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Sammanfattning 
 

Titel: Marknadsorienteringens påverkan på innovation i utvecklandet av produkter: 

Den hårda konkurrensen inom modebranschen 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

  

Författare: Amanda Lorén och Angelica Nilsson 

 

Handledare: Zahra Ahmadi 

  

Datum: 2020-januari 

  

Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur marknadsorientering bidrar 

till innovation i utvecklandet av produkter i företag inom modebranschen.  

 

Metod: Studien använde en kvalitativ metod eftersom syftet var att få ökad förståelse. 

För att samla in empiriska data genomfördes tio semi-strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna utfördes på sex företag inom modebranschen i Sverige och Danmark. 

Datamaterialet har analyserats genom att empiri och teori ställts mot varann vilket har 

gjort att nyckelord identifierats. 

  

Resultat & slutsats: Marknadsorientering har en positiv påverkan på innovation i 

utvecklandet av produkter i företag inom modebranschen. Studien visade att 

marknadsorientering och innovation bidrar till att skapa produkter som gör att 

företagen kan uppnå kundvärde och konkurrensfördelar. Studien visade även att det är 

viktigt för företag att hitta en balans mellan marknadsorientering och innovation för att 

bemöta kundernas behov genom att erbjuda produkter med unik design, bra kvalitet 

och pris.  

  

Examensarbetets bidrag: Studien visar att marknadsorientering och innovation är av 

stor betydelse i modebranschen för att fortsätta konkurrera i en bransch som präglas av 

hård konkurrens. Det är viktigt för företag inom modebranschen att arbeta med alla 

delar av marknadsorientering samt med innovation för att skapa kundvärde och 

konkurrensfördelar på marknaden. Innovation är av stor vikt inom modebranschen 

eftersom det ständigt kommer nya trender och många kollektioner släpps per år för att 

möta kundernas behov. 

  

Förslag till fortsatt forskning: Det finns begränsat med tidigare forskning om 

marknadsorientering och innovation inom modebranschen. Det finns därför flera 

infallsvinklar till framtida forskning. Exempelvis kan framtida forskning jämföra 

företag med olika prisklasser eller studera företag som utvecklar samma typer av 

produkter i modebranschen.   

 

Nyckelord: Marknadsorientering, innovation, innovationsförmåga, 

produktutveckling, modebranschen, kundvärde och konkurrensfördelar.  
  



 

 

Abstract 
 

Title: Market Orientation's impact on Product Development Innovations: The fierce 

competition in the fashion industry 
 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration 

 

Author: Amanda Lorén and Angelica Nilsson 

  

Supervisor: Zahra Ahmadi 

  

Date: 2020–January 

 

Aim: This paper aims to gain a better understanding of how Market Orientation 

contributes to Innovation in the development of products in companies in the fashion 

industry. 

 

Method: This study used a qualitative method approach since the purpose was to 

increase understanding. Ten semi-structured interviews were used to collect the 

empirical data. The interviews were conducted at six companies in the fashion industry 

located in Sweden and Denmark. The data has been analyzed by comparing the 

empirical findings and theory which has led to the identification of keywords.  

  

Result & Conclusions: Market orientation has a positive impact on innovation in the 

development of products in companies in the fashion industry. The study showed that 

market orientation and innovation help to create products that enable companies to 

achieve customer value and competitive advantage. The study also showed that it is 

important for companies to find a balance between market orientation and innovation 

to meet customer needs by offering products with unique design, good quality and 

price. 

 

Contribution of the thesis: The study shows that market orientation and innovation 

are of great importance in the fashion industry in order to continue competing in an 

industry characterized by fierce competition. It is important for companies in the 

fashion industry to work with all components of market orientation as well as with 

innovation to create customer value and competitive advantages in the market. 

Innovation is of great importance in the fashion industry as new trends are constantly 

emerging and many collections are released every year to meet the needs of the 

customers. 

  

Suggestions for future research: Previous research on market orientation and 

innovation in the fashion industry is limited. Several approaches are available for future 

research. For example, future research can compare companies with different price 

ranges or study companies that develop the same types of products in the fashion 

industry. 

  

Key words: Market orientation, Innovation, Innovativeness, Product development, 

Fashion industry, Customer perceived value and Competitive advantages. 
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1. Introduktion 

1.1 Problemdiskussion  

Företag står idag inför hård konkurrens på marknaden som oftast beror på den dynamiska miljön som 

de agerar i (Yadav, Tripatho & Geol, 2019). Modebranschen är, enligt Ünay och Zehir (2012), en 

bransch som ständigt ser framåt. Utbudet av produkter är idag stort och valmöjligheten för kunden 

ökar ständigt i takt med nya trender. Enligt González och Chacón (2014), behöver företag inom 

modebranschen kunna möta nya krav från kunder genom att uppdatera och ändra produkterna som i 

mesta möjliga mån tillgodoser kundernas behov. För att lyckas med detta behöver de hela tiden tänka 

i nya banor, varför innovationer utgör en viktig del i utvecklandet av produkter för att skapa 

konkurrensfördelar och bidra till kundvärden (Berghman, Matthyssens & Vandenbempt, 2006; 

Kuczmarski, 2003; Vega-Vázquez, Cossío-Silva & Martín-Ruíz, 2012). Ünay och Zehir (2012) 

menar att konkurrenskraftiga företag i modebranschen behöver förespråka innovationer eftersom 

företagen är i en bransch där det krävs stor kreativitetsförmåga. Enligt Zhang och Duan (2010) är 

detta representativt för företag som förespråkar och uppmuntrar utveckling av innovation.  

 

Innovationsskapandet är kärnan i företag för att skapa värden för kunden och speciellt då det är en 

bransch som möter hård konkurrens. Innovation är även ett av de viktigaste vapen för företagen för 

att skapa konkurrensfördelar (Hult, Hurley & Knight, 2003; Sandvik & Sandvik, 2003). 

Marknadsorientering (MO) är ett verktyg som underlättar för företag att kunna skapa innovationer 

som kan möta kundernas efterfrågan på marknaden (Yadav et al., 2019). MO kan förklaras som en 

uppsättning av beteenden och aktiviteter, en resurs, en grund för att fatta beslut eller en 

organisationskultur (Atuahene-Gima, 1996; Hurley & Hult, 1998; Kohli & Jaworski, 1990; Narver & 

Slater, 1990; Slater & Narver, 1998). Enligt Narver och Slater (1990) är MO centralt för företag då 

arbetet kan leda till en förbättring av marknadsresultat, konkurrensfördelar och lönsamhet. Fokus på 

konkurrenskraft och innovation har också varit centrala faktorer inom MO-forskning och syftat till 

att kunna påverka aktiviteter och utveckla strategier i organisationer. Narver och Slaters (1990) 

kulturella syn på MO utgår från tre beteendekomponenter; kundorientering, konkurrensorientering 

och interfunktionell samordning som tillsammans baseras på att utveckla organisatorisk kunskap om 

marknadens behov. Detta är en förutsättning för att utveckla kunskap om behov som ständigt 

förändras, vilket karaktäriserar modebranschen. Marknadsorienterade företag kan bättre förutse 

marknadstrender och händelser än konkurrenterna, vilket kan leda till att företag lyckas med 

produktinnovationer (Agarwal, Eramilli & Dev, 2003; Bodea & Dutu, 2016).  

 



 

 2 

För att kunna utveckla innovationer är det centralt för företag att förstå kundernas behov och 

önskemål vilket gör att fokus riktas mot att lära sig kundernas behov (Narver, Slater & MacLachlan, 

2004; Sandvik & Sandvik, 2003; Wong & Tong, 2012; Yadav et al., 2019). Detta bidrar till att företag 

kan utveckla innovationsförmåga. Innovationsförmåga är organisationens förmåga att utveckla 

kunskap som möter behov på marknaden. Detta sker genom kundorientering, konkurrensorientering 

och interfunktionell samordning, det vill säga internt lärande om marknaden och dess behov. 

Innovationsförmågan kan öka framgångsrik innovation samt leda till konkurrensfördelar och skapa 

kundvärden (Narver & Salter, 1990; Narver et al., 2004). MOs kunskapsinsamling om marknadens 

behov kan på så sätt bidra till att utveckla nya produkter vilket leder till innovationer i företagen. 

Innovation kan utvecklas på olika sätt. Det kan vara både inkrementell innovation, som handlar om 

att förbättra befintliga produkter, eller radikal innovation som handlar om att utveckla nya produkter 

(Dahlin & Behrens, 2005; Norman & Verganti, 2014). Modebranschen är beroende av att utveckla 

produktinnovationer genom exempelvis olika, tyger, material, kvalitet eller design av kläder och 

accessoarer.  

  

MOs påverkan på innovation har diskuterats länge och är, enligt Atuahene-Gima (1996) och Wang 

och Miao (2015), ett område som väckt en hel del debatt. Å ena sidan finns det förespråkare som 

föreslår att MO bör vara en grund för produktinnovationer, att det ökar framgångsrik innovation samt 

utvecklar konkurrensfördelar och kundvärde (Hurley & Hult, 1998; Kocak, Carsrud & Oflazoglu, 

2017; Kohli & Jaworski, 1990; Lukas & Ferell, 2000; Narver et al. 2004; Ozkaya, Drogr, Hult, 

Calantone & Ozkaya, 2015; Salavou, 2002). Å andra sidan finns det de som menar att 

marknadsorienterade företags innovation minskar då de enbart lyssnar för noggrant på kunderna 

(Bennett & Cooper, 1981; Christensen & Bower, 1996; Morgan, Anokhin, Kretinin & Frishammar 

2015; Zhou, Yim & Tse, 2005).  

 

Modebranschen är en bransch med hård konkurrens, ständiga förändringar av trender och förändrade 

kundbehov. Företag inom modebranschen står därför inför ständiga utmaningar att skapa nya 

produkter och möta efterfrågan hos kunder. På grund av det breda utbudet på marknaden blir det även 

svårt för företag att vara kreativa och utveckla produktinnovationer med unika fördelar. Det kan då 

påverka företagens grad av innovation, det vill säga om det gör att produktinnovationer främst blir 

inkrementella eller radikala. För att lyckas med produktinnovationer behöver företag därför utveckla 

innovationsförmåga (Narver & Slater, 1990), kunskap som gör att företaget kan skapa nya produkter 

för att kunna konkurrera på marknaden. Det finns således ett beroendeförhållande mellan 

innovationsförmåga och innovation, om förmågan tas väl hand om kan det leda till innovationer 
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(Narver & Slater, 1990; Sundström, Ahmadi & Hyder, 2016). Utifrån diskussionen ovan kan MO ses 

som ett verktyg som hjälper företag att utveckla innovationsförmåga och skapa produktinnovationer 

(Hurley & Hult, 1998; Yadav et al., 2019), vilket är viktigt inom modebranschen. Få studier har dock 

undersökt MOs påverkan på innovation i utvecklandet av produkter inom modebranschen. Det 

betyder att det finns ett behov av forskning om MO, innovationsförmåga och innovation inom 

modebranschen.   

  

1.2 Syfte   

Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur marknadsorientering bidrar till innovation i 

utvecklandet av produkter i företag inom modebranschen. 

 

1.3 Forskningsfrågor  

● Vilken påverkan har marknadsorientering på innovation i utvecklandet av produkter i företag 

inom modebranschen?   

● Vilken påverkan har marknadsorientering och innovation för att skapa kundvärde och 

konkurrensfördelar i företag inom modebranschen?  

 

1.4 Avgränsning  

Studien avgränsas till företag i Sverige och Danmark inom modebranschen. Dels för att vi har 

begränsat med tid och behöver göra det i en rimlig skala. Dels för att det finns begränsat med tidigare 

forskning som berör MOs påverkan på innovation i företag inom modebranschen. Studien utgår 

därmed från ett företagsperspektiv.  
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2. Teoretisk referensram  

Teorikapitlet behandlar inledningsvis MO och dess konstruktion. Vidare presenteras 

innovationsförmåga och innovation, MO och innovation, påverkan på konkurrensfördelar och 

kundvärde samt innovation inom modebranschen. Till sist presenteras en modell som sammanfattar 

den teoretiska referensramen.  

 

2.1 Marknadsorientering  

Vanligtvis beskrivs MO som en uppsättning av aktiviteter, en resurs, en grund för att fatta beslut eller 

en aspekt av organisationskultur (Atuahene-Gima, 1996; Hurley & Hult, 1998; Kohli & Jaworski, 

1990; Narver & Slater, 1990). För att bevara konkurrensfördelar och kundvärde på alla typer av 

marknader och för att utveckla innovationer menar Slater och Narver (1998) att det är väsentligt att 

ha långsiktigt fokus, kunna skanna marknaden och upptäcka kundbehov. Det görs genom att hela 

företaget agerar på ett samordnat sätt.  

 

Enligt Slater och Narver (1998) är marknadsorienterade företag engagerade för att förstå kundbehov 

och konkurrenters potential och planer. För att få kunskap om detta förvärvar och utvärderar företag 

marknadsinformation. Utifrån den förvärvade marknadsinformationen får de kunskap om kunder och 

konkurrenter vilket kan delas i företaget och fortlöpande skapa överlägset kundvärde. För att 

kunskapsdelningen ska fungera på ett samordnat och fokuserat sätt menar Slater och Narver (1998) 

att hela organisationen behöver vara inriktade på att skapa kundvärde. Marknadsorienterade företag 

strävar efter att möta kundernas behov, identifiera nya marknader och investera i framväxande 

möjligheter. MO är viktigt för företag på grund av att det hjälper dem att anpassa sig till miljön och 

att snabbt reagera på hot och möjligheter (Bodea & Dutu, 2016). MO som fokuserar på kundernas 

behov leder dessutom till djupare insikt om kundefterfrågan och engagemang för utveckling av 

innovationer (Narver et al., 2004; Zhang & Duan, 2010).  

 

2.1.1 Marknadsorienteringens konstruktion 

Enligt Narver och Slaters (1990) kulturperspektiv på MO finns det tre beteendekomponenter; 

kundorientering, konkurrensorientering och interfunktionell samordning. Kundorientering handlar 

enligt Narver och Slater (1990) om tillräcklig förståelse om kunderna för att kunna skapa ett 

långsiktigt kundvärde och bra produkter. Företag som misslyckas med att fokusera på kunder kommer 

troligtvis även misslyckas med att utveckla och introducera produkter på marknaden. Företag behöver 

förstå nuvarande kunder men även vilka nya kunder det kan finnas på marknaden framöver, vilket 
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innebär ett fokus på att identifiera möjligheter. Det kan i sin tur ge ett positivt inflytande på kundernas 

uppfattningar och till slut även företagets prestation (Narver & Slater 1990, Slater & Narver, 1998).  

 

Enligt Narver och Slater (1990) innebär konkurrensorientering att företag behöver förstå styrkor, 

svagheter, strategier och möjligheter av både nuvarande och potentiella konkurrenter. 

Konkurrensorientering omfattar all insamling av information om konkurrenter på marknaden och 

spridningen av det i företaget. Sista komponenten, interfunktionell samordning, handlar om att 

utnyttja alla företagets resurser samordnat i organisationen för att skapa värde till kunderna. Narver 

och Slater (1990) förklarar att när en effektiv interfunktionell samordning utvecklas behöver marknad 

eller annan avdelning vara extremt känsliga och lyhörda för behoven hos alla avdelningar i 

organisationen. Det handlar om att utnyttja alla företagets resurser för att alla ska kunna ge värde till 

kunden. Samordningen av företagets resurser ligger nära både kund- och konkurrensorientering då de 

är en del av skapandet av värde till kunden. Eftersom kund- och konkurrensorientering samlar in 

information utanför företagen används interfunktionell samordning till att omvandla informationen 

till en resurs för att skapa kundvärde och konkurrensfördelar.  

 

I kontrast till den kulturella synen betraktar Kohli och Jaworski (1990) MO som en uppsättning av 

beteenden och aktiviteter som ger en bild av en omfattande lyhördhet för kundernas behov. Kohli och 

Jaworski (1990) förklarar att MO baseras på tre nyckelelement; intelligensgenerering, 

intelligensspridning och lyhördhet. I denna uppsats används Narver och Slaters (1990) kulturella syn 

på MO med utgångspunkt från de tre beteendekomponenterna; kundorientering, 

konkurrensorientering och interfunktionell samordning. MO definieras i termer av en kultur som 

skapar överlägset kundvärde på ett effektivt sätt (Narver & Slater, 1990). Vi anser att det kan vara en 

fördel att företag implementerar MO som en del av företagskulturen. Studien syftar till att studera det 

interna arbetet med MO och hur det kan bidra till innovation i företag. Därför anser vi att Narver och 

Slaters (1990) komponenter passar bättre till denna studie istället för Kohli och Jaworskis (1990) 

perspektiv som bland annat behandlar respons på information. Enligt Wang och Miao (2015) har 

kundorientering, konkurrensorientering och interfunktionell samordning i tidigare forskning även fått 

skilda resultat och behöver därmed studeras ytterligare. 

 

2.2 Innovationsförmåga och innovation    

Enligt Vega-Vázquez et al. (2012) är företag under konstant press över att utveckla produkter för att 

svara på de förändrade behoven hos kunderna. Företag behöver då innovationsförmåga för att 

kontinuerligt utveckla innovationer. Företag som förespråkar innovation behöver vara skickliga på 
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tre saker; att svara på marknadsmöjligheter, att svara med marknadsföringsaktiviteter på dessa 

möjligheter och att svara snabbt. Innovationsförmåga handlar om att kunna utveckla kunskap om 

marknadens behov för att sedan skapa produktinnovationer. Innovationsförmåga och utveckling av 

innovationer är viktigt för att uppnå framgång i företag (Hult et al., 2003; Narver & Slater, 1990; 

Sundström et al., 2016). Det är viktigt att upptäcka möjligheter och vara öppen för nya idéer för att 

kunna utveckla produkter. Företag som är innovativa karakteriseras av förändring, risktagande och 

kreativitet och kan bättre svara på och utnyttja nya möjligheter än företag som inte värdesätter det. 

Största fokus inom innovation kretsar i dessa företag kring att förstå kundernas behov och önskan, 

vilket kräver att företagen är innovativa (Yadav et al., 2019; Zhang & Duan, 2010). Kuczmarski 

(2003) menar dock att de flesta företag förespråkar vikten av innovation men att det är få som lyckas 

bibehålla en kultur som stödjer innovation och ser det som en strategisk prioritering. Det beror på att 

majoriteten av företagen inte avsätter tillräckligt med resurser och uppmärksamhet till innovation för 

att möjliggöra det. Företag behöver idag alltmer arbeta med innovation för att säkerställa dess 

framgång och livslängd, vilket kan utföras med två olika typer av innovation. 

 

2.2.1 Radikal- och inkrementell produktinnovation 

Det finns två typer av innovation, inkrementell och radikal. Enligt Norman och Verganti (2014) är 

inkrementell innovation förbättringar av de produkter företaget redan har. Radikal innovation handlar 

istället om nya produkter som företaget inte gjort tidigare. Vilken typ av innovation företaget 

utvecklar beror på om det är modifieringar eller nya produkter. 

 

Norman och Verganti (2014) förklarar att inkrementell innovation i utvecklandet av produkter 

innebär små skillnader på produkten. Det kan exempelvis vara förbättringar av produktens kvalitet, 

kostnader, attraktivitet eller en förnyad design. Alla produkter som är framgångsrika på marknaden 

genomgår kontinuerlig inkrementell innovation vilket gör det till den mest använda innovationstypen 

i utvecklandet av produkter. Enligt Kocak et al. (2017) används inkrementell innovation för att möta 

befintliga kunder och marknadens önskemål och behov. Det kan innebära att förbättra etablerad 

design, utveckla befintliga produkter och öka effektiviteten i nuvarande distributionskanaler. Norman 

och Verganti (2014) anser att inkrementell innovation inte är lika banbrytande och intressant som den 

radikala innovationen men att den är minst lika viktig.  

 

Enligt Kocak et al. (2017) fokuserar radikal innovation på variation, experiment, flexibilitet och 

risktagande. För att en innovation ska anses vara radikal måste den enligt Dahlin och Behrens (2005) 

vara annorlunda jämfört med tidigare innovationer, den måste vara helt ny och påverka framtidens 
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innovation. De två första kraven visar på radikalitet och det tredje kravet på att innovationen kräver 

framgång för att få ses som radikal (Norman & Verganti, 2014). Enligt Dahlin och Behrens (2005) 

kan det i förväg hävdas att det är en radikal innovation genom att första och andra kravet uppfylls, 

men inte förrän det tredje kravet är uppfyllt är det en radikal innovation. Kravet på att innovationen 

måste påverka framtida innovationer gör att en innovation endast är radikal ifall samhället, 

marknaden och kulturella krafter är i samklang. En bra idé vid fel tillfälle kommer inte att lyckas. 

Enligt Dahlin och Behrens (2005) är en viss produktinnovation inte alltid den färdiga produkt som 

släpps på marknaden och många innovationer misslyckas i ett första skede vid lansering. Dess 

nyckelidéer kan dock komma att ha stor påverkan på framtida innovationer.  

 

2.3 Marknadsorientering och innovation  

2.3.1 Marknadsorientering och dess komponenters påverkan på innovation  

MO är grunden till innovationsförmågan och i sin tur innovation. Företag med en kultur som 

prioriterar innovation kommer att ha en större potential för att utveckla produktinnovationer. Genom 

att använda och generera information om kunder och konkurrenter kan företag utveckla 

innovationsförmåga, arbeta med att utveckla innovationer och möjligtvis uppnå lönsamhet. Det 

uppnås genom att fokusera på MO (Hurley & Hult, 1998; Narver & Slater, 1990; Narver et al., 2004; 

Ozkaya et al., 2015). Enligt Vega-Vázquez et al. (2012) föreslås MO och innovationsförmåga vara 

kännetecken för högpresterande företag. Wong och Tong (2012) och Sandvik och Sandvik (2003) 

menar även att kundorientering och konkurrensorientering har en betydande positiv effekt på nya 

produkters prestation. Att lära sig kunders nuvarande och framtida behov och konkurrenters 

marknadsstrategier och aktiviteter medför en förståelse för områden som rör innovation av nya 

produkter.  

 

Enligt Wong och Tong (2012) har kundorientering en signifikant positiv effekt på produktframgång. 

Ett företag som är kundorienterat kan skapa produkter som möter kundbehov och produkter som 

kunder strävar efter. Lukas och Ferell (2000) menar att kundorientering leder till att företagen 

dessutom utvecklar nya produkter som aldrig skapats eller introducerats i företaget eller på 

marknaden tidigare. Wong och Tong (2012) menar att med hjälp av kundorientering kommer 

produkterna på så sätt få bättre framgång vid lansering men även behålla framgången längre efter 

lansering. Morgan et al. (2015) menar liknande att genom att värdera kundbehov och implementera 

en strategi för att uppnå det kan det leda till förmånlig konkurrenskraft och produktframgång.   
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Enligt Wong och Tong (2012) används kundorientering i hela företaget. Kundorientering sätter igång 

en process i forskning-, utveckling-, innovation- och marknadsavdelningen. Där de delar 

avdelningarna både teknisk och marknadsmässig information och samarbetar för att identifiera 

kunder, förstå exakta önskemål och översätta dessa till produkter. För att uppnå detta kan 

företagsledare uppmuntra samarbete, respekt samt delning av information och idéer. Detta gör att 

kunskap om kunderna från marknadsavdelningen även kan användas i andra avdelningar för att 

utveckla innovationsförmåga och på så sätt bidra till framgångsrika produkter. 

 

Ozkaya et al. (2015) menar att information med hjälp av konkurrensorientering används för att 

frambringa kunskap om konkurrenters strategier, produkter och kunder. Wong och Tong (2012) anser 

att konkurrensorientering därmed har en positiv påverkan på produktframgång. Att endast förstå 

kundernas behov är inte tillräckligt. För att skapa bättre produkter än konkurrenterna behöver 

företagen även ha kunskap om styrkor och svagheter hos konkurrenternas produkter. Lukas och Ferell 

(2000) menar att en större betoning på konkurrensorientering leder till att företag producerar 

produkter som liknar konkurrenternas och som är bekanta på marknaden. Ozkaya et al. (2015) 

förklarar vidare att fokus på konkurrenter även kan innebära ett fokus på konkurrenternas kunder. Ett 

fokus på nuvarande kunder ger även kunskap om de produkter som dem köper hos konkurrenterna. 

På så vis kan företag som arbetar med MO samla in information om kunder och konkurrenter.  

 

Lukas och Ferell (2000) redovisar att tidigare forskning menar att interfunktionell samordning kan 

bidra till att utveckla produkter som är både nya på marknaden och för företaget. Det beror på att den 

interfunktionella samordningen hjälper hela företaget att kommunicera och att göra informationen 

relevant. Enligt Lukas och Ferells (2000) resultat innebär dock ett större fokus på interfunktionell 

samordning att företag lägger mer energi på att öka produktlinjer men minskar utvecklingen av 

produktinnovationer. Ozkaya et al. (2015) menar att marknadsorienterade företag är bättre på att 

skapa marknadsbaserade innovationer. För att skapa innovationer räcker det inte att företag vet vad 

kunder vill ha och vad konkurrenter gör. De behöver även ha förmågan att kunna förvandla den 

informationen, det vill säga innovationsförmågan. Ozkaya et al. (2015) menar därmed att alla MOs 

beteendekomponenter påverkar innovation positivt.  

 

2.3.2 Marknadsorienteringens påverkan på innovation i utvecklandet av produkter 

Enligt Vega-Vázquez et al. (2012) är det större chans att en produkt lyckas ifall företaget är 

marknadsorienterat. Genom MO kan företag bygga en relation med kunderna och förstå kundernas 

behov och önskan vilket leder till att nya produkter har större chans att lyckas på marknaden. Vega-
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Vázquez et al. (2012) föreslår att företag som strävar efter att förstå kunder och konkurrenter och sen 

koordinerar alla aktiviteter med syfte att skapa högre värde kommer nå bättre framgång på marknaden 

med produkterna. Med hjälp av MOs starkt positiva påverkan på innovation vid utvecklandet av 

produkter kan även kundanvändningen hos företagets andra produkter öka (Atuahene-Gima, 1996).   

 

Enligt Vega-Vázquez et al. (2012) är MOs effekt på nya produkters framgång dessutom tydligare när 

innovationen är inkrementell än radikal. Kundernas kännedom om nya produkter leder på så sätt till 

högre marknadsprestation. Atuahene-Gima (1996) menar liknande att företag som är 

marknadsorienterade lägger mer fokus på inkrementell innovation. Sandvik och Sandvik (2003) 

menar dock att MO påverkar radikal- och inkrementell innovation lika mycket trots att radikala 

innovationer kräver mer omfattande kunskaper om marknaden eftersom företagen behöver veta vad 

kunderna vill ha i framtiden. 

 

2.4 Marknadsorienteringens begränsningar på innovation 

Majoriteten av tidigare forskning menar på att MO har en positiv påverkan på innovationsförmåga 

och i sin tur innovation vid utvecklandet av produkter. Att vara alltför marknadsorienterad kan dock 

enligt ett antal studier leda till att företag lyssnar för noggrant på kundernas befintliga behov. Det 

leder i sin tur till strängare gränser för de strategier som företag kan och inte kan sträva efter i 

utvecklandet av produkter. På så sätt misslyckas företagen att frambringa konkurrenskraft och ny 

produktframgång (Christensen & Bower, 1996; Morgan et al. 2015). Christensen och Bower (1996) 

menar att det inte räcker med att använda traditionella marknadsundersökningar eller analystekniker 

som huvudsakligen inriktar sig från och på aktuella kundbehov. Det kan till och med hindra företag 

från att skapa produktinnovationer. Morgan et al. (2015) och Christensen och Bower (1996) anser att 

MO främst hämmar produktinnovationer som är radikala.  

 

Vidare menar Christensen & Bower (1996) att kunder inte alltid vet vad de behöver och kan sakna 

förmågan att uttrycka framtida behov. Att lyssna för mycket till vad kunderna vill ha kan vid 

utvecklandet av produkter istället resultera i redan existerande idéer och produkter. Det kan även 

medföra att företag missar en riskfylld men givande möjlighet. Det leder i sin tur till att det ges mindre 

utrymme för innovationer. Enligt Zhou et al. (2005) hjälper MO till att skapa innovationer som möter 

befintliga kunders behov, dock hämmar MO utvecklingen av marknadsbaserad innovation. Med detta 

menas att de företag som använder en marknadsorienteringsstrategi inte kan möta behoven hos kunder 

på nya och tillväxtmarknader.  
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Eftersom produkterna är i fokus för kunderna är det viktigt att skapa en produkt med överlägsen 

kvalitet och pris, men enligt Bennett och Cooper (1981) kan MO vara ett hinder för att utveckla 

produktinnovationer. Zhou et al. (2005) menar att Meredith (2002) anser att företag inte ska lyssna 

på kunderna för att skapa innovationer.  

 

2.5 Marknadsorientering och innovation; konkurrensfördelar och kundvärde 

MO har positiv påverkan på företagsprestationer såsom lönsamhet, försäljningstillväxt och framgång 

av nya produkter (Narver & Slater, 1990; Slater & Narver, 1998; Kohli & Jaworski, 1990). Agarwal 

et al. (2003) förklarar att alla företag har målet att öka marknadsandelar och prestation. Företag som 

är mindre marknadsorienterade överväger innovation mindre vilket minskar företagets prestation. De 

företag som istället utnyttjar MO och innovationens positiva påverkan på företagets prestation är 

därför de företag som är innovativa, visar engagemang för kundbehov och ständigt försöker 

tillfredsställa kunderna (Kohli & Jaworski,1990; Narver & Slater, 1990; Salavou, 2002; Slater & 

Narver, 1998). Agarwal et al. (2003) menar att MOs uppgift därmed blir att ge ett enat fokus för 

insatser och projekt i företag vilket leder till överlägsen prestation. 

 

Salavou (2002) menar liknande att MOs påverkan på ett företags lönsamhet kan öka om företaget 

värdesätter innovation. Det vill säga, företag som är innovativa kommer att ha ett större inflytande på 

lönsamhet snarare än företag som inte gör det. Det beror på att MO påverkar företagens prestation 

eftersom det är positivt relaterat till produktinnovation (Narver & Slater, 1990; Sandvik & Sandvik, 

2003). Salavou (2002) förklarar att anledningen är att företag som är innovativa visar ett stort 

engagemang för snabbt växande kundbehov och ständigt försöker tillfredsställa de genom att erbjuda 

produktinnovationer. Produkterna får på så sätt ett högre värde för företagen vilket stärker 

konkurrenskraften. Ozkaya et. al (2015) förklarar liknande att förhållandet mellan utvecklandet av 

innovationer och företagsprestationer är positivt. Företag som är innovativa har förmågan att generera 

och använda kunskap om kunder och konkurrenter vilket påverkar utvecklandet av innovationer 

positivt. Det leder i sin tur till överlägsna konkurrensfördelar (Hurley & Hult, 1998).  

 

Narver och Slater (1990) menar att det inte handlar om att företag ska vara marknadsorienterade eller 

inte, utan hur mycket MO de ska tillämpa. Företag behöver hitta en optimal grad av MO som passar 

för företagets karaktär och marknad. MO behöver vara grunden i ett företags strategi för att skapa 

konkurrensfördelar. Alla tre beteendekomponenter kundorientering, konkurrensorientering och 

interfunktionell samordning bör vara av lika stor vikt för att nå god lönsamhet. Nyckelfrågan blir 

istället hur villiga och kapabla företag som implementerar MO är på att effektivt och praktiskt 
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använda kundorientering, konkurrensorientering och interfunktionell samordning (Narver & Slater, 

1990). Sandvik och Sandvik (2003) menar dock att MO inte direkt har en positiv påverkan på 

prestation utan att MO påverkar prestationen på grund av dess positiva relation till företagets 

innovationsförmåga. Att erbjuda kunder produkter med unika fördelar är en viktig strategi för att 

uppnå överlägsen prestation. Med hjälp av produktinnovationer kan det bidra till överlägsna resultat, 

både ekonomiska och marknadsmässiga resultat. MO är här ett verktyg för innovationsförmåga och 

innovation i utvecklandet av produkter (Sandvik & Sandvik, 2003). 

 

MO och innovation har även en koppling till kundvärde. Om kunden anser att fördelarna med 

produkten överväger kostnaderna ger det ett upplevt kundvärde (Narver & Slater, 1990: Slater & 

Narver, 1998). Berghman et al. (2006) förklarar att företag både behöver förutse och följa 

förändringar i kundernas behov för att skapa kundvärde. Det beror på att dagens marknader förändras 

snabbt och därmed krävs det att kontinuerligt försöka skapa kundvärde. Kunder söker dessutom ofta 

företag som erbjuder nya produktinnovationer för att få det högsta upplevda värdet (Berghman et al., 

2006). Modebranschen är ett exempel på en bransch som idag präglas av nya förändringar och där 

innovation är en viktig del i utvecklandet av produkter (González & Chacón, 2014).  

 

2.6 Modebranschen och innovation 

González och Chacón (2014) förklarar att innovation är närvarande i modebranschen och att 

möjligheterna för innovation inbegriper utveckling av nya produkter. Produktlivscykeln är inom 

modebranschen kort vilket bland annat beror på den ständiga utvecklingen av produkter (González & 

Chacón, 2014; Ünay & Zehir, 2012). Ünay och Zehir (2012) förklarar att det beror på att marknaden 

alltid letar efter nya produkter. González och Chacón (2014) beskriver att företag då behöver vara 

medvetna om kundernas behov och trender genom att lägga uppmärksamhet till att förbättra 

företagets kollektioner och komma med nya produkter till marknaden. Genom att företag i 

modebranschen är innovativa och skapar innovationer kan de få konkurrensfördelar och bidra till 

kundvärde. Produktinnovationer påverkar på så sätt företag inom modebranschen positivt vad gäller 

deras prestation (González & Chacón, 2014; Ünay & Zehir, 2012).  

 

Ünay och Zehir (2012) förklarar att innovation inom modebranschen är en fortlöpande och nästan 

oändlig process. I en miljö med strukturella förändringar som modebranschen verkar inom har det 

genom olika innovationer frambringat nya strukturer. Att utveckla nya produkter inom 

modebranschen har därför blivit viktigt och genom att utnyttja det kan företag uppnå framgång som 

ett resultat av detta (González & Chacón, 2014).  
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2.7 Teoretisk modell  

Studien utgår från Narver och Slaters (1990) syn på MO med tre komponenter: kundorientering, 

konkurrensorientering och interfunktionell samordning. Dessa komponenters påverkan på innovation 

diskuteras. Det finns skilda resultat kring MOs påverkan på innovation vid utvecklandet av produkter. 

En inriktning talar för MOs positiva påverkan på innovationsförmåga och menar att det är en 

förutsättning för att kunna utveckla produktinnovationer. Den andra inriktningen diskuterar MOs 

negativa påverkan på innovation som istället stannar utvecklandet av produkter.  

 

MO, innovationsförmåga och innovation sägs ha en koppling till konkurrensfördelar och kundvärde. 

Företag som arbetar med MO visar sig engagera sig i kunderna och deras behov. Detta skapar 

produktinnovationer som kunderna vill ha och som kan leda till kundvärde och konkurrensfördelar 

på marknaden.  

 

Modell 1. Översikt över teorikapitlet. Egen konstruktion (2020).  

 

Tidigare forskning har inte fastställt MOs påverkan på innovation inom modebranschen. Studiens 

syfte är att fylla detta gap genom att se hur företag inom modebranschen förhåller sig till MO och 

innovation i utvecklandet av produkter för att skapa kundvärde och konkurrensfördelar. Modell 1 ger 

en översiktlig bild över det teoretiska ramverket som har presenterats. Vi ska studera om detta gäller 

för företag inom modebranschen.  
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3. Metod 

Följande avsnitt beskriver de metoder som använts. Inledningsvis ges en introduktion till den 

kvalitativa metoden och dess vetenskapsteoretiska utgångspunkt som använts för att besvara studiens 

frågeställningar. Därefter redogörs vald metoddesign, hur datamaterialet samlades in och 

analyserades utifrån genomförda intervjuer samt tolkningens roll. Vidare förs en diskussion om 

kvalitetskriterier och kritik hos valda kvalitativa metoder för att avslutningsvis redogöra för de etiska 

överväganden som vi tagit hänsyn till. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Utifrån syftet att få förståelse användes en kvalitativ ansats, som enligt Bryman och Bell (2017) är 

det som tyngdpunkten ligger på i en kvalitativ forskning. Syftet med studien är att få ökad förståelse 

för hur marknadsorientering bidrar till innovation i utvecklande av produkter i företag inom 

modebranschen. Studiens forskningsfrågor är; “Vilken påverkan har marknadsorientering på 

innovation i utvecklandet av produkter i företag inom modebranschen?”  och ”Vilken påverkan har 

marknadsorientering och innovation för att skapa kundvärde och konkurrensfördelar i företag inom 

modebranschen?”.  

 

Vi studerade ett fenomen i samhället och för att göra detta vände vi oss till de människor som agerar 

i företag. Ahrne och Svensson (2011) menar att kvalitativa metoder är det sätt att angripa dessa syften 

på. Valet av kvalitativ ansats gjordes även eftersom inga direkta siffror eller andra analyser av 

statistisk karaktär används i studien.  

 

3.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studien syftar till att få ökad förståelse och har därför utgått från en hermeneutisk tradition. Starrin 

och Svensson (1994) förklarar att hermeneutik betyder ”att tolka”, ”att översätta”, ”att förtydliga”, 

”att klargöra”, ”att förklara” och ”att säga” där studieobjektens perspektiv är utgångspunkten för 

studien. Dalen (2015) och Henricson (2013) förklarar vidare att hermeneutiken är en vetenskaplig 

grund för forskning med kvalitativ ansats som betonar förståelse och tolkning och som ligger till 

grund för ny förförståelse. Studien syftar till att förstå människor och deras verklighet, handlingar 

och resultatet av handlingarna vad gäller MO och innovation. Hermeneutiken fungerar därmed väl i 

denna studie. Starrin och Svensson (1994) förklarar att hermeneutiken utgår från studieobjektets 

perspektiv vilket har gjorts i denna studie eftersom vi utgick från de valda företagen i modebranschen. 

Henricson (2013) förklarar dessutom att intervjuer är vanligt i en hermeneutisk studie vilket även 
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användes i denna studie. Efter intervjuerna tolkades det insamlade intervjumaterialet. Enligt Sohlberg 

och Sohlberg (2013) är tolkning en av utgångspunkterna i hermeneutiken.   

 

3.3 Forskningsansats 

I denna studie användes en induktiv ansats. Alvehus (2014) förklarar att en induktiv ansats har det 

empiriska materialet som utgångspunkt utan någon teoretisk förförståelse. Det handlar därmed att 

generera nya teorier. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är intervjuer som slutledning oftast 

induktiv. Resultatet från intervjuer ses ofta som allmänna och kan då gälla andra människor i samma 

situation. Intervjuer ger en fördjupad kunskap och kan säga något relevant. Utifrån våra intervjuer 

transkriberades det insamlade datamaterialet och en noggrann beskrivning av vårt resultat och 

kategorier vi fann i materialet redovisades i empirin. Därefter analyserades vår data med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Analysen gjordes i förhållande till tidigare forskning och med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Slutligen framtogs de slutsatser vi tagit utifrån empirin. Denna process visar på 

en induktiv ansats.  

 

3.4 Datainsamling 

Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar att intervjuer är till för att kartlägga människors avsikter, 

erfarenheter och uppfattningar. I denna studie användes semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor. Enligt Krag Jacobsen (1993) innebär det att forskaren utgår från en uppsättning av teman eller 

ämnen som undersöks i en rad intervjuer med olika personer. Tanken var att de semistrukturerade 

intervjuerna gjorde att samtliga intervjuade fick möta likartade och betydande teman. 

Ordningsföljden behövde dock inte vara densamma och respondenterna fick svara på ett personligt 

sätt. Krag Jacobsen (1993) menar vidare att denna metod har flera fördelar. För det första, 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor är avsevärt mindre tidskrävande och inte lika beroende 

av kvalifikationer hos intervjuaren. Med tanke på att vi är relativt nya i rollen som forskare ansåg vi 

att det kunde vara en fördel att använda semistrukturerade istället för ostrukturerade intervjuer. De 

semistrukturerade intervjuerna fick oss att känna oss mer trygga i vår roll som forskare. Det var lättare 

att vi höll oss inriktade på de bestämda ämnen som valts ut i förväg. För det andra, Krag Jacobsen 

(1993) menar att tillvägagångssättet vid semistrukturerade intervjuer ger en viss säkerhet vad gäller 

bearbetning och jämförelse av data hos intervjuerna. De semistrukturerade intervjuerna med öppna 

frågor möjliggjorde att nya och oväntade synpunkter och synvinklar uppstod under intervjuns gång.  
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3.4.1 Intervjuguide  

En intervjuguide användes för att studiens forskningsfrågor skulle kunna överföras till teman med 

underliggande frågor. Intervjuguiden lämnades in till handledare för godkännande innan första 

intervjun genomfördes. Den bestod av 19 frågor, till en början mer allmänna frågor om respondenten 

till mer öppna frågor kring hur företaget arbetar med MO och innovation. De öppna frågorna 

uppmuntrade respondenterna att själv utveckla svaren. Dessutom ställdes uppföljningsfrågor såsom 

“hur?” och “på vilket sätt?” för att erhålla mer uttömmande svar från respondenterna. Dalen (2015) 

förklarar att de inledande frågorna bör vara av den arten att respondenten känner sig bekväm för att 

sedan ställa frågor som är alltmer fokuserade.  

 

Vidare har intervjuguiden utarbetats i relation till den typ av intervju som genomförs. Intervjuguiden 

var semistrukturerad för att intervjuerna skulle bli mer av ett öppet samtal än enbart en strukturerad 

utfrågning. En del inspiration utifrån Narver och Slaters (1990) frågeformulär MKTOR hämtades in 

till frågor kring kundorientering, konkurrensorientering och interfunktionell samordning. Vår 

intervjuguide hade utgångspunkt från fem huvudområden; marknadsorientering, innovation och 

studiens dåvarande tre forskningsfrågor för att säkerställa att dem besvarades. Dalen (2015) menar 

att samtliga teman och frågor ska ha betydelse för studiens frågeställningar. Till en början utgick 

studien från tre forskningsfrågor, varför intervjuguide (se bilaga 2) och kodningsschema (se bilaga 1) 

inte stämmer överens med nuvarande forskningsfrågor. Vi valde att slå ihop första och andra frågan 

för att inte ha någon vinklad forskningsfråga.  

 

3.4.2 Urval  

I studien har sex företag inom modebranschen valts ut för att få ökad förståelse för MOs påverkan på 

innovation. Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan val av organisationer väljas på två sätt. En strategi 

är att välja organisationer som är lika varandra för att få en djupare bild och ökad säkerhet i resultaten. 

Andra strategin är att välja organisationer som skiljer sig åt för att kunna skapa en variation och kunna 

undersöka skillnaderna. Ahrne och Svensson (2011) menar att genom att undersöka likheter och 

skillnader görs det möjligt att analysera för vilka förhållanden resultaten gäller. Studien utgår från 

sex företag vilket gör att resultaten kan jämföras, visa skillnader i hur företag arbetar och hur MO kan 

påverka innovation på olika sätt. Vi har dock inte valt alltför många företag för att kunna få en djupare 

bild av respondenternas svar och hur företagen arbetar. Alla företag som ingår i studien verkar inom 

modebranschen, dock skiljer det sig åt vad de säljer för produkter och vilken målgrupp de riktar sig 
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till. Vi ville få en helhetsbild över modebranschen då olika företag arbetar med olika strategier 

beroende på inriktning i branschen. 

 

Enligt Trost (2005) är det i kvalitativa studier ointressant med statistik i representativa urval och det 

är därmed ingen mening att sträva efter att få urvalen dit. I kvalitativa studier är det viktigt att få en 

stor variation snarare än ett antal homogena urval. I denna studie är urvalet olikartad inom ramen vad 

gäller modebranschen. Det vill säga, det finns variation inom modebranschen men samtidigt inte 

sådan variation att något företag eller någon enstaka respondent avviker helt.  

 

Samtliga respondenter hade olika befattningar inom marknads-och produktavdelning. På grund av att 

studien ser till både MO och produktinnovation fanns det de respondenter som arbetade med 

produktion och de som endast arbetade med MO. För att få fullständiga svar på forskningsfrågorna 

kunde respondenterna svar därmed komplettera varandra. Majoriteten av respondenterna hade högre 

befattningar såsom marknadschefer medan andra hade lägre befattningar på marknads- och 

produktavdelningar. För att kunna ge bidrag till forskningsfrågorna gjordes valet av respondenter 

både på grund av deras kompetens och kunskap inom ämnet samt utifrån de som hade tid för intervju. 

Respondenternas befattning var därför inte av störst vikt utan att de hade kunskapen som behövdes 

för att svara på intervjufrågorna. Urvalet gjordes även för att kunna få mer djupgående svar från varje 

företag och säkerställa kvalitetskrav på studien.  

 

Till en början skickades mejl ut till företag inom modebranschen där vi presenterade oss och 

förklarade att vi skrev ett examensarbete inom marknadsföring, närmare bestämt om 

marknadsorientering och innovation. Mejlpersonerna informerades om att vi gärna ville ha med 

företaget i vår studie och frågade om de ville delta i en intervju. Krag Jacobsen (1993) menar att vid 

en första kontakt med de som ska intervjuas är det viktigt att ge respondenterna uppfattningen och 

intrycket att projektet är viktigt där dem kan bidra med något betydelsefullt. Dessutom gavs 

information om studien och om det eventuella deltagandet i ett bifogat dokument. På grund av en till 

början få besvarade mejl kontaktades även ett antal företag per telefon. Därefter planeras tid och dag 

för intervju. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon på grund av huvudkontorens olika 

geografiska placeringar och den begränsade tid som fanns till vårt förfogande. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med fem respondenter var och de transkriberades var för sig.  

 

 

 



 

 17 

Företag Respondent Kod Befattning Datum  Tid 

A Respondent 1  

 

A1 Sortimentschef 12/11–19 27 

B Respondent 1  B1 E-commerce manager 21/11–19 28 

B Respondent 2  B2 Brand marketing manager 21/11–19 32 

C Respondent 1  C1 Digital marknadschef 11/11–19 30  

C Respondent 2  C2 Inköpare (på egna märken)  22/11–19 32 

D Respondent 1  D1 Produkt-och marknadschef 20/11–19 33 

D Respondent 2  D2 Produktutvecklare 5/12–19 33 

E Respondent 1  E1 Marknadschef 21/11–19 28 

F Respondent 1  F1 Social commerce coordinator 20/11–19 31 

F Respondent 2 F2 Influencer marketing assistant 25/11–19 29 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuerna  

 

3.4.3 Sekundärdata 

Alvehus (2014) förklarar att sekundärdata är material som kan användas i den aktuella 

undersökningen men som framställts för en annan undersökning. Sekundärdata har samlats in utifrån 

böcker som är relevanta inom vårt val av metod. Vi använde även Allabolag.se för att hämta in 

information om företagen vad gäller antal anställda och omsättning. Sekundärdatan har varit 

användbar för att få kompletterande information om företagen till empirin och analysen.  

 

3.4.4 Litteraturstudie 

Tidigare forskning samlades in för att få en större förståelse och kunskap om ämnet. Empiriskt 

material har således samlats in via artiklar. Vi har valt artiklar som är av hög kvalitet för att få 

trovärdighet i teorin. Dessutom har vi använt artiklar som har olika utgivningsår; en del välciterade 

klassiska artiklar som är grunden till MO och en del nyare för att visa att det fortfarande är ett aktuellt 

ämne. Artiklarna hämtades in via sökmotorn Discovery på Högskolan i Gävles bibliotek och Google 

Scholar. Vid sökandet av artiklar användes nyckelord såsom; “Market orientation”,” Innovation”, 

“Innovativeness”, “Performance”, “Customer perceived value”, “Competitor advantages”, “Radical 

and incremental innovation”, “Fashion industry” och “New product development”. Olika nyckelord 
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kombinerades för att hitta artiklar som gick att använda i vår studie. Dessutom användes en teknik 

som innebar att vi letade efter artiklar i andra artiklars referenslistor som vi ansåg kunde vara relevanta 

i vår studie. Det hjälpte oss att hitta artiklar inom vårt valda område. Vi anser att det bidrog till att vi 

hittade artiklar som var tillförlitliga och relevanta. Tidigare forskning har ställts mot varandra för att 

få en trovärdighet i dess substans och för att skapa en diskussion. Tidigare forskning och teorier 

används även för att skapa en mening och relevans i studien.  

 

3.4.5 Källkritik 

Det föreligger kritik i att det var svårt att få tag på respondenter. Det har bidragit till att vi har fått 

nöja oss med de respondenter som har ställt upp. Flertalet företag vi kontaktade hade för tillfället inte 

tid att medverka på grund av ett ökat försäljningstryck under hösten/vintern, exempelvis inför Black 

Friday och jul. Däremot har vi enbart kontaktat personer inom modebranschen som vi tror besitter 

den kunskap som behövs för att besvara syftet och forskningsfrågorna.   

 

Samtliga intervjuer gjordes via telefon, vilket enligt Bryman och Bell (2017) kan innebära att 

forskaren missar respondenternas kroppsspråk såsom gester och miner. Vi är medvetna om detta 

vilket innebar att det inte togs med någon tolkning av kroppsspråk i analysen. Detta kan ha betytt att 

vi missade en djupare insikt från respondenterna men anser inte att det har påverkat vår studie särskilt 

negativt. Intervjuerna gjordes även enskilt vilket kan ses som negativt. Detta beror på att vi befann 

oss på olika geografiska platser och därmed inte hade möjligheten att medverka under intervjuerna 

tillsammans. Vi anser dock att vi trots det inhämtade den information som behövdes och fick svar på 

frågorna som ställdes. Det går även att se en kritik i att intervjuerna endast varade under cirka 30 

minuter. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon vilket kan ha påverkat intervjutiden. Vi anser 

att telefonintervjuer kan försvåra flytet i konversationen till skillnad från en fysisk träff. Trots detta 

anser vi att intervjufrågorna besvarades och gav den information som behövdes. Svaren hade kanske 

blivit utförligare om de genomfördes i person.  

 

Det går även att se en kritik i att alla företag varierar i antalet butiker, och detta kan förvränga 

storleken på antalet anställda som presenteras i varje företag. Företagen med fler fysiska butiker har 

fler butiksbiträden, medan företagen med färre fysiska butiker och en större online shop inte behöver 

ha lika många butiksbiträden. En kritik är även att företag B är en koncern med 20 olika varumärken, 

där omsättning och antal anställda är beräknat för hela koncernen. Respondenterna på företag B hade 

kunskapen som krävdes för att svara på intervjufrågorna vilket gjorde att de var relevanta för studien 

trots att det är en koncern. Presentationen av företaget i empirin kan bli missvisande då det är beräknat 
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på hela koncernen och inte ett av deras specifika varumärken. Detta är även siffror från 2018 års 

årsredovisning vilket betyder att det kan ha skett förändringar i alla företag sedan dess, vilket det även 

framkommit i intervjuerna att det gjorts.  

 

3.5 Analysmetod och kodning  

Vi utförde en kvalitativ analys som Ahrne och Svensson (2011) menar analyserar vilka termer som 

används och vilken betydelse de har för respondenten. Intervjumaterialet samlades in och sedan 

analyserades den insamlade datan. De inspelade intervjuerna transkriberades för att sedan kodas. 

Henricson (2013) förklarar att syftet med kodningen är att göra jämförelser med händelser eller 

begrepp som ständigt upprepas och att sedan jämföra de med andra händelser och begrepp. I denna 

studie användes kodningen som stöd för att senare kunna analysera datamaterialet. Först 

transkriberades därför alla intervjuer. Därefter genomfördes kodningen genom att vi läste igenom 

varje transkriberad intervjutext för att hitta nyckelord som representerar det respondenterna sagt. 

Detta gjordes genom att i dokumentet lägga till kommentarer i marginalen med nyckelord som 

representerar det som sades i texten. Sedan gjordes en tabell med samtliga nyckelord, alla 

respondenter lodrätt och dåvarande forskningsfrågorna vågrätt. Nyckelorden analyserades för att hitta 

likheter och skillnader. Vi analyserade och diskuterade nyckelorden, buntade ihop dem i olika 

kategorier och gjorde en tabell av kategorierna. På så sätt skapades olika kategorier som kopplades 

till studiens syfte.  

 

Analys av data i en kvalitativ forskning menar Fejes och Thornberg (2011) handlar om processen där 

datamaterialet undersöks och arrangeras för att komma fram till ett resultat. Detta gjorde vi med hjälp 

av kodning och kategorisering. Fejes och Thornberg (2011) menar att det även är en utmaning att 

skapa mening och relevans utifrån intervjuerna då det ofta blir en stor mängd data. Det har därför 

krävts att vi har hittat betydelsefulla mönster och urskiljt begrepp för att kunna säga något relevant 

utifrån vårt syfte. Dalen (2015) menar att syftet med att hitta kategorier är att det ger en möjlighet att 

förstå datamaterialets innehåll på ett mer tolkande och teoretiskt sätt. Det tar även tid att lära känna 

sitt eget material samtidigt som det ska ges utrymme för egna kreativa och produktiva tankar. Vi har 

hela tiden varit medvetna om att kodning är mycket tidskrävande och ägnade därför stor tid åt detta. 

 

Henricson (2013) förklarar att när forskaren uppnått en mättnad av kategorier och begrepp går 

analysen över till att begreppen knyts an till varandra genom teoretiska koder. Vi utgick från vår teori 

och de begrepp som uppkommit i tidigare forskning. Teorin fungerade som ett ramverk för att göra 

vår analys och det var även vårt tolkningsverktyg.  



 

 20 

3.5.1 Tolkningens roll 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är tolkning viktigt i analysen av empiriskt material. Det är 

tolkningen som ger materialet mening och relevans. I kvalitativ forskning, där forskaren själv utgör 

verktyget för att samla in data, blir tolkningen extra tydlig. Ett och samma empiriska material kan 

tolkas på olika sätt. Vi har tolkat vårt insamlade material med utgångspunkt från hermeneutiken och 

i förhållande till vårt teoretiska ramverk. Alvehus (2014) förklarar att tolkningen blir olika beroende 

på valet av vetenskaplig utgångspunkt och är direkt knuten till valet av problem och teorin. Problemet 

och teorin bildar ramar som tolkningen rör sig inom. Vi vill bidra till en ökad förståelse av ett fenomen 

som gör att det kan sägas något som är av vikt till andra intresserade av detta fenomen. Tolkningen 

har därmed en väsentlig betydelse. Alvehus (2014) menar att tolkarens roll ska ses som en 

förutsättning snarare än en begränsning. Vi anser att vår roll har haft en betydelse i tolkningsarbete 

när det empiriska materialet och teorin ställdes i relation till varandra eftersom vi valde ut de delar 

som vi ansåg hade betydelse i olika specifika sammanhang. Enligt Fejes och Thornberg (2011) 

beskriver forskaren en tolkning av den verklighet studien utgår från, där forskarens bakgrund och 

kunskap blir ett aktivt redskap i tolkningsprocessen. För att tolka det empiriska materialet på ett bra 

sätt läste vi på om tidigare litteratur och hermeneutik.  

 

3.6 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2017) diskuterar huruvida begreppen reliabilitet och validitet är relevanta i 

kvalitativa undersökningar. Detta beror på att mätning inte är det centrala i dessa undersökningar. 

Enligt Dalen (2015) används ofta andra begrepp för att bedöma kvalitativa undersökningar till 

exempel trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. 

 

Trovärdighet handlar enligt Henricson (2013) om att läsaren ska övertygas att det finns giltighet i 

resultaten och att kunskap är skapad. I studien stärks trovärdigheten genom att intervjupersonerna får 

öppna frågor istället för ledande frågor kring det berörda området. Analysen av resultaten blir därav 

mer trovärdiga eftersom beskrivningarna sätts i de sammanhang de hör till och ger en djupare 

förståelse. Det gör i sin tur även att tolkning och beskrivningar blir bättre. Enligt Ahrne och Svensson 

(2011) är det viktigt att forskningen är trovärdig. Ett sätt att göra forskningen trovärdig är att vara 

transparant. Det är viktigt att forskaren synliggör forskningsprocessen för läsarna för att de ska kunna 

ta del av hur forskaren tänkt och varför de valt vissa metodval. Vi har gjort det genom att tydligt och 

utförligt beskriva hur vi gått tillväga och bedrivit forskningen. Det har framgått bland annat hur data 

samlats in, hur den har analyserats och studiens vetenskapliga utgångspunkt. Val av respondenter, 

företag och intervjuguiden har även beskrivits vilket stärker trovärdigheten.  
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Ahrne och Svensson (2011) förklarar vidare att kvaliteten och trovärdigheten på studien även kan 

uppnås via överförbarhet. Möjligheten att återge studien kan påverka hur relevant och viktig en studie 

anses vara. Vi har uppnått detta genom att studera olika företag som vi sedan jämfört med varandra 

för att få ett mer allmänt resultat. Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan överförbarhet uppnås genom 

att relatera studien till allmänna teoretiska ramverk och begrepp istället för att bara relatera till andra 

empiriska fall. Vi har förhållit oss till detta genom att teorier och tidigare forskning har använts som 

en grund och sedan kopplats ihop med empirin. 

 

Målet med allt kunskapsbidrag som produceras inom kvalitativ forskning är enligt Henricson (2013) 

att den ska vara giltig inom det begränsade urvalet i studien, men även utanför det. Har resultatet 

giltighet även utanför studien är resultatet överförbart. Vår studie har som tidigare nämnt en kvalitativ 

karaktär vilket innebär att det är svårt att uppnå att kunskapen är giltig för alla situationer, tider och 

människor. Med andra ord, det är svårt för oss att helt uppnå giltighet utanför studien eftersom vi 

utgår från ett specifikt område och en specifik bransch. Däremot anser vi att överförbarheten ökar 

genom att vi noggrant har beskrivit vårt urval av undersökningspersoner och analysenheter.  

 

För att uppnå pålitligheten menar Henricson (2013) att forskningens tekniska utrustning för 

intervjuerna bör beskrivas. Som tidigare nämnt samlades intervjumaterialet in och de inspelade 

intervjuerna transkriberades för att sedan kodas. Kodningen användes som stöd för att senare 

analysera data. Vidare menar Henricson (2013) att det ska redogöras för vem som intervjuar och 

transkriberat intervjuerna för att stärka pålitligheten, vilket redogjorts i denna studie.  

 

Till sist, trovärdighet och pålitlighet har en del gemensamt med bekräftelsebarhet. Henricson (2013) 

förklarar att bekräftelsebarhet handlar om att på ett detaljerat och utförligt sätt beskriva urvalet av 

intervjupersoner och insamlingen av data. I denna studie valdes sex företag inom modebranschen. 

Det gjordes för att jämföra resultaten och för att se huruvida företagens arbetssätt, MO och innovation 

skiljer sig åt. Henricson (2013) lyfter även fram att bekräftelsebarheten stärks genom att det finns en 

beskrivning av analysprocessen, vilket diskuterats tidigare. 

 

3.7 Metodkritik 

Krag Jacobsen (1993) menar att det kan innebära vissa svårigheter med användning av 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor eftersom det kan vara svårt att kvantifiera resultaten. 

Det leder i sin tur till att studien kan komma att kännas mindre vetenskaplig. Enligt Ahrne och 
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Svensson (2011) är resultaten i en kvalitativ metod aldrig slutgiltiga och denna kritik uppkommer 

ofta mot kvalitativa metoder. Resultaten är en del av det som undersöks och kan då påverka objektet 

för undersökningen. De människor som studeras kan påverkas av att de blir föremål för forskningen. 

För att hantera problemet med att resultatet inte kan kvantifieras har vi tänkt på att vara transparenta 

och ge läsaren en inblick i studiens process.  

 

Enligt Fejes och Thornberg (2011) kan det “mänskliga elementet” vara en svaghet i vår studie. I 

kvalitativa metoder används forskaren som ett verktyg vilket innebär att kvaliteten på studiens resultat 

är beroende av oss, främst när det gäller analysarbetet. Studien påverkas bland annat av våra 

färdigheter och vår kreativitet. Eftersom vi inte forskat på denna nivå tidigare anser vi att det kan ha 

begränsat oss och studiens kvalitet. För att hantera detta har vi följt vissa riktlinjer och litteratur över 

hur studien ska analyseras och struktureras. Enligt Fejes och Thornberg (2011) finns det inga absoluta 

regler för hur en analys ska göras i kvalitativ forskning, dock menar dem att det finns mycket 

riktlinjer, anvisningar, exempel och förslag. Vi har följt och tagit råd av olika riktlinjer i litteraturen 

för att få en analys och metod av god kvalitet.  

 

I denna studie genomfördes intervjuerna av oss båda. Enligt Dalen (2015) kan studiens kvalitet 

försämras om flera intervjuare används eftersom forskaren har en viktig roll i intervjuundersökningen 

och är delaktig både i analys- och forskningsprocessen. Det är viktigt att de som intervjuar besitter 

liknande kunskaper om två intervjuare ska användas. Vi anser att det inte har någon betydelse att vi 

är två intervjuare med tanke på att vi har samma kunskap från utbildningen och en gemensam 

grundsyn på intervjuernas genomförande och tolkning av dem. Dessutom anser vi att 

semistrukturerade intervjuer är att föredra när två intervjuare används. Det gick däremot inte att 

säkerställa att intervjuerna skulle bli precis densamma eftersom vi som forskare i någon utsträckning 

ändå påverkar genomförandet. För att säkerställa att alla frågor kunde besvaras var målet att intervjua 

en anställd inom marknadsavdelningen och en inom produktavdelningen. Vi kan se en kritik i att vi 

inte lyckades genomföra intervjuer med respondenter från båda avdelningarna i företagen.   

 

Studien använder en kvalitativ metod vilket leder till ett större utrymme för subjektivitet. Det beror 

på att vi som forskare är ett viktigt verktyg gällande insamling och tolkning av data. Alvehus (2014) 

förklarar att det är orimligt att ge en redovisning av ett empiriskt material som är fullständigt och 

objektivt. Vi har en central roll i analysen eftersom vi ser och tolkar verkligheten utifrån egna 

erfarenheter och kunskaper. Empirin har redan från början varit en produkt av de tolkningar och val 

som vi gjort. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att ingen kan vara helt objektiv i forskning.  
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Det kan även finnas kritik i att det togs bort en forskningsfråga på grund av att det kan ändra arbetets 

struktur och innehåll. Vi anser dock inte att det försämrade studien eftersom den första och andra 

forskningsfrågan slogs ihop, därmed besvarades båda frågorna. Valet gjordes för att inte ha ett vinklat 

perspektiv som utgångspunkt på MOs påverkan på innovation. Vi studerar istället både positiva och 

negativa sidor av MOs påverkan på innovation i modebranschen utifrån en forskningsfråga. Det var 

av vikt att se till att det både finns positiv och negativ påverkan eftersom tidigare forskning har lyft 

fram skilda resultat. För att inte ta ställning i frågan om MOs påverkan på innovation ansåg vi därför 

att det var bättre att ha en öppen forskningsfråga.  

 

3.8 Etik 

Under studiens gång har de etiska överväganden ständigt varit närvarande för att genomföra studien 

på ett ärligt och välgjort sätt. Trost (2005) förklarar att ingen forskning får tjuva lite grann på de etiska 

kraven. Respondenterna informerades via mail om studiens innebörd och vilka ämnen den berörde. 

Trost (2005) menar att den intervjuade ska uppfatta vad studien handlar om. Det är dock viktigt att 

intervjuaren inte börjar styra respondenternas föreställningsvärld i någon riktning innan intervjun har 

börjat. Vi har därför enbart informerat om det nödvändiga för att i så liten utsträckning som möjligt 

styra intervjuerna. Respondenternas deltagande var givetvis frivilligt, de kunde avbryta intervjun när 

som och vara anonyma om de ville. Trost (2005) menar att de som intervjuas har rätt till sin integritet 

och värdighet. Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det viktigt att alltid visa respekt för de människor 

som intervjuas. Respondenterna informerades att informationen de lämnade endast hanterades av oss 

och vår handledare för att ingen obehörig skulle kunna ta del av resultaten. Till sist, respondenterna 

upplystes även om var resultatet presenteras och publiceras för att själva kunna ta del av det efteråt.  

 

3.8.1 Principen om informerat samtycke 

Enligt Trost (2005) kan det vara behövligt att lyfta frågan om samtycke med den intervjuade. Det är 

i de flesta fall relativt oproblematiskt men den intervjuade måste ha klart för sig att det handlar om 

en intervju, att det kan råda tystnadsplikt, att respondenten inte behöver svara på alla frågor och att 

intervjun kan komma att avbrytas av respondenten när som helst. När intervjun kommit igång menar 

dock Trost (2005) att det är oartigt att inte svara på en fråga, i annat fall beter respondenten sig inte 

korrekt.  

 

Vid första kontakten informerades de deltagande om studiens plan, syfte och att deltagandet var 

frivilligt. Detta gjordes innan genomförandet av intervjuerna. Dalen (2015) förklarar det som ett 
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informerat samtycke, den intervjuade blir informerad om allt som handlar om hans/hennes deltagande 

i studien och information om vad undersökningen handlar om innan intervjun genomförs. Krag 

Jacobsen (1993) menar dock bara för att respondenten känner till syftet med intervjun behövs inte 

budskapet som intervjun ska ge uttryck för kännas till. För att respondenterna skulle känna sig 

bekväma i situationen ansåg vi dock att det var viktigt att de förstod vilken roll de hade i samband 

med intervjun. 

  

3.8.2 Konfidentialitet 

Dalen (2015) menar att kravet på konfidentialitet i kvalitativa intervjuundersökningar är särskilt 

viktigt då den som intervjuar och den som blir intervjuad möts personligen. Uppgifter som lämnas 

under intervjun är sekretess och ska inte gå att spåra till uppgifter som lämnas av en viss person. Vi 

har säkerställt att samtliga uppgifter från intervjuerna har sekretessbehandlats och att behöriga endast 

har åtkomst till den informationen. Dalen (2015) menar dock att det emellanåt kan innebära vissa 

svårigheter med å ena sidan trovärdigheten av studiens resultat och å andra sidan hänsyn till 

anonymiteten hos den som blir intervjuad. Merparten av respondenterna ville vara anonyma och 

därför valde vi att anonymisera samtliga företag och respondenter. Enligt Trost (2005) är det även 

viktigt att respektera den intervjuades integritet och att exempelvis göra direkta citat kan uppfattas 

som integritetskränkande.  

 

3.8.3 Nyttjandekravet 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) handlar nyttjandekravet om att personuppgifter som insamlats i 

forskningsändamål inte får användas ifall det direkt kan påverka den enskilde. Personuppgifterna får 

heller inte användas i reklam eller andra kommersiella ändamål. De respondenter som har velat vara 

anonyma i vår studie har givits den möjligheten. Svaren från respondenterna har heller inte använts 

på ett sätt som kan komma att påverka de enskilda individerna. Vi har dessutom inte mötts av stora 

etiska problem vid insamling av data eftersom det inte förekommit någon jobbig eller känslig fråga 

som påverkat respondenterna.   
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4. Empiri  

I detta kapitel presenteras de resultat som samlades in utifrån intervjuerna. Presentationen av 

empirin baseras på de huvudrubriker som den teoretiska referensramen är uppbyggd utifrån. Empirin 

inleds med en kort presentation av de företag som ingår i studien.  

 

4.1 Presentation av företagen 

Företag A är ett företag som tillverkar och säljer kläder och accessoarer online. Företaget riktar sig 

till kvinnor som gillar att synas och uppskattar maximalism. Marknaden är främst i Europa men även 

till återförsäljare i Australien. Företag A hade år 2018 20 anställda och 43 388 tkr i omsättning 

(Allabolag, 2018) 

 

Företag B är ett företag med flera varumärken. Företaget säljer kläder och accessoarer till både män 

och kvinnor i Europa. De vill erbjuda lyxiga produkter men till ett lägre pris. De menar att priserna 

ligger i mellansegmentet. Företag B hade år 2018 cirka 1500 anställda med en omsättning på 3 056 

871 tkr (Jobbindex, 2019). 

 

Företag C är ett modeföretag med både egna och externa märken, de erbjuder allt från kläder till 

accessoarer och kosmetika. Företaget riktar sig till kvinnor på marknaden i Europa. Företag C hade 

år 2018 160 anställda och 816 326 tkr i omsättning (Allabolag, 2019).  

 

Företag D är ett varumärke inom en större koncern. De tillverkar produkter såsom kläder och 

accessoarer mer inriktat på sport- och fritid till både kvinnor, män och barn. Företaget erbjuder 

produkter av hög kvalitet och komfort och arbetar mycket med innovation. Företaget säljer produkter 

i 39 länder. Företag D hade år 2018 102 anställda med en omsättning på 482 594 tkr (Allabolag, 2019)  

 

Företag E erbjuder kläder till kvinnor, accessoarer och inredning. De vill gärna utmärka sig genom 

färger och mönster. Företaget har cirka 350 butiker i Sverige, Norge och Finland. Företag E hade år 

2018 337 anställda i Sverige med en omsättning på 763 753 tkr (Allabolag, 2019).  

 

Företag F erbjuder accessoarer och arbetar med ett koncept som innebär att kunder kan matcha olika 

accessoarer. De riktar sig till en bred målgrupp med både kvinnor och män. Företaget verkar på cirka 

20 olika marknader med den tyska följt av den svenska marknaden som störst. Företag F hade år 2018 

48 anställda med en omsättning på 427 837 tkr (Allabolag, 2019). 
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4.2 Marknadsorientering  

4.2.1 Kundorientering 

Samtliga företag och respondenter var överens om att de arbetar med MO. De arbetar för att förstå 

och uppnå kundernas behov då kunderna är i fokus. För att skapa kundvärde handlar det för 

majoriteten av företagen om produkternas kvalitet, pris och design. Det är därför viktigt att se till vad 

kunderna vill ha och vilka trender som finns just nu. Samtliga företag mäter kundnöjdhet. De flesta 

mäter det med statistik i form av exempelvis returgrad, försäljningssiffror och snittkvitton. 

Kundnöjdheten mäts även genom kundenkäter och analyser.  

 

4.2.2 Konkurrensorientering 

Alla företag menar att de analyserar konkurrenter och att det är viktigt att känna till deras styrkor och 

svagheter. De menar dock att det är viktigt att inte enbart stirra sig blind på vad konkurrenterna gör 

utan att istället hämta inspiration och reagera snabbt på förändringar. Företagen förklarar att de tittar 

på hur konkurrenter marknadsför, arbetar och positionerar sig för att sedan besluta sig om att göra 

detsamma eller att göra något annat. Företag B och E anser dock inte att de fullt ut alltid analyserar 

konkurrenterna. De menar istället att de hämtar inspiration och ser till huruvida de ligger i samma 

prisnivå som konkurrenterna eller inte. Det ger företagen en indikation på om de ligger någorlunda 

rätt till.  

 

Alla företag menar att det är viktigt med konkurrentanalys och att se till konkurrenternas ageranden. 

Företagen skiljer sig dock åt hur mycket de ser till och agerar efter konkurrenters handlingar. 

Exempelvis analyserar företag B konkurrenter i större utsträckning än vad företag E och F gör. 

Flertalet respondenter är däremot överens om att det är viktigare att göra sin egen sak och sätta sin 

egen prägel på de produkter de utvecklar.  

 

4.2.3 Interfunktionell samordning 

I samtliga företag flyter informationen fritt och på olika sätt kan samtliga anställda ta del av den. 

Företag B och C förklarar att de arbetar med Business Intelligence team, vilka äger all information i 

företaget och ser till att informationen delas vidare. Business Intelligence teamen har tät kontakt med 

alla avdelningar vilket gör att de sammanlänkar företagets delar. Företag F beskriver att de har en 

teamleader på varje avdelning som de anställda kan rapporterar till och som har tätare kontakt med 

ledare på andra avdelningar. Det som skiljde sig åt i hur samtliga företag arbetar med att dela och 



 

 27 

sprida information var beroende på företagets storlek. Företag A förklarar exempelvis att de har ett 

mindre antal anställda vilket innebär att de har ett tätare samarbete och att det inte krävs några 

avancerade tekniker för att dela information inom företaget. “Det är inget stort företag så det behövs 

inga krångliga system”, A1. De större företagens informationsspridning är mer avancerade eftersom 

det i många fall behövs fler mellanhänder.  

 

Business Intelligence teamen och teamleader gör att alla avdelningar länkas samman och samarbetar 

för att hela företaget ska arbeta ihop. Respondenterna på företagen med dessa tekniker menar att de 

är så pass många anställda att det blir svårt att ha kontakt och samarbeta med alla på ett traditionellt 

sätt. Teknikerna hjälper därmed företagen att sammanlänka alla avdelningar. Samtliga respondenter 

menar dock att det är viktigt att alla i företaget samarbetar för att veta vad som gäller och att alla 

strävar mot samma mål, oavsett hur samarbetet kring informationsspridningen ser ut. 

 

4.3 Innovationsförmåga och innovation 

Företag A, C, E och F erbjuder nya kollektioner varje månad. Företag B och D släpper istället större 

kollektioner som är mer säsongsinriktade. De företag som släpper fler kollektioner vill ständigt hålla 

kunden uppdaterad och lyckas möta fler kunders behov. Företag D släpper större kollektioner och 

menar att det dock hade varit fördelaktigt att arbeta i kortare cykler för att ständigt utveckla nya 

produkter, ha ett löpande utvecklingsarbete och för att konstant möta kundernas behov. Företag C 

hade svårt att svara på hur många kollektioner de släpper per år då det ständigt utvecklas produkter. 

C2 menar att “pratar jag från mig själv så har jag typ en kollektion i veckan som släpps”. C2 menar 

att arbetsgruppen som respondenten sitter med släpper omkring en kollektion i veckan. Det är dock 

svårt för C2 att svara på hur många kollektioner hela företaget släpper på grund av att de är flera 

arbetsgrupper som ansvarar för olika produktkategorier.  

 

Faktorer som är viktiga i företagen är att hålla en ständig process uppe, släppa många kollektioner 

och att vara i framkant på marknaden. I utvecklandet av produkter menar D2 att “Det viktigaste är att 

hålla sig á jour med marknaden när man skapar produktinnovationer”. Företag B och D förklarar att 

hållbarhet även har blivit viktigt för de på senare tid då det har vuxit mycket bland kunderna. Att 

kunna vara hållbar blir då viktigare för att kunna tillfredsställa kunderna i innovationen och 

produktutvecklingen. Även företag F menar att hållbarhet har blivit viktigare på senare tid och de 

arbetar för att i framtiden kunna erbjuda mer hållbara produkter.  

 



 

 28 

Fler faktorer som präglar innovationsarbetet är att ständigt hålla igång utvecklingsarbete vad gäller 

idé och innovation. Företagen menar att det då är viktigt med ett starkt team som förutspår och 

analyserar både nuvarande och framtida trender. Ytterligare en faktor som respondenterna lyfter fram 

är att analysera och söka efter rätt material. Företag F urskiljer sig genom att de fokuserar mycket på 

att vara i framkant och vilja ta risker. Det är riskerna som gör att de kan vara först på marknaden med 

produktinnovationer.  

 

Företag B och E anser att de inte arbetar särskilt mycket med innovation. Företag B ser sig som fast 

followers. Istället för att vilja vara först på marknaden arbetar de med att svara snabbt på konkurrenter, 

hämta inspiration, ta efter och sätta en egen prägel på det. B1 uttrycker sig att “Vi måste utmärka oss 

genom att vara fast followers. Vi kommer inte vara de som utvecklar och driver något nytt”.   

 

 

4.4 Marknadsorienteringens påverkan på innovation i utvecklandet av produkter 

Samtliga företag utgår från trender på marknaden när de arbetar med innovation och 

produktutveckling. Det handlar om att analysera marknadstrenderna för att sedan föra det vidare vid 

utvecklandet av produkter. Företag D och F berättade att de går på mässor för att hämta inspiration, 

bevaka framtida trender och kundbehov. De anser även att mässor kan vara ett bra tillfälle till att visa 

företagets egna produkter. 

 

Samtliga företag förklarar att det i utvecklandet av produkter är ett samarbete mellan olika 

avdelningar. Ledningsgrupperna och marknadsavdelningen fokuserar på varumärket och dess 

budskap ut till marknaden. Där diskuteras det vilka produkter som fungerar, vilka produkter som 

fungerar mindre bra och hur företaget kan utveckla nya produkter. Designavdelningen har som 

uppdrag att göra något som följer trender vad gäller färger, material och annat som kan spela roll vad 

gäller design av produkterna. Inköpsavdelningen fokuserar sedan på vem som kan leverera 

produkterna och om de kan leva upp till det som krävs. Företag B menar exempelvis att om hållbart 

material är i fokus gäller det att hitta leverantörer som kan leva upp till det. Ute i butikerna och i 

kundtjänst har alla företag en direktkontakt med kunderna vilket gör att de får in information om vad 

kunderna säger om produkterna. Produkterna utvecklas och uppdateras sedan ut efter det. B1 förklarar 

exempelvis att “(...) så på så vis är det flera avdelningar som är med i utvecklingen av produkterna 

och som skapar en slags samarbetskedja.”. Det sker därmed ett oavbrutet samarbete mellan inköps-

och logistikavdelning, produktavdelning, marknadsavdelning och övriga avdelningar i företaget.  
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4.4.1 Kunder och konkurrenter 

För att veta vad kunderna vill ha tittar alla företagen på den marknad de agerar på, ser till vilka trender 

som råder samt vilka kundbehov som finns. Företagen menar att det handlar om att möta kundernas 

behov idag, men även att se till framtiden för att överraska kunderna. Samtliga företag har därav ett 

framtidsfokus. För att lyckas med detta menar företagen att samtliga anställda måste veta vilket håll 

företaget går mot och att de tillsammans arbetar mot det hållet. Företag D, E och F menar att feedback 

är ett bra sätt för att både förstå och möta kundernas behov när de utvecklar nya produkter. Genom 

att ha en kontinuerlig och tydlig dialog med både kunder, personal och samarbetspartners håller sig 

företaget även uppdaterade på vad som fungerar och vad de kan tänka på inför framtida 

produktutvecklingar.  

 

Alla företag anser att insamling av information och analysering av konkurrenternas ageranden bidrar till 

innovation vid utvecklandet av produkter. Företagen förklarar att inspiration från konkurrenter och deras 

ageranden kan bidra till att utveckla bättre produkter. De menar att det är omöjligt att inte påverkas av 

trender och vad andra gör, men att det gäller att hitta sin stil. På så sätt blir de unika och kan anpassa 

produkterna efter specifika målgrupper och kunder. Företag E förklarar att de inte tittar mycket på vad 

konkurrenter gör på kollektionsnivå när de utvecklar produkter. De tittar på vad för typ av varor 

konkurrenter gör men inte särskilt mycket till vilken stil, vilka mönster eller färgkombinationer de 

använder. “Våra konkurrenter är mest konkurrenter baserat på att de har ett liknande pris och erbjuder 

samma typ av varor, men med en annan stil.” säger E1. 

 

4.5 Marknadsorienteringens begränsningar på innovation  

Merparten av respondenterna anser inte att MO har någon negativ påverkan på innovation i respektive 

företag. Samtliga respondenter är dock överens om att det gäller att arbeta med både MO och innovation 

och att vara medveten om att hitta en balans mellan dem. De menar att kunder vill ha det dem förväntar 

sig och som täcker deras behov, samtidigt som företagen vill överraska och överträffa dem. Företag D 

förklarar att de under de senaste tre åren alltmer arbetat med MO och innovation ihop istället för att först 

framställa produkter som sedan ska tas till marknaden. Företaget menar att de efter denna förändring 

sett ett förbättrat samarbete mellan företagets avdelningar och att de framöver hoppas på bättre 

försäljning. 

 

Det har framgått i intervjuerna att det finns en risk i att tappa företagets identitet om företagen arbetar 

för mycket med MO och endast lyssnar på vad kunderna vill ha. B1 menar att det då kan framställas 

produkter som företaget egentligen inte står för och som gör att varumärket tappar sitt DNA. På grund 
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av detta menar företaget att det är viktigt att de arbetar för att hitta en balans mellan MO och 

innovation. Alla företagen menar att de givetvis måste lyssna på vad kunderna vill ha och se till vilka 

trender som finns men samtidigt överträffa dem med nya produktinnovationer. Samtliga företag 

förespråkar därför en balans mellan MO och innovation. 

 

F2, D2 och företag C tror att MO kan begränsa innovation i utvecklandet av produkter i företag men 

anser inte att det gör det för dem. Företag E anser dock att MO kan ställa till det i processen med 

innovation i företaget. De menar att det kan sätta käppar i hjulet för produktionsteamet. Det är svårt 

att veta vad som kommer bli trendigt i framtiden och hur det påverkar de produkter som produceras. 

Det kan därmed bli att företaget stirrar sig blint på försäljningssiffror, exponeringar av kampanjer och 

produkter vilket leder till att de stannar i utvecklandet av produkter. E1 menar att det är svårt för 

företaget att skapa innovationer på grund av deras trogna kundgrupp och målgrupp. Det kan leda till 

att de i största mån arbetar för att behålla sina kunder och för att göra de nöjda. “Det är väldigt svårt 

med att hitta en balans mellan marknadsorientering och innovation, speciellt när man jobbar mot en 

målgrupp som vi gör som kanske är lite äldre och kanske inte alltid är så trendriktiga eller följer 

trender så tydligt”, E1. C2 förklarar att de främst arbetar med innovation. Företaget har dock insett 

att de i större utsträckning behöver arbeta med MO och att analysera kunderna för att bli mer 

framgångsrika. De kan då fortsätta vara steget före samtidigt som de tillfredsställer sina befintliga 

kunder. De arbetar därför idag mer med MO än vad de tidigare gjort men respondenten poängterar 

även att det ändå är viktigt att inte bli rädd och att våga ta risker för att skapa innovationer. Företag 

C menar därför att MO inte påverkar innovation negativt i utvecklandet av produkter i företaget.  

 

Alla företag arbetar parallellt med MO och innovation i utvecklandet av produkter. På grund av 

företagens storlek sker detta på olika sätt. Några företag är mindre och det är lättare att ha en tätare 

dialog och kontakt i samarbetet medan andra företagen är större och behöver därför en mer 

kontrollerad form av samarbete. Merparten av företagen och respondenterna försöker hitta en balans 

i användandet av MO och innovation. Det gör att de arbetar ihop med dem och där det ena inte 

utesluter det andra. 

 

4.5.1 Framtidsaspekt 

Alla företag tänker alltid framåt och belyser vikten av en framtidsaspekt utifrån vad kunderna vill ha. 

Med tanke på att kunderna är viktigast för företagen handlar det hela tiden om att se nuvarande behov 

men även att kunna förutspå vad kunderna vill ha i framtiden. Företag B, C, och E förklarar att de 

förhåller sig mycket kring hållbarhet då det har kommit att bli en viktig del i utvecklandet av produkter. 
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De menar att kunder idag bryr sig mer om var produkterna kommer från och att de är tillverkade på ett 

bra sätt, främst ur ett miljöperspektiv. För företagen handlar det om att visa kunderna att de värdesätter 

hållbarhet.  

  

Företag C blickar även framåt och vill ha mer kontroll och struktur på produktionen för att veta vad 

de saknar för produkter och behöver mer av. De vill locka fler målgrupper och erbjuda produkter som 

ska tillfredsställa kunderna. F2 menar även att de alltid vill vara i framkant och att de ständigt tänker 

på framtiden. Ledningen uppmuntrar alltid anställda att komma med nya idéer och lösningar.  

 

4.6 Marknadsorientering och innovation; konkurrensfördelar och kundvärde   

Alla företag anser att arbetet med produkterna möjliggör att de kan uppnå kundvärde och 

konkurrensfördelar. Företag D menar att kvalitet, passform och funktionalitet är av störst betydelse i 

produkterna medan resterande företag istället lyfter fram kvalitet, pris och snygg design som det 

viktigaste.  

 

För att uppnå konkurrensfördelar förklarar företag A, C, E och F att de gärna vill sticka ut och vara 

unika. Alla fyra företagen menar att det då handlar om att ständigt försöka vara steget före och vara i 

framkant för att fortsätta vara attraktiva och ligga i toppen. Företag F menar att det därmed är värt att 

ta stora risker för att vara där när det gäller och vara först med att utveckla nya produkter före alla 

andra. F1 förklarar att “Vi jobbar väldigt aggressivt, dels först på bollen om det kommer en ny trend 

och dels skapa nya trender också inom marknaden. Vi är inte rädda att ta de riskerna och testa nya 

saker”. F1 menar även att det krävs mycket av de anställda för att arbeta på detta sätt, men att det är 

arbetssättet som fungerar för dem. “Det krävs extremt mycket av personalen att jobba på det här 

sättet men det är verkligen bara det arbetssättet som är hos oss och det är alla införstådda med”. 

Företag B menar istället att de vill se vad som händer på marknaden för att därefter agera snabbt. De 

arbetar först utefter att se vilka produkter som produceras för att sedan bestämma sig för om det är 

något de kan göra bättre än konkurrenterna. De menar att de handlar om att vara närvarande och “fast 

follower” på marknaden för att skapa konkurrensfördelar. Företag B lyfter dessutom fram att 

långsiktiga relationer är en viktig del i att skapa konkurrensfördelar, både vad gäller relationen med 

leverantörer och kunder.  

 

Innovation är något som alla företag ser som betydelsefullt för att skapa kundvärde och 

konkurrensfördelar. De menar att innovation är viktigt i utvecklandet av nya produkter för att skapa 

ett mervärde för kunderna. Det gäller att leverera mer än vad kunderna förväntar sig och ge större 
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fördelar, exempelvis vad gäller produkternas design. F1 menar att “Vi vill aldrig stå stilla och nöja 

oss där vi är nu, utan vi ska ju liksom ta över världen”. För att växa och skapa konkurrensfördelar 

menar respondenten att innovation är en förutsättning för att utveckla produkter. Det behövs dock 

MO för att förstå kunderna och hitta nya marknader. Att hitta nya marknader är någonting de dagligen 

arbetar med. De utökar ständigt marknadsteamet för att fortsätta ta fram nya marknader, analysera 

och testa vad som gäller just på den marknaden och bestämma vilka strategier de ska tillämpa där. 

Detta beror på att det skiljer sig från marknad till marknad.  

 

Fyra av sex företag nämner att ligga i framkant och skapa unika produkter är bidragande faktorer till 

att skapa konkurrensfördelar och vara bättre än konkurrenterna. Det främsta är produkten, det gäller 

att ha den bästa produkten i alla kategorier så att kunden vill köpa företagets produkt. C1 menar att 

dagens e-handel och modebransch inte har lika lojala kunder längre. Den kundgrupp de vänder sig 

till handlar även på många andra ställen. ”Det är även svårt för vi har ingen sån lojal kundgrupp, alla 

våra kunder vet vi har köpt hos våra konkurrenter någon gång. Så det gäller bara att ha en bra 

produkt i slutändan. Innovation är definitivt viktigt i vårt företag för att skapa konkurrensfördelar.” 

säger C1. Därför är det extra viktigt att företaget har den bästa produkten för att kunderna ska välja 

deras produkt framför konkurrenternas. Trots att konkurrenterna släppt en produkt först är det viktigt 

enligt alla respondenter att arbeta med innovation och utveckla produkten med en egen tvist, det gäller 

då att sticka ut. Frågan om kvalitet och pris lyfts även som en framgångsfaktor för att skilja sig från 

konkurrenter.  

 

Samtliga respondenter menar att alla avdelningar i företagen arbetar för att bidra till kundvärde. Det 

sker på olika sätt beroende på vilken avdelning det handlar om. Genom att framförallt arbeta 

tillsammans kan alla avdelningar bidra med sin del i att skapa kundvärde. Kunden är ständigt i fokus, 

det spelar ingen roll vilken avdelning det kommer från. Företag E menar dock att inköpsavdelningen 

och butikspersonalen är de som arbetar mest med att skapa kundvärde. Inköpsavdelningen arbetar 

främst för att kunderna ska bli nöjda ur ett produktperspektiv medan butikspersonalen och kundtjänst 

arbetar mer för att vara behjälpliga och bemöta kunderna på ett bra sätt.   

 

Företag F har ett unikt sätt att arbeta för att hela företaget ska bidra med kundvärde. Dels handlar det 

om att alla i företaget är ansiktet utåt för varumärket, både under arbetstid och privat. Att använda 

företagets produkter och prata om de positivt bidrar till att alla individer i företaget kan bidra. Dels 

handlar det även om att känna sig stolt över att arbeta för och med företaget vilket gör att alla bidrar 

med positiv energi ut mot kunderna oavsett avdelning och arbetsuppgifter vilket i sin tur leder till att 
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kunderna blir nöjda. De arbetar mycket med den interna trivseln genom exempelvis interna event där 

de anställda lär känna alla i företaget. Det kan exempelvis innebära att de anställda får en 

bordsplacering för att sitta bredvid andra de inte arbetar särskilt tätt med dagligen. De trycker mycket 

på mjuka värden inom trivsel och att allt ska återspeglas i att de anställda är stolta över att prata om 

produkterna. De ska vara “det stora företaget fast den lilla familjen” som F1 uttrycker det.  

 

Samtliga företag anser att innovation bidrar till att skapa kundvärde och konkurrensfördelar i 

respektive företag. Respondenterna beskriver innovation som viktigt för företagen, det märks inte 

minst på det ökade antalet kollektioner som generellt släpps av företag inom modebranschen. 

Majoriteten av företagen släpper kollektioner nästan varje månad vilket gör att processen snabbt 

behöver utvecklas, att de måste fortsätta arbeta vidare samt hitta snabba lösningar och innovationer. 

Alla företag anser att det är viktigt med innovation för att inte fastna där de är nu och undvika att stå 

still. De anser att företagen hela tiden behöver utvecklas. B1 menar att de inte nöjer sig med vart de 

är nu utan de vill utvecklas. De behöver även veta kundernas behov för att skapa en produkt, addera 

värde och utveckla produkter som kunderna inte förväntar sig.  

 

Som tidigare nämnt är hållbarhet för företag B, C, och E en viktig faktor i utvecklandet av produkter, 

och då finns behovet av innovation. Det handlar om att se nya möjligheter för att skapa 

konkurrensfördelar och kundvärde. Företag B menar att de exempelvis försöker återvinna och 

återanvända produkter och använda material som är hållbara. Företagen tror att modebranschen inom 

en snar framtid kommer se annorlunda ut på grund av ökat fokus på hållbarhet. E1 menar att “man 

kan inte inte jobba med hållbarhet idag, det finns ingen som är perfekt men alla gör något och måste 

göra något.”  

 

4.7 Sammanfattande nyckelord utifrån empirin 

De nyckelord som framkommit utifrån empirin har sammanfattats i ett kodningsschema, se bilaga 1. 

Tabell 2 nedan visar de kategorier som uppkommit utifrån empirin och nyckelorden i 

kodningsschemat. Kategorierna visar vad som är viktigt för företagen när de arbetar med MO och 

innovation. Kunder och samarbete var nyckelord som framkom från intervjuerna och var viktiga för 

att förstå marknaden och kunna utveckla kunskap i företaget. Dessa gör att företagen vet vad kunderna 

vill ha och kan utveckla produkter utefter deras behov. För att utveckla produktinnovationer var unik 

och hållbarhet de främsta nyckelorden. Det var viktigt att hålla ett framtidsfokus för alla företag för 

att veta vad kunderna vill ha idag men även blicka framåt för att inte stå still på samma position och 
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arbeta med innovation. Mellan MO och innovation krävs det balans för att företagen ska utveckla 

produkter för att lyckas ha ett framtidsfokus, vilket även bidrar till kundvärde och konkurrensfördelar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Kategorier utifrån empirin och kodningsschemat. 

  

Företag A B C D E F 

Framtid X X X X X X 

Kunder X X X X X X 

Unik  X  X  X X 

Samarbete X X X X X X 

Hållbarhet  X X X X X 

Balans X X X X  X 
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5. Analys 

I detta kapitel ställer vi vår teori med de svar som framkommit från intervjuerna för att föra en 

diskussion. Kapitlet struktureras utifrån de forskningsfrågor som studien baseras på. Kapitlet inleds 

med en analys över MOs påverkan på innovation för att utveckla nya produkter, både positiv och 

negativ påverkan. Kapitlet avslutas med att analysera vilken påverkan MO och innovation har för att 

skapa kundvärde och konkurrensfördelar.  

 

5.1 Marknadsorienteringens påverkan på innovation i utvecklandet av produkter 

5.1.1 Positiv påverkan på innovation 

I empirin redovisades att samtliga företag ser till vilka behov kunderna har när de arbetar med 

produktutveckling och innovation. Detta överensstämmer med Wong och Tongs (2012) påstående 

om att kundorientering har en positiv effekt på ny produktframgång. För att möta kundernas behov 

både idag och i framtiden anser majoriteten av företagen att det är viktigt att ha ett framtidsfokus. 

Både kunders nuvarande och framtida behov är viktigt för att få förståelse för områden som rör 

innovation av produkter (Sandvik & Sandvik, 2003; Wong & Tong, 2012). En viktig faktor är då att 

ha ett fortlöpande utvecklingsarbete vad gäller nya idéer och innovationer. Företagen menar att det är 

viktigt att erbjuda produkter som täcker kundernas behov men samtidigt överraska och överträffa 

deras förväntningar. Detta visar att företagen är innovativa vilket gör att de kan utveckla produkter. 

Genom att agera snabbt efter växande kundbehov och kontinuerligt tillfredsställa kunderna med nya 

produktinnovationer kan de likt Salavous (2002) konstaterande bidra till att de utvecklar 

framgångsrika produkter. Empirin visade även att det är viktigt att analysera marknaden, gå på mässor 

och hämta inspiration för att se till kundernas behov samt nuvarande och framtida trender. Detta är i 

linje med González och Chacón (2014) som menar att företagen behöver analysera marknaden och 

dess trender för att förbättra företagens kollektioner och produktinnovationer. Alla företag analyserar 

trender på marknaden när de arbetar med produktutveckling och innovation. 

 

Att se till konkurrenters styrkor och svagheter är en viktig del i utvecklandet av produkter hos samtliga 

företag. För att utveckla egna produkter bättre än konkurrenterna hämtar de inspiration från dem. 

Detta stämmer överens med Wong och Tongs (2012) påstående om att det inte är tillräckligt att förstå 

kunderna utan även att ha kunskap om konkurrenter för att skapa bättre produkter. Det leder till att 

nya produkter blir mer framgångsrika. 
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Samarbete  

När produkter utvecklas är det lätt att tro att produktavdelningen driver hela processen. Företagen 

förklarade dock att samtliga avdelningar var delaktiga när produkter utvecklas. Det sker ett ständigt 

samarbete mellan inköp- och logistikavdelning, produktavdelning, marknadsavdelning och övriga 

avdelningar i företaget. Wong och Tong (2012) menar att produktutvecklingar ofta leds både av 

avdelningen för produktutveckling och av marknadsavdelningen. I samtliga företag har 

marknadsavdelningen en viktig roll där det diskuteras vilka produkter som fungerar, vilka produkter 

som fungerar mindre bra och hur företaget kan utveckla nya produkter. Det handlar om att vara 

marknadsorienterad för att fortsätta utveckla produkter. Ozkaya et al. (2015) menar att 

marknadsorienterade företag är bättre på att skapa marknadsbaserade innovationer. Genom att flera 

av företagens avdelningar samarbetar delas information om kunder, konkurrenter och om rådande 

marknadstrender vilket gör att företaget utvecklar innovationsförmåga. Narver och Slater (1990) 

menar att innovationsförmåga är viktigt för att kunna skapa innovationer. För att inte hamna efter på 

marknaden är det väsentligt att hämta in information utifrån för att sedan föra det vidare när 

produkterna utvecklas. Ozkaya et al. (2015) belyser vikten av att företag kan påverka utvecklandet 

av innovation positivt genom att generera och använda information om kunder och konkurrenter.  

 

Hållbarhet 

Tre företag lyfter fram att hållbarhet har kommit att bli en viktig del och en utmaning i arbetet kring 

innovation i utvecklandet av produkter. Idag vill kunder i allt större utsträckning ha produkter av 

hållbart material vilket bidrar till att företagen behöver se över produktutvecklingen för att fortsätta 

tillfredsställa kunderna. Ünay och Zehir (2012) menar att modebranschen ständigt förändras och 

genom olika innovationer frambringas nya strukturer. Inom modebranschen är det allt viktigare att 

uppnå hållbara förändringar. Eftersom företagen hämtar inspiration och ser till konkurrenterna är det 

viktigt att ta hänsyn till de hållbara aspekterna för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Företagen 

menar därför att det inte går att blunda för dessa strukturella förändringar, utan att de i någon form 

måste arbeta med hållbarhet för att fortsätta vara attraktiva. Vi anser att MO därmed bidrar till att 

företagen arbetar med hållbarhet eftersom de analyserar konkurrenter och kundernas behov och 

behöver då hänga med i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Vi anser därför att det är viktigt 

med innovation i denna process eftersom företagen behöver hitta nya sätt och material för att utveckla 

produkterna de säljer.  
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5.1.2 Negativ påverkan på innovation 

Fem av sex företag anser inte att MO har någon negativ påverkan på innovation vid utvecklandet av 

produkter i deras företag, vilket överensstämmer med Kocak et al. (2017) påstående. Företagen menar 

att det gäller att hitta en balans mellan att se till kundernas behov samtidigt som de försöker upptäcka 

och förutspå kundbehov innan den allmänna marknaden är medveten om dem. De menar att det är 

något de ständigt funderar på och arbetar med. Det är viktigt att fundera på varför kunderna tycker 

om företagets produkter och varumärke och att utveckla någonting mer av det. Det är även viktigt att 

försöka komma med någonting nytt och som är bortom vad kunderna förväntar sig för att varumärket 

ska överleva. Företagen menar därför att MO och innovation går hand i hand och att de lägger lika 

mycket resurser och arbete på dem vid utvecklandet av produkter.  

 

Ett av sex företag håller dock med om att MO kan påverka innovation negativt vid utvecklandet av 

nya produkter i företaget. Det beror på att det kan vara svårt att hitta en balans att lyssna till kunderna 

samtidigt som de ska vara i framtiden och skapa produktinnovationer. Att vara innovativ blir därmed 

en utmaning. Företaget menar att det kan vara svårt för dem att skapa produktinnovationer på grund 

av den trogna kundgruppen som de alltid vill tillfredsställa. Att se för mycket till vad kunderna vill 

ha kan då hämma skapandet av produktinnovationer (Bodea & Dutu, 2016; Christensen & Bower, 

1996; Morgan et al., 2015). Två av sex företag anser att MO skulle kunna ha negativ påverkan på 

produktinnovationer men att det inte gör det i deras företag. Ett av företagen menar istället att de 

arbetar mer med innovation än MO för att vara steget före. De menar likt Christensen & Bower (1996) 

att nya idéer som enbart grundar sig i vad kunderna vill ha resulterar i idéer som redan finns. Det 

leder i sin tur till att möjligheten för riskfyllda men givande möjligheter för innovationer missas. 

Företaget menar dock att de framöver vill arbeta mer med MO för att inhämta mer kunskap om vad 

kunderna vill ha samtidigt som de lockar nya målgrupper. Det är trots allt kunderna företaget ska 

tillfredsställa och det är de som ska köpa produkterna. Företagen behöver därmed hitta en jämn balans 

mellan MO och innovation. De vill tillfredsställa kunden men samtidigt inte bli rädda och undvika 

att satsa på idéer och innovationer. MO som fokuserar på kundernas behov leder till djupare insikt 

om kundefterfrågan och engagemang för utveckling av innovationer (Zhang & Duan, 2010; Narver 

et al., 2004).  
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5.1.3 Faktorer för att utveckla produktinnovationer 

Balans 

Alla företag arbetar utefter att skapa en balans mellan MO och innovation och att det är en 

förutsättning för en framgångsrik produktutveckling. Företagen anser att MO är en viktig faktor för 

innovation i utvecklandet av produkter. Det är större chans att en ny produkt lyckas om företaget är 

marknadsorienterat (Vega-Vázquez et al., 2012). Alla företag arbetar med MO och innovation 

parallellt med varandra vilket bidrar till att chansen ökar för att skapa lyckade produktinnovationer. 

Att skapa en balans mellan MO och innovation stämmer överens med Narver och Slaters (1990) 

påstående om att det inte handlar om att tillämpa MO eller inte, utan i vilken grad MO ska tillämpas.  

 

Framtid 

Alla företag menar att de blickar framåt och analyserar vad kunderna vill ha i framtiden och arbetar 

med att utveckla produkter, det handlar om att skapa kunskap om marknaden för att vara innovativa. 

Enligt Sandvik och Sandvik (2003) är då en viktig strategi för företagen att erbjuda produkter med 

unika fördelar. Ett av företagen menar att ledningen alltid uppmuntrar personalen för att vara kreativa 

och komma på nya idéer och lösningar för att vara i framkant på marknaden. Det framkom av ett 

företag att de framöver vill strukturera och ha mer kontroll på produktionen. Tidigare fokuserade de 

mest på produktutvecklingen men i framtiden vill företaget se över vad de saknar, vad de behöver 

mer av och försöka locka fler målgrupper. Slater och Narver (1998) menar att det är viktigt att ha ett 

långsiktigt fokus och scanna marknaden för att uppnå kundvärde och konkurrensfördelar på 

marknaden.  

 

5.2 Marknadsorientering och innovationens påverkan för att skapa kundvärde och 

konkurrensfördelar  

I empirin presenteras det att produkten är företagens främsta medel för att uppnå kundvärde och 

konkurrensfördelar. Alla företag förespråkade en balans mellan MO och innovation vilket de även 

arbetar för. Företagen menar likt Salavou (2002) att företag som arbetar med MO och innovation 

kommer uppnå högre konkurrensfördelar och prestation. Anledningen är att företag som utvecklat en 

innovationsförmåga visar ett stort engagemang för snabbt växande kundbehov och ständigt försöker 

tillfredsställa de genom att erbjuda produktinnovationer. Att skapa värde för kunden är viktigt för alla 

företag, kunden är i fokus oavsett avdelning i företagen. Respondenterna menar att genom att 

samarbeta och arbeta tillsammans bidrar samtliga anställda med vad de kan för att göra kunderna 

nöjda.  
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Ett av företagen hade ett speciellt sätt att samarbeta på för att få samtliga anställda att skapa värde för 

kunderna. Respondenten menar att alla i företaget är ansiktet utåt. Oavsett om det är på arbetstid eller 

privat kan de anställda bära produkterna och alltid prata positivt om företaget och produkterna. 

Företagskulturen handlar mycket om att få de anställda att känna sig stolta att arbeta på företaget, och 

detta för att bidra med glädje och energi ut mot kunderna. Den interna trivseln är viktig och genom 

interna event skapar de “det stora företaget fast den lilla familjen”. Respondenten förklarar även att 

det krävs mycket av de anställda att arbeta i en bransch där det ständigt sker förändringar. Yadav et 

al. (2019) menar liknande att det behövs anställda med hög kunskap och kompetens för att arbeta 

med innovation. För att de anställda ska klara av att arbeta utefter de höga kraven menar respondenten 

att alla är införstådda med att det är arbetssättet och alla följer det. Det skapar då en trivsel i företaget 

vilket gör att samtliga anställda känner att de är delaktig och vill arbeta där. Agarwal et al. (2003) 

menar att MO leder till både psykologiska och sociala fördelar för personalen. Genom att uppnå 

kundnöjdhet leder det till att de anställda delar en känsla av att de bidrar med något värdefullt som 

leder till högre grad av tillfredsställelse och lojalitet hos de anställda. Detta är därför en viktig faktor 

för företaget. Även Wong och Tong (2012) menar att företagsledare kan uppmuntra samarbete, 

respekt och informations- och idédelning vilket bidrar till att MO i företagen förbättras. 

 

5.2.1 Kollektioner 

Hur många kollektioner som släpps varje år varierade bland företagen, alla har dock utökat antalet 

kollektioner på senare år. Ett av företagen släpper så mycket som en kollektion i veckan och flertalet 

andra företag släpper en kollektion i månaden. Produktlivscykeln är kort inom modebranschen på 

grund av den ständiga utvecklingen av produkter (González & Chacón, 2014; Ünay & Zehir, 2012). 

Enligt Vega-Vázquez et al. (2012) är företag under konstant press över att utveckla produkter för att 

svara på kundernas behov och för att klara den hårda konkurrensen på marknaden. En av 

respondenterna förklarade att det är en hård konkurrens och att det gäller att ha den bästa produkten 

i alla kategorier. Det beror på att kunderna inom dagens modebransch och e-handel inte är lika lojala 

mot företagen, kunderna har antagligen någon gång handlat hos en konkurrent. Den hårda 

konkurrensen inom modebranschen märktes tydligt på alla respondenter genom att de ständigt 

behöver utvecklas och ligga i framkant för att skapa konkurrensfördelar. Atuahene-Gima (1996) 

påstår att det är en ökad trend mot utveckling av innovation i detaljhandel, vilket vi även ser utifrån 

intervjuerna och den ökade mängd produkter och kollektioner som blir tillgängliga på marknaden. 

Hult et al. (2003) menar dessutom att innovation är viktigt för att nå framgång i företaget, vilket 

respondenterna även själva anser.  
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5.2.2 Unik 

Företagen anser att det är viktigt att samla in information utifrån men att det är ännu viktigare att göra 

sin egen sak och sätta sin egen prägel på de produkter de utvecklar. Detta visar på att 

innovationsförmåga är viktigt. Det handlar i många fall om att försöka utveckla unika produkter. 

Sandvik och Sandvik (2003) menar att produkter som är unika är en viktig strategi för att prestera 

bättre. Att vara unik lyfte flera respondenter fram som ett sätt för företaget att nå kundernas behov 

och sticka ut från konkurrenterna. Att vara unik och sticka ut har även framkommit vara faktorer för 

att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Det handlar om att vara i framkant och att ständigt vara 

steget före konkurrenterna för att kunna ligga kvar bland toppen. För att lyckas med detta tror vi att 

innovation är viktigt för att erbjuda någonting eget och som ingen annan har. Att vara unik är därmed 

en viktig pusselbit i skapandet av innovationer. Alla respondenter var även överens om att innovation 

är viktigt för deras företag för att skapa överlägsna konkurrensfördelar och kundvärde, vilket även 

Hult et al. (2003) menar. Det blir viktigt att leverera någonting som kunderna förväntar sig men 

samtidigt överträffa dem med någonting ännu bättre, på så sätt skapas ett mervärde hos kunden. MO 

blir viktigt för att förstå vad kunderna vill ha och sedan använda företagets innovationsförmåga för 

att utveckla produkter som är lite bättre än det.  

 

Någonting som inte var särskilt vanligt bland företagen var att ta risker. Det framkom dock att det var 

en bidragande faktor till att ligga i framkant och lyckas vara först på en ny idé. Enligt Zhang och 

Duan (2010) och Yadav et al. (2019) karakteriseras företag som är innovativa av förändring, 

risktagande och kreativitet. Företagen i studien menar att det krävs innovation och att våga satsa på 

idén för att företaget ska vara först. Ett av företagen anser att de är ledande inom sin kategori. De har 

då möjligheten att ta risker och är inte heller rädda för att göra det. Att erbjuda produkter som ingen 

annan gjort tidigare kopplas till det Norman och Verganti (2014) kallar för radikal innovation.  

 

Att företagen inte tar risker och utvecklar radikala innovationer kan bero på att inkrementell 

innovation är den mest dominanta formen (Norman & Verganti, 2014). Vi anser även att 

modebranschen inte är en bransch där det är viktigt med radikal innovation, det handlar istället om 

att utveckla produkter såsom kläder och accessoarer som utmärker sig genom att vara snygga, 

trendiga och som har bra kvalitet. Respondenterna menar även att detta är det viktigaste för att uppnå 

kundvärde och konkurrensfördelar eftersom de lyfte fram kvalitet, pris och design som 

framgångsfaktorer. Vi ser även att mängden kollektioner som släpps per år kan vara anledningen till 

att företagen har svårt att vara radikala, det tar längre tid att utveckla någonting helt nytt som inte 

finns på marknaden. Enligt Morgan et al. (2015) kan MO hämma produktutvecklingen främst när 
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innovationen är radikal. Detta kan vara en anledning till att MO är viktigt för de företag i 

modebranschen som ingår i studien. Eftersom företagen främst är inriktade på inkrementell 

innovation ligger vikten därför i att hitta en balans mellan MO och innovation. Enligt Atuahene-Gima 

(1996) drivs radikala innovationer inte lika mycket av MO, chansen för att företag ska producera 

innovationer som kräver ett förändrat beteende för de potentiella kunderna är inte särskilt hög. 

Atuahene-Gima (1996) menar då att MO har större effekt på inkrementell innovation. Detta betyder 

att MO är viktigt för företag som verkar inom modebranschen eftersom det är vanligare med 

inkrementell innovation.  

 

5.3 Sammanfattning av analysen 

Respondenterna anser att MO påverkar innovation i utvecklandet av produkter som i sin tur skapar 

konkurrensfördelar och kundvärde. Utifrån empirin visade det sig att ha ett framtidsfokus och en 

balans mellan MO och innovation är av stor vikt för företagen. Hållbara produkter och material samt 

kvalitet och pris är viktiga faktorer för att skapa unika produktinnovationer som möter kundernas 

behov. Kundorientering bidrar till att företagen vet vad kunderna vill ha och därför analyseras 

behoven. Respondenterna menar även att konkurrensorientering är viktigt, de kan ta inspiration av 

konkurrenterna och utveckla produkter med en egen tvist. Interfunktionell samordning och samarbete 

är brett genom utvecklandet av produkter inom alla företag vilket skapar värde för kunden och skapar 

konkurrensfördelar. Detta visar på att alla komponenter inom MO utifrån Narver och Slater (1990) 

bidrar till innovation och till att skapa konkurrensfördelar och kundvärde i samtliga företag i studien. 

Det överensstämmer med Ozkaya et al. (2015). Modell 2 nedan sammanfattar det som diskuterats 

ovan. Det som skiljer modell 2 mot modell 1 är modebranschen som det fanns begränsat med tidigare 

forskning om, samt att vi sett att det krävs en balans mellan MO och innovation.   
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Modell 2. Resultat utifrån empirin. Egen konstruktion (2020).  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras en sammanfattande summering av det vi kommit fram till i analysen utifrån 

den insamlade empirin. Slutsatserna kopplas till syftet för att tydligt visa att vi knyter an till det 

studien var ämnad att få ökad förståelse för. Till sist avslutar vi med att kort diskutera studiens 

begränsningar, bidrag och förslag till framtida forskning.  

 

Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur marknadsorientering bidrar till innovation i 

utvecklandet av produkter i företag inom modebranschen. 

 

Studiens slutsats är att alla företag arbetar med MO i enlighet med Narver och Slaters (1990) 

beteendekomponenter kundorientering, konkurrensorientering och interfunktionell samordning. 

Samtliga företag vill ge kunden det bästa. Kundorientering hjälper företagen att ta reda på kundernas 

behov, vilka trender som råder och vilka förbättringsmöjligheter som finns för att fortsätta prestera 

på marknaden. Konkurrentanalyser är även en grundläggande del för att hämta in inspiration och 

utmana konkurrenter vid utvecklandet av produkter. Arbetet med innovation och att analysera trender 

är här en nyckelfaktor för att utveckla dessa produkter. I samtliga företag samarbetar flera avdelningar 

i processen vid utvecklandet av produkter och information om kunder och konkurrenter flyter fritt i 

företagen. Interfunktionell samordning bidrar till att utveckla kunskap om marknaden utifrån kund- 

och konkurrensorientering vilket bidrar till att företagen blir innovativa. Det bidrar till att de kan 

utveckla produktinnovationer som möter kundernas behov för att skapa kundvärde och 

konkurrensfördelar. Detta visar att MO positivt påverkar innovation i utvecklandet av produkter i de 

företag inom modebranschen som studerades. 

 

Enligt samtliga respondenter bidrar MO och innovation till att skapa kundvärde och 

konkurrensfördelar. Att analysera kundernas behov, bemöta dem men även överträffa kunderna för 

att ligga i framkant har varit upprepade faktorer i intervjuerna. Att erbjuda en överlägsen produkt i 

form av bland annat design, kvalitet och pris har även visat sig vara väsentligt för att skapa kundvärde 

och konkurrensfördelar på marknaden. Utifrån studien ser vi att företagen gärna vill vara unika men 

majoriteten undviker att ta för stora risker, vilket visar på att inkrementell innovation är av större vikt.  

 

Ytterligare en slutsats är att MO har positiv påverkan vid utvecklandet av produkter i företag inom 

modebranschen, vilket överensstämmer med majoriteten av tidigare studier inom området. Främsta 

anledningen tror vi kan vara att företag inom modebranschen i större utsträckning arbetar med 

inkrementell innovation snarare än radikal innovation. Det betyder att det är viktigare att se till 
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kundernas behov, få inspiration från konkurrenter, sätta sin egen prägel och utveckla 

innovationsförmåga för att skapa produkter. Ett fåtal företag anser att MO kan begränsa 

produktinnovationer men menar att om de balanserar både MO och innovation bidrar det till 

utveckling av produkter. Det bidrar i sin tur till att kunderna blir nöjda. Fem av sex företag var överens 

om att det inte är några svårigheter att arbeta med både MO och innovation. De menar istället att det 

är en förutsättning att hitta en balans mellan dem för att överleva på marknaden.  

 

Utifrån diskussionen ovan har vi kommit fram till att MO har en positiv påverkan på innovation och 

balansen mellan dem bidrar till att utveckla produkter som bidrar till kundvärde och 

konkurrensfördelar i modebranschen.  

 

6.1 Bidrag 

6.1.1 Studiens teoretiska bidrag  

Studiens fokus har varit att få ökad förståelse för hur företag inom modebranschen arbetar med MO 

och innovation. Det finns fåtalet tidigare forskning om MOs påverkan på innovation inom 

modebranschen vilket gör att denna studie ger ett bidrag till forskning inom ett nytt område. Studiens 

teoretiska bidrag inom MO och innovation i förhållande till företag inom modebranschen fyller gapet 

som vi ansåg fanns i tidigare forskning.  

 

Studien har kommit fram till att MO positivt påverkar innovation vid utvecklandet av produkter vilket 

leder till kundvärde och konkurrensfördelar i företag inom modebranschen. Det är i linje med tidigare 

forskning som visar att MO positivt påverkar innovation (se exempelvis Hurley & Hult, 1998; Narver 

& Slater, 1990; Narver et al., 2004; Ozkaya et al., 2015; Yadav et al., 2019). Vi har utvecklat en 

teoretisk modell (modell 2), den visar att MO positivt påverkar innovation för att framställa produkter 

som ger kundvärde och konkurrensfördelar.  

 

González och Chacón (2014) och Ünay och Zehir (2012) menar att innovation är viktigt inom 

modebranschen, vilket även respondenterna ansåg. I modebranschen är produktlivscykeln kort och 

därför behöver produkter ständigt uppdateras. Enligt intervjuerna framgår det att vara unik är viktigt 

för att skapa produktinnovationer. González och Chacón (2014) menar att analysera kundernas behov 

och trender på marknaden bidrar till att utveckla nya kollektioner och produkter. Detta är något vi 

även sett i vår studie, företagen analyserar trender för att veta vad kunderna vill ha. Hållbarhet var ett 

nyckelord och utifrån intervjuerna framgår det att kunderna vill vara mer hållbara och då krävs det 

att företagen värdesätter det. Företagen släpper även många kollektioner per år vilket stämmer 
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överens med González och Chacón (2014). Till sist, studien visade att kundorientering, 

konkurrensorientering och interfunktionell samordning är väsentligt för att skapa 

produktinnovationer inom modebranschen. Detta hjälper företagen att utveckla kunskap om 

marknaden både nu och i framtiden. MO har därför visat sig bidra till innovation i utvecklandet av 

produkter i de företag inom modebranschen som ingick i studien.  

 

6.1.2 Studiens praktiska bidrag 

Det praktiska bidrag som studien påvisar är att MO och innovation är av stor betydelse för företag 

inom modebranschen. Det är väsentligt att ha en balans mellan MO och innovation. Det är då viktigt 

att företag först ser till kundernas behov och därefter utvecklar unika produktinnovationer för att 

överträffa dem. Innovation är här en nyckelfaktor. Studien visar även att alla delar av MO har 

betydelse. Det är viktigt för företagen att analysera kunder och konkurrenter och utveckla internt 

lärande om marknaden genom interfunktionell samordning för att hela företaget ska bidra till 

kundvärde och konkurrensfördelar.   

 

6.1.3 Studiens begränsningar 

Svårigheter under studiens gång var att få företag inom modebranschen att delta i studien. Trots 

kontakt via mail och per telefon var responsen från majoriteten av företagen låg. Det var även svårt 

att få tag på respondenter som hade en högre befattning och den kunskap som önskades, och detta för 

att få svar på våra forskningsfrågor. Detta medförde att vi fick nöja oss med endast en respondent på 

två av företagen. 

 

På grund av den begränsade tid vi hade för att genomföra studien är urvalet relativt litet. Det medförde 

att det är svårt att generalisera resultatet eftersom urvalet inte kan representera alla företag inom 

modebranschen. Modebranschen är dessutom en bred bransch som innefattar främst kläder men även 

accessoarer och kosmetika. Företagen i studien utvecklar även olika produkter inom mode vilket vi 

ser som en begränsning då företags konkurrens och storlek på marknaden kan skilja sig åt.  

 

6.1.4 Förslag till framtida forskning  

Studiens resultat visade på att MO har positiv påverkan på innovation i utvecklandet av produkter i 

företag inom modebranschen. Utifrån vår studie såg vi att den mesta produktutvecklingen var av 
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inkrementell karaktär. Det finns därför en möjlighet för framtida forskning att se till företag som är 

ledande på marknaden för att se hur MO påverkar radikal innovation inom modebranschen.  

 

Det finns även begränsad tidigare forskning inom detta område och därmed behövs det ytterligare 

forskning om MO och innovation inom modebranschen. Det finns således fler infallsvinklar inom 

området som framtida forskning kan studera närmre. Framtida studier kan exempelvis jämföra företag 

med produkter i olika prisklasser, företag med säte i olika länder eller se till företag som tillverkar 

samma typ av produkt inom mode. Detta skulle vara av intresse eftersom vår studie inte inriktar sig 

på en viss produkttyp inom modebranschen. Kvantitativa studier med större urval är även en möjlig 

infallsvinkel. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Kodningsschema 

Respondent MO Innovation Bidrar MO till att 

utveckla 

produkter i 

företag inom 

modebranschen? I 

så fall hur? 

 

Hur ser MO 

påverkan ut på 

innovation? Kan 

MO ha negativ 

effekt på 

innovation i 

utvecklandet av 

produkter i företag 

inom 

modebranschen? 

Vilken påverkan har 

MO och innovation 

för att skapa 

kundvärde och 

konkurrensfördelar 

inom 

modebranschen? 

 

Företag A 

respondent 1 

kundfokus, 

trender, 

kundstatistik, 

informationsdel

ning 

kollektioner, 

speed 

kollektioner, 

statement 

analys av 

föregående säsong, 

planering, design, 

trender, 

kundbehov, 

samarbete, 

marknads-och 

kundundersökning 

kundstatistik, förstå 

kunderna, 

konkurrentanalys,  

NEJ. både och, 

trender, 

framtidsaspekt, 

marknads-och 

kundundersökning,   

produkter, unika, 

innovation 

Företag B 

respondent 1 

konsumentstyrd, 

kundstatistik, 

konkurrentanaly

s, inspiration, 

BI-team  

fast followers, 

hållbarhet 

trender, 

kundinformation, 

samarbete 

NEJ. 

varumärkesidentitet, 

framtidsaspekt, både 

och  

fast followers, kvalitet, 

pris, design, 

närvarande, innovation, 

addera värde 

Företag B 

respondent 2 

kvalitet, pris, 

trender, 

kundstatistik, 

konkurrentanaly

s, snabba 

förändringar, 

något eget, 

identitet, dela 

information 

ständig process, 

hållbara 

 NEJ.  

långsiktiga 

relationer, framkant, 

trender, innovation, 

hållbarhet, balans 

långsiktiga relationer, 

framkant, trender, 

innovation, hållbarhet 

Företag C 

respondent 1 

gratis frakt, 

snabba 

leveranstider, 

miljö leveranser 

och logistik, 

miljö,kundstatis

tik, göra sin 

grej, BI team, 

trender, 

kundenkät 

  JA och NEJ  

begränsningar, 

exponeringar, 

framtidsaspekt 

Bi-team, 

interfunktionell 

samordning, 

innovation, produkter, 

illojala kunder,  

Företag C 

respondent 2 

kundstatistik, 

enkät, trender, 

balans, 

inspiration, 

snabba actions, 

delar 

informaiton, 

kollektion, 

valmöjlighet, 

data 

kommunikation, 

samarbete, 

inspiration, vara 

först,  

JA och NEJ. 

innovation, balans, 

våga satsa, kontroll, 

locka nya 

marknader 

pris, kvalitet, 

återvunnet material, 

vara i framkant, 

trender, vågade, sticka 

ut, innovation  
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samarbete, Bi-

team 

Företag D 

respondent 1 

kundbehov, 

kvalitet, design, 

feedback, 

kundstatistik, 

unik, trender  

kollektion, 

utvecklingsarbe

te, teknisk 

utveckling, 

hitta rätt 

material, 

feedback 

dialog, samarbete, 

titta på 

konkurrenter, hitta 

något eget 

NEJ. både och, 

trend, kollektioner, 

framtidsaspekt, 

innovation 

kommunikationen, 

samarbete, vara steget 

före, mervärde  

Företag D 

respondent 2 

 kollektioner, 

international 

sales meating, á 

jour, mässor 

innovationskan

al, hållbarhet, i 

framkant 

trendresor, trender, 

dialog, kvalitet 

passform, 

funkationalitet, 

konkurrentanalys, 

prisstrategier, eget 

designspråk 

JA och NEJ. 

hållbarhet, 

överraska, balans 

snygg stil, innovation, 

samarbeten, vara i 

framkant, kundvärde, 

konkurrensfördelar, 

funktionalitet,    

Företag E 

respondent 1 

unik, 

kundenkät, 

konkurrentanaly

s, delar 

information,  

kollektioner, 

trogen kund,  

feedback, kvalitet, 

kundundersökning, 

inspiration, unik, 

samarbete 

JA.  

balans, 

framtidsaspekt 

sticker ut, kundvärde, 

innovation, hållbarhet 

Företag F 

respondent 1 

ambassadör, 

dialog, 

kollektioner, 

framtidsaspekt, 
reagera snabbt, 

trend, 

konkurrentanaly

s, 

manager/teamle

ader 

designsamarbet

e, vara i 

framkant, 

risker,  

mässor, trender, 

returer, 

ambassadörer, 

konkurrentanalys, 
samarbete 

NEJ. balans, 

innovation, design, 

kundbehov 

agera snabbt, risker, 

kvalitet, pris, balans, 

helhet, koncept, interna 

event, innovation, 
framtidsaspekt 

Företag F 

respondent 2 

Influencers, 

designsamarbet

e feedback, 

konkurrensanal

ys, inspiration, 

vara snabba, 

transperans, 

teamleader 

trender, 

framkanter, 

livsstil, 

hållbarhet 

 JA och NEJ, balans, 

kunder, framåt, nya 

lösningar 

Risker, framkant, 

leveranstid, kvalitet, 

pris, brett sortiment, 

helhet, ansiktet utåt, 

jätteviktigt med 

innovation 
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8.2 Bilaga 2. Intervjuguide  

Intervjuguide  

Berätta lite om dig själv och företaget. 

 

Marknadsorientering: Hur arbetar ni med MO? 

1. Hur skapar ni värde för kunden för att de ska bli tillfredsställda?  

2. Mäter ni kundnöjdhet? Hur ofta? På vilket sätt? 

3. Hur analyserar ni konkurrenters styrkor och svagheter?  

4. Hur svarar ni på konkurrenters handlingar som kan hota er? Hur snabbt?  

5. Delar ni information om era kunder i hela företaget? Hur? 

6. Samarbetar avdelningarna i företaget för att skapa konkurrensfördelar?   

 

Innovation: 

7. Hur ofta utvecklar ni nya produkter? Hur många kollektioner släpper ni per år? Varför?  

8. Vilka faktorer är viktiga i ert företag för att kunna skapa produktinnovationer nu och i 

framtiden? 

 

Bidrar MO till att utveckla produkter i företag inom modebranschen? I så fall hur? 

9. Hur arbetar ni med produktutveckling och innovation? Hur ser processen ut? 

10. Är det fler avdelningar som är involverade i produktutvecklingen? Exempelvis får ni 

information om marknaden och kunder från marknadsavdelningen?  

11. Hur förstår och möter ni kundernas behov när ni utvecklar nya produkter?  

12. Anser du att information om konkurrenterna bidrar till innovation vid utvecklandet av nya 

produkter i ert företag?  

 

Hur ser MO påverkan ut på innovation? Kan MO ha negativ effekt på innovation i 

utvecklandet av produkter i företag inom modebranschen? 

13. Anser du att MO kan ha negativ påverkan på innovation? Har ni tänkt något på om det 

begränsar innovationen?  

14. Tänker ni på att se framåt om vad kunderna vill ha? Och hur gör ni det?  

15. Arbetar ni med MO och innovation ihop eller enskilt? Om ni lägger mer resurser på MO läggs 

det mindre på innovation då?  

 

Vilken påverkan har MO och innovation för att skapa kundvärde och konkurrensfördelar 

inom modebranschen? 

16. Hur arbetar ni för att uppnå konkurrensfördelar? 

17. På vilket sätt vill ni skilja er från era konkurrenter för att skapa konkurrensfördelar?  

18. Arbetar ni för att alla avdelningar ska bidra till kundvärde? På vilket sätt? 

19. Anser du att innovation bidrar till att skapa kundvärde och konkurrensfördelar i ert företag? 
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