. En köpprocess inkluderar flera intryck, till slut är det kundens vilja som avgör 

köpet. Vilja hos en konsument baseras på flera faktorer som inkluderar sortimentets prisnivå, 

prestation, kvalité och variation. Nämnda kvalifikationer avgör ifall konsumenten återvänder 

efter sitt besök samt hur attraktivt sortimentet upplevdes. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet som samlats in genom de kvalitativa 

djupintervjuer och den kvantitativa enkätundersökningen. Den kvalitativa delen tar upp 

intervjun med Stenströms och deras tillvägagångssätt under produktutvecklingsfasen samt 

förhållandet till kunder. Den kvantitativa delen tar upp uppbyggnaden av enkäten samt 

presentation av data som samlat in. 

  

4.1 Kvalitativ resultatredovisning 

Intervjuer med Stenströms skedde vid tre tillfällen med olika personer inom företaget. 

Intervjuerna genomfördes för att få en ökad förståelse gällande deras arbete inom 

produktutveckling och kundrelationer, både till återförsäljare och slutkonsument. Detta för att 

sedan ha möjlighet att koppla verklighetstrogen fakta till den valda teorin och på så sätt få fram 

en relevant diskussion och slutsats. Mer information gällande intervjuerna hittas i kapitel 2.3. 

  

4.1.1 Stenströms produktutveckling 

Stenströms släpper två huvudkollektioner per år, en till våren (spring/summer) och en till hösten 

(autumn/winter). Däremellan har de en ”buy now, sell now kollektion” som köps in till 

huvudlagret. Innan en ny kollektion skapas går designerna tillbaka till föregående säsong för 

att se vad som har gått bra och mindre bra. Några plagg behålls eller uppdateras till 

nästkommande säsong, medan andra tas bort. Stenströms poängterar vikten av att kombinera 

nya produkter med äldre plagg som endast behöver uppdateras. Företaget var från början en 

skjortspecialist, men har under senare år utvecklats och idag arbetar de även med överdelar 

samt accessoarer från midjan och upp. 

  

Då och då kan plagg som designas vara inspirerade av en viss trend. Designerna nämnde att det 

just nu var trendigt med djungelblad och andra exotiska växter. De är dock medvetna om att 

Stenströms slutkonsument inte alltid är redo för någon sådan trend. Därför görs den om till 

något som passar deras slutkonsument, i detta fall blir mönstret istället inspirerat av blommor. 

Vidare poängterar designerna att det ibland inte görs produkter som faller dem själva i smaken, 

utan att det i slutändan handlar om att göra kunderna nöjda. 

 

“Man måste ta hänsyn till kunden. Det förväntas av oss att göra fina pikéer på herr. Dam 

har fina linne t-shirts med print och det förväntar sig kunden att vi ska ha.” 
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Kombinerat med produktutveckling som sker på företaget, åker även designerna på 

inspirationsresor till Italien och trendseminarium i Köpenhamn via Color House. Fokus ligger 

på att hitta nya kvaliteter, garner och texturer. Processen till en ny produkt kan skilja sig åt. Ett 

sätt att arbeta på är att utgå från ett nytt garn eller struktur på materialet och på så sätt konstruera 

ett nytt plagg. Ett annat tillvägagångssätt är att ha en idé till en produkt i tanken, för att sedan 

leta efter potentiella material.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Från idé till produkt (Stenströms 2019).  

 

Designteamet får också feedback och inspiration skickat till sig från leverantörerna och därefter 

tar de hem så kallade swatches (provbitar) i olika vikter och tjocklekar för att bestämma vilka 

delar av plagget som ska ha den typen av struktur. Produktutvecklingsprocessen från idé till 

produkt pågår i ett halvår, medan händelseförloppet från idé till färdig produkt i butik sker under 

ett år. Produktens livscykel börjar med två prototypprover för varje artikel. Vill designerna 

fortsätta jobba vidare med passformen beställs senare säljprover. Till sist får företaget ett 

produktionsprov och om det är godkänt börjar produktionen.   

  

“Vi jobbar väldigt tidigt i schemat på grund av att vi måste sälja in kollektionen till 

återförsäljare. Vi jobbar med säljare som antingen är anställda av Stenströms eller sitt 

egna bolag. Det ska igenom många personer innan det når butiken. Det är grejer som 

stryks hela tiden...” 

  

Stenströms arbetar med ett minimum gällande hur stor mängd som produceras. Det testas en 

större kvantitet till en början, men oftast stryks fler produkter under händelseförloppet. Cirka 
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20% av “Always in stock” programmet står för carry overs. Stenströms menar att designers och 

produktutvecklare hela tiden bör arbeta mot vad slutkonsument vill ha. När produkter skapas 

är det viktigt att producera kläder som blir till en helhet, respondenterna menar att kunderna 

oftast är ute efter ett helt paket istället för endast ett plagg. Det sägs vara mer konkurrenskraftigt 

med ett helt koncept. 

  

Fördelen med att vara ett mindre företag och att alla personer sitter i samma hus är viktig 

information kan då fram direkt. Då Stenströms lager ligger i anslutning till huvudkontoret finns 

det möjlighet att direkt gå ut och se hur produkterna blev när de anländer till lagret. Designerna 

jobbar även väldigt nära säljarna. Detta gör det enkelt att kalla till möte om de vill gå igenom 

säljprover som anlänt från fabriken. 

  

4.1.2 Made to measure 

För att synas mer på marknaden och samtidigt arbeta för slutkonsumentens önskemål framtogs 

konceptet “Made to measure”. Konceptet går ut på att kunden själv ska ha möjlighet att designa 

sin egen skjorta. Processen går till som så att kunden måttas i butik och får sedan välja en 

passande bål utefter ett visst antal förutbestämda modeller i en “stock book”. Därefter får 

kunden själv välja modell på krage, färg på knappar och mönster på tyg. Respondenterna 

nämnde att de fyra bålar som slutkonsument kan välja mellan även finns i huvudsortimentet. 

  

“Det är roligt med Custom made, man gillar det lite extra.” 

  

4.1.3 Stenströms slutkonsument 

På frågan hur Stenströms hämtar information om sina slutkonsumenter svarar designerna att 

åren i branschen har gett dem en profil på vad som säljer i olika länder. Genom att analysera 

respektive marknad har designerna och säljarna kunnat kartlägga vad kunderna gillar och inte 

gillar. Alla marknader har eget beteende och kommunikation mellan vad säljarna får för respons 

och vad designerna gör för plagg pågår ständigt. Skandinavien är den marknad där det 

efterfrågas samma sorts stil på produkterna. 

  

Respondenterna definierar Stenströms slutkonsument som både män och kvinnor som värderar 

en hög kvalité och en lång produktlivslängd. Kvinnor som handlar åt sig själva är oftast trettio 

och upp medan männen är sextio och upp. Det förekommer även kunder som är i det yngre 
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åldersspannet och är ute efter studentskjortor eller liknande. Segmentet är brett, men av högre 

prisklass. Deras slutkonsument är villig att betala mer för produkten. 

 

4.1.4 Kontakt mellan produktutveckling och slutkonsument 

Information om slutkonsumenten hämtas genom varumärkets egna datorsystem. Där kan 

medarbetare läsa av vad som säljer bäst, utefter geografisk area, produkt samt storlek på inköpt 

batch. Denna statistik analyseras innan inköpen för kommande säsong görs. För att både inköp 

och produktutvecklingsteam ska samspela brukar teamen sitta tillsammans under analysen av 

säljstatistik. Respondenterna menar att det är viktigt att vara medvetna om 

försäljningsstatistiken för att i sin tur kunna påverka lagret. 

  

 “Är det något som sålt dåligt kanske vi ändå vill ha kvar det och ha lite extra till vårt 

lager, så vi kan påverka ifall det är exempelvis en “key produkt”. Sen när man 

fotograferar och kanske får en fin bild på något så kan det ta slut snabbt och det kan 

vara produkter man inte hade räknat med skulle sälja.” 

  

Det är viktigt att ha kvar lite i lager för att i sin tur kunna arbeta och marknadsföra produkterna. 

Respondenterna visar därefter upp deras katalog som på framsidan visar den kavaj som sålt 

bäst. En ytterligare betydelsefull fråga var hur återkopplingen mellan slutkonsument och 

varumärket Stenströms sker. De intervjuade berättade att de har ett försäljningsmöte 

tillsammans med säljarna som är ute hos kund och säljer in kollektionen. Under mötet berättar 

säljarna om vilka produkter som säljer bäst, de berättar även om slutkonsumenters tankar och 

förslag. De menar att fastän det är viktigt att lyssna på vad kunderna önskemål kring önskat 

utseende av produkt, är det även viktigt att hålla en distans till vad som säljer beroende på 

säsong. Vissa tankar från slutkonsument antecknas och kan utföras snabbare medan andra 

sparas till senare. Säljarna är den viktigaste länken mellan produktutvecklare och 

slutkonsument. Produktutvecklarna menar dock att det är viktigt att inte luras av vad säljarna 

alltid föreslår då de är i nutid, medan produktutvecklingsteamet alltid arbetar ett år fram i tiden. 

Respondenterna förklarade att kläderna för herr är väldigt enkla och många modeller 

återkommer, medan damsidan fungerar annorlunda. Många stilar på damsidan är helt nya för 

säsongerna eftersom dammode efterfrågar mer variation. 
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“Det kan oftast vara svårt om säljarna exempelvis säger “jag vill jättegärna ha en gul” 

och så när man väl kommer dit så undrar de “varför har ni gjort en gul, gul var ju förra 

året?” 

  

Vidare menar de att kommunikation mellan designer och slutkonsument är näst intill obefintlig. 

Inputs gällande produkter ska förbi många personer innan det når fram till rätt person, vilket 

gör att missförstånd och viktiga detaljer kan falla bort. Produktutvecklingsteamet på Stenströms 

är endast tre händer bort från slutkonsumenten i butik. Trots det menar dem att de får dålig 

återkoppling av vad den faktiska slutkonsumenten oftast vill ha. Respondenterna ser dock inte 

det avseende som ett problem, då de menar att deras produkter inte säljs i många egna butiker. 

De har en flagship butik i centrala Stockholm, men till störst del sker försäljningen via 

varumärkets kunder som gör inköp till sin egna butik. Återkopplingen mellan wholesale och 

produktutveckling sker ofta, det är extra enkelt då kontoret inte är storväxt. Alla sitter under 

samma tak och så fort design och produktutveckling får hem en produkt är det enkelt att 

kontrollera en viss färg eller struktur. Även kundtjänst sitter under samma tak vilket gör det 

enkelt att sköta kommunikationen med slutkonsument. Det avseende leder till snabba åtgärder 

mot problem som kan uppstå med klädesplagg. 

  

Den bästa kontakten designern har med butik är flagship butiken i Stockholm. Där kan feedback 

nå direkt till designer om hen är på plats. 

  

“Vi får ju mycket vidarebefordringar från kundtjänst. Det är sånt vi snabbt kan fixa, det 

kan ju vara requests eller fel… Mycket blandat faktiskt.” 

  

“Ja det är till och med så att det ibland kan vara en händelse att någon har tappat en 

knapp, då kan vi ju bara skicka vidare en ny knapp till kunden.” 

  

Innan ett nytt sortiment ska produktutvecklas sker två säljkonferenser per år samt ett pre 

meeting. Där diskuteras tydliga siffror som berättar hur väl införsäljningen gått. Då varumärket 

arbetar tätt med säljare är deras åsikter en betydande faktor. Oftast prövas prover på säljare som 

hjälper till med behövlig feedback. Feedback som säljarna i sin tur fått genom mail från 

företagets kunder eller slutkonsumenter. 
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Säljarna har mest kontakt med Stenströms egna kunder men det är även viktigt att integrera 

med slutkonsument genom olika tillställningar, exempelvis VIP kvällar. Det är även på det viset 

som ett kundvärde byggs upp. För att kunderna ska känna sig välkomna bygger man upp ett 

showroom samt håller i en presslunch. Det är även viktigt att vara ute hos kunden för 

kollektionsgenomgångar, något som under senare år sker allt oftare. 

 

4.1.5 Stenströms hållbara produktutveckling 

Stenströms jobbar indirekt med hållbara material. Det är inte materialen i sig som kan klassas 

som hållbara, utan snarare hur bra kvalitén och hur lång livslängden är. Designerna berättar att 

personen som är “Head of design” noga väljer ut tyger från italienska leverantörer. På frågan 

om bomullen är ekologisk är svaret nej. Dock menar designerna att ekologisk bomull inte alltid 

är 100% bra. Vidare menar de att odlingen av ekologisk bomull förstör mycket mark. Istället 

satsar Stenströms på att köpa in bra kvaliteter som väv och garn i 100 % kvaliteter istället för 

mixade material. De menar också att deras klassiska kläder blir en form av hållbarhet, då de 

inte går ur trender utan kan hålla över flera säsonger. Ett exempel på hur de jobbar med material 

är att lokalisera vart materialen kommer ifrån. För ett par år sedan blev industrin för angora 

mycket uppmärksammad, vilket gjorde att många slutade producera plagg i det materialet. 

Istället menar Stenströms att så länge de vet var materialet kommer ifrån och hur djuren sköts, 

är det okej. Stenströms angora kommer från klippta och rakade kaniner. 

  

                   “Kunden är väldigt synisk, så man måste ha ett transparent förhållningssätt.” 

  

Stenströms tror också att alla modeföretag kan arbeta mer med hållbar produktutveckling, än 

vad de gör i dagsläget. Tillslut handlar allt om pengar. Att köpa in plagg i bra kvaliteter är 

kostar väldigt mycket, och det finns oftast ett minimiantal som måste köpas. Vidare poängterar 

de att stora företag som till exempel H&M kan påverka industrin väldigt mycket. Stenströms 

har skyndat långsamt och gör det fortfarande. Detta kan vara en av anledningarna till att det 

hållit ut så pass länge. 

  

4.1 Kvantitativ resultatredovisning   

För att undersöka slutkonsumentens syn på produktutveckling skickades det ut en enkät på 10 

frågor via sociala medier. 100 svar mottogs och respondenterna var både män och kvinnor i 

åldrarna 18 till 50+. De två första frågorna gällde kön och ålder. 86% var kvinnor och 14% var 

män. 31% var i åldern 18–25, 24% var i åldern 25–30, 17% var i åldern 30–40, 12% var i åldern 
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40–50 och 16% var 50+. Därefter bestod enkäten av 8 frågor gällande slutkonsumentens 

påverkan på produktutveckling och hur den i så fall skulle kunna tänka sig att påverka detta.  

 

Vart shoppar du oftast dina kläder?  

Över 70% av respondenterna svarade att de 

fortfarande till störst del handlar sina kläder i butik, 

trots att den globala näthandeln expanderat. 

Resultatet på frågan är viktigt då det visar att en 

större skala fortfarande är ute och kikar i fysisk 

butik. Det gör de fysiska butikerna till en viktig 

mötesplats där säljare möter slutkonsument. 

Resterande 26% som besvarat att de handlar online 

till störst del är troligtvis kunder som även någon gång  

besöker en fysisk butik. 

 

 

Om i butik, ber du oftast expediten om hjälp? 

På frågan om slutkonsumenter vill ha hjälp i butiken 

svarade endast 10 % att dom ville ha all hjälp de 

kunde få. 42% kollar oftast själv och 48% svarade 

att det beror på situation och vad de är ute efter. 

 

 

Om möjligheten fanns att utvärdera produkten via 

en digital skärm i provhytten, hade du använt den 

då?  

70% svarade att de tyckte det va viktigt att de som 

slutkonsument kan vara med och påverka 

produktutvecklingen, medan 30% svarade att de inte 

bryr sig. Föreliggande svar kan därav indikera att 

flera bryr sig på sin påverkan. 
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Om det inte fanns en digital lösning, hade du 

kunnat tänka dig ge feedback på produkterna 

till expediten?   

57% av respondenterna svarade att de hade 

kunnat tänka sig ge feedback till expediten 

muntligt, medan resterande 43% tyckte att det 

krävs en digital lösning för att det ska vara 

smidigt att föra vidare sina tankar. 

  

 

 

 

Hade du kunnat tänka dig utvärdera produkter 

som du köpt online i efterhand via nätet?  

Där svarade även 66% av de deltagande “Ja” 

på frågan om de skulle kunna tänka sig att 

utvärdera sina produkter online efteråt. 

  

 

 

 

 

 

Hur viktigt tycker du det är att konsumenter 

kan vara med och påverka 

produktutvecklingen? 

Denna fråga innehöll svarsalternativen 

“Mycket viktigt”, “Viktigt”, “Inte särskilt 

viktigt”, “Bryr mig inte”. Störst andel av 

respondenterna svarade att det är “Viktigt” 

på 49%, därefter hamnade “Mycket viktigt” 

på 33% följt av 13% “Inte särskilt viktigt” 

medan 5% svarade “Bryr mig inte”.  
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Hur viktigt tycker du det är med kläder ur 

ett hållbarhetsperspektiv?  

67% av de tillfrågade svarade att det enligt 

dem är “Mycket viktigt” med hållbarhet 

gällande kläder, 28% svarade att det är 

“Viktigt” medan endast 5% av de 

tillfrågade inte ansåg det som “Inte särskilt 

viktigt”. 

  

 

 

Om det skulle vara lättare att påverka den 

hållbara produktutvecklingen, hade du 

gjort det då? 

Avslutande fråga till enkäten beskrev 

enkelheten att som slutkonsument påverka 

produktutvecklingen. 90% av 

respondenterna svarade att de hade velat 

vara med ifall det fanns ett smidigt sätt att 

bidra på, medan endast 10% menade att 

butiker själva får sköta den biten. 
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5. Diskussion 

I detta kapitlet vävs den teoretiska referensramen och det empiriska resultatet samman till en 

diskussion. Diskussionen tar också upp egna tankar och funderingar från författarna. Kapitlet 

inleds med produktutveckling ur ett företagsperspektiv för att sedan ta upp det ur ett 

kundperspektiv. Det ges förslag på hur en implementering av CRM kan förbättra 

kommunikationen mellan parterna samt avslutas med ett stycke om CRM och hållbarhet. 

  

5.1 Produktutveckling ur ett företagsperspektiv 

Stenströms jobbar på ett klassiskt produktutvecklande sätt gällande att ta fram nya produkter. 

Det går tydligt att se liknelser mellan den teorin och empiri som tagits fram. Stenströms 

produktutvecklingsprocess börjar med att designers hittar inspiration från gamla säsonger, men 

även från inspirationsresor och mässor. Hedén & McAndrew (2005) nämner att inspirationen 

är till för att känna in kommande trender och lägger grund för den kommande kollektionen. 

Stenströms gör detta, men poängterar att många trender ibland inte passar deras slutkonsument. 

Keiser & Garner (2012) nämner att det är viktigt att också förstå marknadens kunder och 

Stenströms har en någorlunda tydlig bild av sin slutkonsument. Till exempel råder det just nu 

en trend med mycket exotiska palmblad, detta passade inte Stenströms slutkonsument och 

istället gjordes trenden om till blomprint. 

  

Det är under denna inledande process som det bestäms hur mycket produkter som ska vara så 

kallade carry overs (Hedén & McAndrew 2005). Ca 20% av Stenströms produkter återkommer 

och ingår i “always in stock”. Fördelen med always in stock produkterna är att det alltid finns 

tillgängligt för kunderna oavsett säsong eller tid på året. Säljstatistiken är också återkommande 

i denna process (Hedén & McAndrew 2005) och Stenströms jobbar mycket med denna typ av 

data. Det analyseras vad som sålt och vad som gått sämre, för att sedan bestämma om det är 

värt att fortsätta satsa på vissa produkter. Nackdelen med att endast analysera data baserat på 

säljstatistik är att företaget inte kan svara på frågan varför. Varför har ett visst plagg inte sålt, 

varför har den andra produkten gått bättre? Det pågår en gissningslek hos företaget för att förstå 

hur kunden tänker och tycker om produkterna. 

  

Designarbetet och formgivningen är processen där produkterna får liv. Stenströms får ibland 

inputs från kunder gällande önskade silhuetter eller passform. Dessa inputs tas ibland i 

beaktande, men läggs också på is till nästa säsong om det inte passar. Vidare kan det vara svårt 

att möta kundernas önskemål, då kunderna endast vet vad deras slutkonsument efterfrågar. 
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Alltså är inputs från kunder väldigt centrerat till just den butikens slutkonsument och dennes 

preferenser. Dock menar Dahlström (2002) att kundens alla synvinklar den besitter borde 

användas mer. På så sätt känner sig kunden inkluderad och involverad. Detta genererar i sin tur 

lojalitet. 

  

Produktutveckling handlar också om att upprätta kundförtroendet genom nya produkter 

(Danilovic 1997). För att en produkt ska anses tillförlitlig är det viktigt att den uppfyller vissa 

krav. Dessa krav är bland annat att produkten speglar kundens önskemål och behov (Kapur & 

Pecht 2014). Designerna nämnde i intervjuerna att det förväntas specifika produkter på både 

dam och herrsidan, och skulle det inte finnas i kollektionen hade kunderna blivit missnöjda. 

Stenströms jobbar mycket med klassiskt mode och många produkter återkommer varje säsong, 

dock i en ny färg eller tappning. Rätt val av produktdesign och material är också något som 

måste uppfyllas för att öka tillförlitligheten (Kapur & Pecht 2014). Materialval är även något 

som hamnar i fokus. Stenströms använder oftast inte mixade material, utan endast 100%. Det 

mesta är gjort av naturmaterial som bomull, silke, lin, ull och kashmir. Materialen köps in från 

italienska leverantörer och är av högsta kvalité. Den höga kvalitén är bevisat, då Stenströms 

skjortor håller flera år. Vidare är det också viktigt med tillverkningen (Kapur & Pecht 2014). 

Genom att ha egen fabrik i Estland kan Stenströms säkerställa detta och även bestämma över 

egen produktion. Att ha en egen fabrik gör att det blir enklare att ha översikt över alla led och 

vilka som är involverade. Som företag har du större koll på vad som produceras. Detta gör 

också det möjligt att säkerställa kvalité och om något inte uppfyller förväntat resultat, stryks 

det ur kollektionen. Genom att ha trogna relationer med både sin egna fabrik, men även andra 

fabriker som gör deras produkter, kan Stenströms också identifiera eventuella missöden under 

produktionen. Detta gör att Stenströms uppfyller alla krav som Kapur & Pecht (2014) tar upp 

som kriterier för att tillförlitligheten ska uppnås maximalt i en produkt. 

  

Gustafsson (1998) nämner att kundens synpunkter är en mycket viktig källa som bör inkluderas 

i den produktutvecklande processen. Efter intervjuerna som gjordes med Stenströms är det 

klargjort att det är under inspirationsprocessen och produktidéerna som kundens påverkan kan 

inkluderas. Kotler, Bowen & Makens (2006) klargör i en studie att 28 % av nya idéer kommer 

från företagets kunder. Stenströms nämner i intervjuerna att feedback kommer från kunderna, 

men det är väldigt lite av informationen som når fram. Detta bidrar till att det blir svårt för 

Stenströms att veta vad slutkonsumenterna egentligen vill ha. Stenströms har vid ytterst få 

tillfällen direkt kontakt med slutkonsumenten. Det är endast vid kundmöte i butikerna som 
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feedback kan ges. Danilovic (1997) nämner att produktutvecklingen hjälper till att upprätta 

kundförtroendet. Detta ger en naturlig ingångsport till CRM och det system som det kan 

generera. 

  

5.2 Implementering av CRM hos Stenströms 

Till att börja med behöver Stenströms ha en snävare och tydligare bild av sin kund. Svaren i 

intervjuerna var svävande och hade ett alldeles för brett åldersspann på både dam och herr 

gällande deras primära slutkonsument. Genom att implementera CRM kan Stenströms samla 

viktig information om varje kund som kommer i kontakt med företaget och på så vis kartlägga 

hur gammal deras kund är, hur den handlar, vad den gillar och inte gillar, samt hur ofta hen 

shoppar. Genom att samla in denna data kan företaget få en tydligare vision om hur de vill att 

produkterna ska användas och marknadsföras. Samtidigt kan företaget få en tydligare bild av 

deras slutkonsument, vilket är något som alla anställda ska arbeta för. 

  

CRM-system vill maximera kundvärdet på lång sikt genom att underhålla kundrelationer 

(Chang 2007). Genom att Stenströms är medvetna om hur deras slutkonsument agerar kan de 

maximera underhållning av kundrelationerna på ett enklare sätt. CRM implementering ska leda 

till att leverera relevanta produkter som Stenströms slutkonsument efterfrågar bortsett från 

deras “Made to measure”-koncept. Genom de djupintervjuer som skedde med Stenströms är det 

konstaterat att ett sådant CRM-system inte används hos dem. Stenströms har klarar sig hittills 

på ett klassiskt tillvägagångssätt med en produktcentrerad syn, men för att kunna maximera sin 

kapacitet gällande relevanta produkter behöver de inkludera kunder och slutkonsumenter i 

produktutvecklingsprocessen. En så kallad kundcentrerad syn bör implementeras. CRM är 

också till för att skapa lojalitet till varumärket och genom att inkludera kunderna i den 

produktutvecklande fasen kommer den lojaliteten att växa fram. Dock är lojaliteten någorlunda 

hög hos Stenströms befintliga kunder, men då CRM också är till för att locka nya kunder kan 

ett CRM-system behövas. 

  

Under intervjun med Stenströms berättade respondenterna att när slutkonsumenten tycker till 

om produkten brukar den informationen gå från respektive butiksansvarig till Stenströms 

säljare. Säljaren svarade att informationen återberättas muntligt alternativt skickas vidare via 

ett mail. Det sker dock ingen sammanställning av slutkonsumentens tankar som sparas som 

vidare information. 
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För att se över CRM-verktygets implementeringsmodell startar fasen med en 

verksamhetsförändring i form av kulturell omställning. (Payne & Frow 2006).  En kulturell 

förändring innebär att alla anställda hos Stenströms inkluderas för att stärka företagets 

kundfokus. En förändring bör starta med att säljarna kallar teamet till möte. Ett sådant initiativ 

driver hela företaget mot slutkonsumenten samtidigt som slutkonsumenten blir till en sorts 

talesperson för företaget. Denna talesperson kan genom CRM indirekt ge återkoppling gällande 

produktprestanda och önskade plagg. Det resulterar i sin tur att slutkonsumenten förmedlar nya 

konsumenter till företaget och varumärkesvärdet stärks. En sådan implementering innebär även 

att slutkonsumenters tankar kan verkställas i produktionen. Även det är ett faktum som flera 

respondenter enligt enkätundersökningen är villiga att göra. 

  

Samtidigt som säljarna på Stenströms kallar till möte stärks även projektledningen inom 

företaget. Här finns två vägar att gå menar Payne & Frow (2006), antingen att anställda arbetar 

parallellt med projekt alternativt att specialister anställs för att färdigställa projektet under en 

kortare tid. Inom Stenströms ramar hade det varit passande att anställa specialister, då företaget 

själv inte har de resurser som krävs. Därefter bör de anställda utveckla en ny strategi som består 

av både kund och affärsstrategi. När Stenströms tar hand om sin kundstrategi granskas 

befintliga och potentiella kunder. En affärsstrategi innebär att konkurrensfördelar säkerställs, 

ett exempel i Stenströms fall är deras “Made to measure”- koncept tillsammans med deras 

specialitet på överdelar. 

  

Näst i implementeringsprocessen för CRM bör ett värdeerbjudande skapas, ett värdeerbjudande 

fokuserar på relationen mellan produktens prestanda och en tillfredställning av kundens 

önskemål (Payne & Frow 2006). Ett värdeerbjudande från Stenströms skulle kunna vara att 

skapa ett nytt “Made to measure”-koncept där även de kvinnliga konsumenterna får designa 

sina egna skjortor. Kommunikationskanaler är en annan viktig beståndsdel inom en fullbordad 

CRM implementering. Processen innebär ett skapande av bättre möjligheter och 

kundupplevelse. Fokuseringen sker genom en direkt reklam, internet samt säljare. Stenströms 

har på senare dar fokuserat mer på befintliga sociala medier, men företagets E-commerce har 

startats upp sent. De intervjuade hävdar att “Det gäller att skynda långsamt”. Men för att CRM 

verktyget ska ge bästa möjliga resultat bör även kommunikationen vara i tiden. 

  

Den sista fokuseringen som Stenströms bör se över under en implementering av CRM är att 

utföra en prestationsbedömning. En prestationsbedömning analyserar Stenströms föreliggande 
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strategiska mål. Det innebär att CRM ska levereras till en godtagbar och global standard samt 

skapa grund för framtida potentiella förbättringar (Payne & Frow 2006). 

  

Genom CRM kommer förhoppningsvis Stenströms få en mer kundcentrerad syn och 

kommunikationen blir lättare med slutkonsumenten. Som tidigare nämnt i denna uppsats är 

marknaden extremt konkurrenskraftig och många kunder som känner att deras röst inte blir 

hörd eller att relationen mellan slutkonsument och företag inte känns lojal, kommer kunden till 

slut välja att handla hos någon annan. Att lyssna på sina anställda som jobbar ute bland kunder 

och slutkonsument är ett gratis verktyg inom företaget. De besitter den feedback som kunderna 

ger direkt. Detta kan å andra sidan en svag resurs. Den mänskliga faktorn spelar stor roll här 

och all feedback som ges kanske inte når ända fram. Därför skulle en utvärdering av 

produkterna i form av en digital skärm kunna finnas i varje provhytt. Då får kunden möjlighet 

att utvärdera produkten på plats och informationen varför en produkt inte är 100% bra länkas 

direkt till företaget via ett CRM-system. 

 

5.3 Produktutveckling ur slutkonsumentens perspektiv 

Enkätundersökningen som gjordes gav inblick i vad slutkonsumenten önskar att göra för att 

kunna påverka produktutvecklingen och en mer hållbar textil utveckling. Efter två 

grundläggande frågor baserade på kön och ålder fick respondenterna välja om de föredrar att 

handla sina kläder online eller i fysisk butik. 74% svarade att dem helst handlar i fysisk butik, 

medan 26% menade att dem helst handlar online. En viktig följdfråga var hur ofta 

slutkonsumenten tar hjälp av expediten i butik, 10% menade att de vill ha all hjälp de kan få, 

medan 42% ville kolla själva. 48% av de tillfrågade menade att “beroende på situation” ber de 

expediten om hjälp. Som Abdellatif Abu Auf et al. (2018) skriver är det är svårt att göra ett val 

när det finns många möjligheter på marknaden. Därav är det viktigt att expediten interagerar 

med kunden på ett inbjudande vis. En integrering av säljare mot slutkonsument kommer att få 

stor betydelse för ett varumärke. Slutkonsumenten kommer känna sig inkluderad samt visa 

större lojalitet för varumärket. Genom att integrera med kunden i butiken ges också möjligheten 

att direkt komma med feedback gällande produkten. Varför passade den inte? Är det fel på färg, 

modell eller något annat som inte föll i smaken? Har kunden önskemål gällande produkten? 

  

Följdfrågan var “Om möjligheten fanns att utvärdera produkten via en digital skärm i 

provhytten, hade du använt den då?”, där svarade 70% av respondenterna “ja” och att det är 

viktigt att kunna påverka slutprodukt. Endast 30% menade att de inte brydde sig om detta. 
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Deltagarnas överlägsna svar kring att vilja förmedla sina egna åsikter leder oss in på CRM och 

dess kraft. Chang (2007) menar att CRM-systemets villkor sträcker sig långt utöver den 

tekniska delen, villkoren behöver vara bredare och inkludera en mottaglig och högkvalitativ 

kundservice. Målet förblir därav att upprätthålla en kundfokuserad vy. 

  

Därefter frågade enkäten om slutkonsumenten istället hade kunnat tänka sig att utvärdera 

produkten till expediten om det digitala verktyget inte fanns. 57% av respondenterna menade 

att det hade varit villiga att göra detta, medan en stor andel på 43% svarade “nej”. Svaret 

bevisade att digitala lösningar kan förenkla kommunikationen mellan slutkonsument och 

produktidé. Det är därför som det är viktigt att företag och anställd inte bara integrerar verbalt, 

utan även digitalt om möjligheten finns. Butikspersonal är som en levande konsult, det är där 

informationen om slutkonsumentens tankar och åsikter hamnar först. Därav borde 

slutkonsumentens åsikter antecknas för att sedan föras samman med respektive företags 

statistik. Genom direkt feedback på ett digitalt vis kan företaget få information på varför en 

produkt inte uppfyllt kundens önskemål eller krav. Informationen blir som en kompass på vad 

kunderna gillar, men det viktigaste är varför de gillar produkten. 

  

På frågan “Hade du kunnat tänka dig att utvärdera dina produkter online efter ett köp?” svarade 

även majoriteten, 66% “ja”. Detta sätt finns redan i handeln och klädjätten H&M använder sig 

av detta system. Systemet gör också att potentiella köpare av produkten kan se vad andra 

konsumenter har tyckt om plagget. 

  

För att kunna få en variation av tankar ställdes frågan “Hur viktigt tycker du det är att 

konsumenter kan vara med och påverka produktutvecklingen på kläder?”, de fyra 

svarsalternativen var “jag bryr mig inte”, “inte särskilt viktigt”, “viktigt” och “mycket viktigt”. 

Majoriteten på 49% av de svarande menade att det är “viktigt”, 33% att det är “mycket viktigt” 

och 13% “inte särskilt viktigt” medan 5% menade att de “inte bryr sig”. Svaret visar att 

konsumenter tycker det är viktigt att deras röst blir hörd och inkluderas. Åsikter gällande 

produkter ska spela roll idag och genom att inkludera kunden förbättras produkterna. Använder 

företag endast sina anställda som produktutvecklare finns det risk att processen till förbättring 

blir för enspårig. Kunderna kan fungera som ett bollplank för företaget där inputs på förbättrade 

produkter samlas in. 
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Trots ovanstående svar behövdes en sista fråga för att sluta samman enkätundersökningen, 

frågan löd “Hur viktigt tycker du det är med kläder ur ett hållbarhetsperspektiv?” där svarade 

majoriteten på 67% “mycket viktigt”, 28% “viktigt” medan 5% hävdade “inte särskilt viktigt”. 

Den intressanta kopplingen mellan den näst sista och sista frågan var att endast 49% av 

respondenterna hade kunnat tänka sig att vara med och påverka den textila produktutvecklingen 

medan 67% samtidigt svarar att det är mycket viktigt med hållbarhet inom modebranschen. 

  

5.4 CRM ur ett hållbart perspektiv   

Genom att ge möjligheten till en digital utvärdering i provhytten kan varumärken lyckas uppnå 

en högre nivå av kundfokuserade och relevanta slutprodukter. Kundfokuserade produkter 

motverkar i sin tur massproduktion och reducerar stora lagernivåer. Det är viktigt att tänka på 

miljön inom dagens textila produktion, då hållbar utveckling är oerhört uppmärksammad. 

Genom att företag använder sig av hållbara produktutvecklingsprocesser kan det på så vis 

maximera en mer miljövänlig textilproduktion (Guinée et al. 2011). Därav går det att se att en 

CRM-implementering bidrar med en blandning av metoder och kunskaper som ger företag 

bättre möjligheter samtidigt som verktygets verkan värnar om miljön. 

  

En strävan mot en mer slutkonsumentvänlig produktion blir ännu enklare för ett varumärke som 

Stenströms då företaget besitter egna fabriker utomlands. Genom ett sådant vis kan 

produktutvecklarna arbeta med förmåner om vad slutkonsumenten önskar men samtidigt 

reducera lagernivåer och produktutveckla mer hållbart. 

 

5.5 Metoddiskussion  

Metodvalet för studien är relevant och det ges större infallsvinklar när både kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod tillämpas. Den kvalitativa forskningsmetoden var av fördel då 

följdfrågor kunde ställas till respondenterna via djupintervjuer. Fokus låg på att lyssna in de 

intervjuades svar och fokusera på samtalets dynamik. Nackdelen med semistrukturerad 

djupintervju är att det är lätt att tappa fokus, då den intervjuade kan styra samtalet åt det håll 

den önskar (Bryman & Bell 2013). 

 

Fördelen med enkäter är att det går snabbt att administrera. Det är också smidigt då resultatet 

går att mäta i siffror eller diagram. Det ger en tydlig bild och forskaren får fram ett resultat 

snabbt (Bryman & Bell 2009). Nackdelen med enkäten var att det inte gavs utrymme att ställa 
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följdfrågor. Genom att respondenterna svarat på enkäterna på egen hand har det inte funnits 

möjlighet att granska ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta menar Holme & Solvang (1997) 

kan hämma tillförlitligheten. Det finns också risk att undersökningspersonerna inte vill göra 

forskarna besvikna och svarar därför vad de tror forskarna vill höra. Enkäterna visade även att 

majoriteten av respondenternas åldrar var mellan 18 och 30 år. Detta är enligt Stenströms inte 

deras primära kund, vilket kan göra data missvisande. Dock visar det en allmän önskan från 

slutkonsumenten att inkluderas i produktutvecklingen, därför är resultatet av enkäten relevant. 
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6. Slutsats 

Följande kapitel tar upp uppsatsens slutsats utifrån syftet. Vidare besvarar frågeställningen i 

en kort sammanfattning. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

  

6.1 Besvarad forskningsfråga 

Studiens huvudsyfte är att förstå vikten av att inkludera slutkonsumenten i produktutvecklingen 

inom den textila värdekedjan och hur CRM kan underlätta denna process. 

  

Frågeställning: Hur kan ett svenskt textilt varumärke inkludera slutkonsumenten i 

produktutvecklingen? 

Genom kvalitativa djupintervjuer med fyra olika personer på Stenströms gavs en klar och tydlig 

bild på hur deras produktutvecklingsprocess ser ut. Stenströms använder ett traditionellt 

tillvägagångssätt gällande design och produktutveckling. Inspirationen hämtas ofta från resor 

och mässor och några befintliga plagg görs om för att passa den kommande säsongen. 

Stenströms kan analysera säljstatistik på vad som sålt bättre och sämre, men informationen ger 

inte svar på varför ett visst plagg har sålt bättre. Är det kvalitén kunderna gillar? Färgen eller 

modellen? Dessa frågor är bra att få svar på för att kunna planera relevanta produkter utefter 

kundens önskemål. 

  

Då dagens modemarknad är så pass konkurrenskraftig är det viktigt för företag att ha en tydlig 

bild av sin konsument och veta vad den vill ha. Det är Stenströms säljare som har den primära 

kontakten med kunderna, men en direktkontakt mellan designers och slutkonsument är 

obefintlig. Direkt kontakt mellan säljare och slutkonsumenten kan skapas vid kundevent eller i 

deras flagship store i Stockholm. Kontakten med slutkonsument är alltså mycket liten. Inputs 

och feedback som kunderna ger i butiken tas med till nästkommande möte, men det finns inget 

system för hur denna information lagras. Det pågår alltså en gissningslek på vad man tror att 

kunden kommer efterfråga ett år senare när kollektionen landar i butik. 

  

Genom den enkätundersökningen som genomfördes står det också klart att kunden önskar att 

vara mer inkluderad i en produktutvecklingsprocess. Vidare önskar de att det ska vara enkelt 

att ge feedback på produkterna, antingen genom att konversera med en expedit eller via en 

digital lösning. 
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Stenströms bör inkludera slutkonsumenten i produktutvecklingen genom att ständigt bygga 

kontakt i olika kanaler, lyssna in kunden och dennes önskemål. Detta kan göras med hjälp av 

CRM. Företaget bör flytta fokus från en produktcentrerad syn, till en kundcentraread vy. På så 

sätt kan företaget erbjuda relevanta produkter på marknaden och kunden blir lojal mot företaget. 

  

CRM är ett system som hjälper till att lagra information om befintliga kunder samt underhålla 

dessa. Genom att göra detta kan kundvärdet maximeras på lång sikt. Stenströms bör använda 

sig av ett CRM-system för att förstå slutkonsumenten och dennes beteende. Stenströms kan på 

så sätt skräddarsy sitt erbjudande till slutkonsumenterna. Det är också genom CRM och dess 

komplexa IT-system som gör det möjligt att interagera med slutkonsumenter, skapa kontakt 

och förbli lojala mot varandra. Genom att vara lyhörd och försöka tillfredsställa kunderna blir 

aktören starkare på marknaden. 

  

Stenströms säljare berättade även vid intervjun att när kollektioner diskuteras görs detta under 

ett försäljningsmöte som tar plats två gånger per år. På så vis kommer inte slutkonsumentens 

åsikter fram tillräckligt ofta för att de ska kunna appliceras i produktutvecklingsprocessen. 

Stenströms måste möta kunden mycket tidigare i processen för att relevanta produkter kan 

skapas. 

  

Varumärket Stenströms är i dagsläget inte i en så stor skala att de besitter kontor globalt, därav 

menar de anställda att det är enkelt att föra vidare information och åsikter muntligt, via ett 

samtal eller mail. Trots detta görs det inte tillräckligt ofta och när det görs antecknas allt inte 

på en och samma plats. 

  

En implementering av CRM-verktyg hos Stenströms hade underlättat 

produktutvecklingsprocessen gällande vad som produceras och hur stor kvantitet som 

produceras. CRM och dess krafter hade även skapat en bättre helhetsbild av vem som är 

Stenströms slutkonsument. Verktyget är som i den teoretiska referensramen nämnt starkt 

kundfokuserat och skapar inte bara en enhet av kund utan gör alla anställda till en enhet för 

samma strävan; Att erbjuda bästa möjliga produkt till slutkonsumenten inom verksamhetens 

målgrupp. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Föreliggande rapport behandlar ämnet hur slutkonsumenter kan påverka produktutveckling 

inom ett textilt företag samt hur CRM verktyget kan assistera denna process. 

Det finns en efterfrågan om mer djup i studien. Dels skulle en mer omfattande analys om vad 

och hur slutkonsumenterna är villiga att påverka den textila produktutvecklingen kunna 

genomföras. För att få en tydligare bild av Stenströms primära slutkonsument skulle vidare 

forskning kunna inkludera intervjuer med kunderna i den fysiska butiken. Enkäten som skickats 

ut skulle också kunna inkluderat ett större spann av människor av olika kön och åldrar. 

Vidare forskning skulle även kunna göras genom att implementera ett CRM-system och 

därefter utvärdera och analysera den data som inkommit. Genererade CRM en tydligare bild av 

kundens preferenser och kartläggning. Samt hur påverkades produktutvecklingsprocessen i 

följd av CRM implementeringen. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1.  

Vad har du för position i företaget? 

Vad är eller innebär CRM? Hur skulle du definiera CRM? 

Förklara hur vi ser på CRM och om vi ser på det på samma sätt, skillnader, likheter? 

På vilket sätt bygger ni upp långsiktiga kundrelationer? 

Hur identifierar ni era kunder? 

Hur hämtar ni information om kunden, på vilket sätt? 

Hur påverkar denna information vad som faktiskt produktutvecklas? 

På vilket sätt interagerar ni med/mot kunden?  

Finns det en koppling mellan företagets affärsstrategi och kundstrategi gentemot vad som 

produktuvecklas? 

Hur skapar ni kundvärde? 

Anpassar ni ert värdeerbjudande till specifika kundsegment? 

Vad är målet med CRM implementeringen? 

Granskade ni branschen innan ni implementerade CRM i syfte att göra en översiktlig 

bedömning av CRM? 

Har det skett en kulturell förändring i organisation sedan ni har börjat tillämpa en CRM 

satsning? 

Är alla i företaget, som arbetar med kunder, kundorienterade? 

Anser ni att de anställda har en avgörande roll i CRM implementeringen? 

Hur går er produktutveckling till? 

Från vart får ni era nya idéer kring produktutvecklingen?  

Finns inputs och idéer från era kunder med i tanken kring er produktutveckling? 

Hur mycket av era kläder är hållbara? 

Hur sker den hållbara produktutvecklingen? 

Hur ser skillnaden ut på den hållbara/ vanliga produktutvecklingen?  

Har ni några mål kring den hållbara produktionen? 

Har ni märkt att kunder kräver mer hållbara material av er, eller är förändringen till hållbara 

material krav från samhället/ miljön? 

Ser ni att det finns ett samband mellan premiumvarumärken och hållbar produktutveckling?  
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Bilaga 2.  

Får ni många inputs från kunderna gällande produkterna, alltså idéer på förbättring, att dom 

kanske inte är nöjda med något? 

Tar ni vidare dessa inputs på något sätt till huvudkontoret, har ni en ständig dialog med dem? 

Hur sker den kommunikationen?  

Hur många sådana möten har ni per år? 

Och det är vid dessa mötena som inputsen från kunderna skickas vidare? 

Det är egentligen bara mun mot mun ni för vidare informationen? 

Men ni har inte något speciellt system för detta, utan kommer ni på något spontant så tar ni upp 

det på nästa möte? 

Får ni i butiken utvärdera kollektionerna efter säsongens slut, till exempel vad ni har saknat, 

vad ni har märkt sålt extra bra, produkter som inte har funkat alls? 

Men ni skriver inte ner det på ett papper och skickar in det? 

Hur mycket kontakt har ni med huvudkontoret, är det bara vid dessa mötena?   

Om du skulle få definiera er slutkonsument, vem är det då? 

När kunden gör ett köp här, kan ni registrera det, har ni ett medlemskap för kunderna? 
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Bilaga 3. 
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