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Abstract 
 
Consumers are taking more and more space in the market and through their growing need for 
uniqueness they have provoked a change in the fashion companies business strategies. 
Yesterdays mass market has changed into todays micro market, where customer needs are the 
focus in the development of new products. Customized product strategies has in recent years 
begun to be applied in the fashion business as a way to meet these individual needs. The basic 
concept of customization is to offer a web-based user toolkit that allow individual customers 
to design a product that fits his or her individual preferences, where the customer is given the 
opportunity to be both producer and consumer of the products. In this way, companies avoid 
overproduction of products that for various reasons are not in demand by consumers, and 
instead produce more accurate products while reducing today's waste and fast-fashion 
consumption. Can the opportunity to let consumers customize fashion products also lead to 
an increased value and thereby get an expanded product use? 
 
This study present thus a purpose where the consumers attitude to customized fashion 
products are examined, as well as if the customization can contribute to an increase longevity 
of the products. The survey was conducted with a qualitative approach where empirical data 
were collected through eight semi-structured interviews. The goal was to gain a deeper 
understanding of how well the customization methods have been received by todays 
consumer and how informed they were in the subject. We also wanted to see if a customized 
fashion product could lead to a more satisfied customer and a reduced consumption need, 
which ultimately could generate positive benefits in terms of sustainability. 
 
Results of the study show that consumers possess a positive attitude towards customization of 
fashion products. They saw the participation and the creative process as something 
entertaining and strong value creation, where consumers are attracted by the possibility of 
getting a unique fashion product in their possession. It was also favorable to the consumer 
that the customized fashion product stronger would reflect them as a person compared to a 
standardized product. The consumer would treat a customized fashion product more gently, 
fix it if broken and thereby give the fashion product a longer life span. Thus can we, from this 
study conclude that customization of fashion products is a way to create strong emotional 
bonds between user and product, which leads to a prolonged period of use, and thereby a 
more sustainable consumption by the consumer. 
 
Keywords: Customization, consumer behaviour, fashion, clothes, sustainability 
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Sammanfattning 
 
Konsumenter tar allt mer plats på marknaden och har genom deras växande unika behov 
framkallat en förändring i modeföretagens strategier. Gårdagens massmarknad har förändrats 
till dagens micromarknad där kundens behov står i fokus vid framtagningen av nya produkter. 
Kundanpassade produktstrategier har de senaste åren börjat tillämpas av modeföretag som ett 
sätt att möta dessa individuella behov. Grundidén för kundanpassning är att erbjuda ett webb-
baserat användarverktyg som låter den individuella kunden designa en produkt som passar 
hens individuella preferenser, där kunden ges möjligheten att vara både producent och 
konsument av produkterna. På detta sätt kan företag undvika överproduktion av produkter 
som av skilda anledningar inte efterfrågas av konsumenterna och istället producera mer 
träffsäkra produkter och samtidigt minska dagens spill och fast-fashion konsumtion. Kan 
möjligheten att låta konsumenter skräddarsy modeprodukter även leda till att dessa produkter 
får ett ökat värde och där med får en ökad användningsperiod? 
 
I denna studie presenteras således ett syfte där konsumenters förhållning till kundanpassade 
modeprodukter undersöks samt om kundanpassning kan bidra till en ökad livslängd hos 
produkterna. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ ansats där empirin insamlades 
via åtta semistrukturerade intervjuer. Målet var att få en djupare förståelse kring hur väl 
kundanpassningsmetoder har mottagits av dagens konsument samt hur insatt hen var i ämnet. 
Vi ville även se om en kundanpassad modeprodukt kunde leda till en mer nöjd kund och ett 
minskat konsumtionsbehov, som i slutändan kunde generera positiva fördelar ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  
 
Studiens resultat visar att konsumenterna har ett positivt förhållningssätt gentemot 
kundanpassning av modeprodukter. Dem såg på deltagandet och skapandet som något 
underhållande och starkt värdeskapande, där konsumenten lockas av möjligheten till att få en 
unikt tillverkad modeprodukt i sin ägo. Det var även till konsumentens fördel att den 
kundanpassade modeprodukten starkare speglade dem som personer än en standardiserad 
produkt. Konsumenten skulle behandla en kundanpassad modeprodukt mer varsamt, laga den 
vid problem och där med ge modeprodukten en längre livslängd. Således kan vi utifrån vår 
studie konstatera att kundanpassning av modeprodukter är ett sätt att skapa starka 
känslomässiga band mellan användare och produkt, vilket leder till en förlängd 
användningsperiod och där med en mer hållbar konsumtion från konsumentens sida.  
 
 
Nyckelord: Kundanpassning, konsumentbeteende, mode, kläder, hållbarhet 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion  
 
För att överleva i den hårda konkurrensen som marknaden skapat försöker företag hitta sin 
unika nisch och sitt specifika erbjudande. Metoderna kan exempelvis gestaltas i form av en 
hög grad av service, ett unikt butiks- eller distanshandelskoncept, högteknologiska lösningar 
eller ett unikt produktutbud. Under senaste decenniet har textil- och modeindustrin världen 
över försökt anpassa sig till den snabbt föränderliga marknadsmiljön och kundanpassade 
modeprodukter verkar vara de enda sättet att vinna och samtidigt behålla konsumenterna 
(Nayak, Padhye, Wang, Chatterjee & Gupta 2015).  
 
Inom modesegmentet finns det idag en påtagligt stor skara aktörer som erbjuder snarlika 
produkter. Därför blir det en utmaning för modeföretagen att få konsumenterna att välja deras 
produkter framför andra. Kundanpassning av produkter har under de senaste åren börjat 
tillämpas av företag som en strategi för att skapa ett värde i produkter och för att erbjuda 
kunderna något unikt. Toffler (1980) diskuterar kring de förändrade konsumentrollerna på 
marknaden. Han menar att konsumenter kommer ersättas av ”prosumers”; individer som är 
både producenten och konsumenten av en produkt. Kan kundanpassning av produkter vara en 
möjlighet för att skapa ett större affektionsvärde till produkter som kan bidra till att förlänga 
produkters livslängd och samtidigt generera en mer hållbar konsumtion? 
 

1.2 Problematisering 
 
I ett samhälle präglat av fast-fashionmode skapas stora problem inom både de sociala och 
miljövänliga aspekterna (McNeill & Moore 2015). Konsumtionen av kläder har ökat kraftigt i 
takt med att massproduktionen fortsätter att växa. Resultatet av detta är att fler konsumenter 
slänger kläder utan att se det värde som finns i produkterna. Ekström, Gustafsson, Hjelmgren 
och Salomonsson (2012) beskriver hur hållbar utveckling i ett samhälle inte bara handlar om 
att köpa ekologiskt, utan också om att ta hand om våra avlagda kläder istället för att köpa 
nya. Författarna belyser hur man måste använda kunskap för att utveckla nya lösningar som 
minskar avfallet av kläder. Dessa lösningar menar författarna handlar om en förståelse av 
konsumenters beteende och andra bakomliggande värderingar som konsumenten har 
(Ekström et al. 2012).  
 
Hållbart mode kan bedömas utifrån olika synvinklar (Hethorn & Ulasewicz 2008). Hållbart 
mode kan sammankopplas enbart till miljöfrågor, medan andra kopplar det till frågor om 
konsumenten, där hållbart mode handlar om de olika möjligheter som finns genom att möta 
konsumentens unika behov. Detta kan exempelvis ske vid kundanpassning. Vid 
kundanpassning av produkter fokuserar designers på individens enskilda behov, vilket gör att 
konsumenten kan uppleva en ökad självkänsla och ett ytterligare värde i produkten. 
Designers kan tillsammans med producenter redan i designstadiet använda sig av 
kundanpassning för att skapa nya möjligheter för hållbart mode. Då en konsument får en 
produkt anpassad efter hens preferenser, kommer produkten eller modeplagget få en ökad 
betydelse, vilket leder till en upplevd känsla av självsäkerhet och bekvämlighet. En produkt 
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som uppnår en sådan känsla hos konsumenten kan leda till att hen vill använda den mer 
frekvent och inte vilja göra sig av med produkten (Hethorn & Ulasewicz 2008).  
 
Framtidens konsument kommer ifrån generationer som har vuxit upp i ett utvecklat 
konsumentsamhälle där deras syn på konsumtion skiljer sig från tidigare generationer. 
Generation Y är födda mellan sent 70-tal och tidigt 90-tal och har en skeptisk syn på 
konsumtion och är medvetna om de effekter som överkonsumtion leder till (Hill & Lee 
2012). Dem har en bredare digital vana och kunskap än tidigare generationer och 
kännetecknas av att snabbt ta sig an nya trender och möjligheter i sitt konsumtionsbeteende. 
Generation Y består även av individer som söker en öppenhet från företag där konsumenter 
skall ges möjligheter att kommunicera sina åsikter och påverka företagets utbud och 
erbjudanden (DeVaney 2015). Framtidens konsumenter kommer troligen att vara mer 
medvetna och ställa högre krav på kvalitet och hållbarhet vilket ställer högre krav på 
företagens hållbarhetslösningar. 
 
När produkterna idag allt mer liknar varandra är det intressant att undersöka hur företag kan 
differentiera sig och utöka produktens värde samtidigt som produkten kan få en ökad 
livslängd. Att ge kunden möjlighet att skräddarsy sina produkter och klädesplagg kan leda till 
att produkterna får en ökad betydelse på ett känslomässigt eller personligt plan. När en person 
utvecklar ett emotionellt band med en produkt, får den enligt Mugge, Schoormans och 
Schifferstein (2009) en mening som går utöver produktens funktionella egenskaper. När en 
individ upplever ett emotionellt band med en produkt kan det resultera i ett beskyddande 
beteende. Detta leder till att individen troligare kommer hantera produkten varsamt, vara 
extra rädd om den och reparera den vid skada. Emotionella band kan därför förväntas 
förlänga en produkts livslängd (Mugge et al. 2009). Vanligtvis utvecklas produkter utifrån en 
målgrupp eller ett specifikt segment, men enligt Schreier (2006) finns det en ökad målgrupp 
där konsumenterna har mer specifika och unika behov. Kundanpassning av produkter gör det 
möjligt att möta dessa konsumenters behov och skapa nya affärsmöjligheter inom det nya 
segmentet (Schreier 2006). 

Ulrich, Anderson-Connell och Wus (2003) fann bevis på att processen och användningen av 
kundanpassningsverktyg var av intresse hos konsumenterna. Konsumenternas röster tar allt 
mer plats på marknaden och de ökade kraven från individuella konsumenter har påverkat 
klädindustrin till att genomgå grundläggande förändringar från massproduktion till 
kundanpassad modeproduktion (Senanayake & Little 2010).  Flertalet företag inom 
modesektorn har integrerat kundanpassningsmetoder i sina produktutbud och strategier, 
exempelvis Adidas, Nike och Levi Strauss. Utbudet på marknaden idag innefattar allt från 
kundanpassade klänningar, skor och jeans till kostymer, badkläder och kjolar (Senanayake & 
Little 2010).  Således har det under de senaste åren framkommit varierade exempel där försök 
har gjorts för att ta sig an kundanpassning, vilket tyder på ett ökat intresse från konsumenter 
och företag.  
 
Sammanfattas problematiseringen kan vi se att det finns forskning kring både hållbarhet och 
kundanpassning, men en påtaglig liten mängd forskning som kopplar samman dessa två 
ämnen är tämligen bristfällig. Det är därför intressant att undersöka om kundanpassade 
modeprodukter kan vara en potentiell väg mot en mer hållbar konsumtion och om det finns 
ett intresse för kundanpassade produkter på den svenska konsumentmarknaden. 
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1.3 Syfte  
 
Syftet är att undersöka hur konsumenter förhåller sig till kundanpassade modeprodukter samt 
om kundanpassning kan bidra till en ökad livslängd hos produkterna. 
 

1.4 Frågeställningar 
 

• Vilken betydelse, i form av värde, har kundanpassade modeprodukter för 
konsumenterna?  

• Hur kan en kundanpassad produktstrategi bidra till ett mervärde för konsumenten i 
form av en längre produkt-livslängd?  

 

1.5 Avgränsningar  
 
Denna studie avgränsas mot modeprodukter, vilket definieras som kläder, skor och 
accessoarer. Studien är riktad mot B2C (Business to Consumer) och är skriven utifrån ett 
konsumentperspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

2 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras först tidigare forskning kring kundanpassning. Därefter följer tre 
rubriker som berör teorier kring konsumentens syn på involvering, motiv för kundanpassade 
produkter och behov av unicitet. Slutligen redogörs det för de två teoretiska modeller som 
utgör tolkningsramen för uppsatsens empiri. Samtliga teorier och modeller är relaterade till 
uppsatsens forskningsfrågor och empiri. 
 

2.1 Tidigare forskning 
 
Kläder används enligt McNeill och Moore (2015) för att lyfta fram en betydelse om bäraren 
till andra samt för att förstärka personens självbild. Thompson och Haytko (1997) talar om 
hur konsumenter har en vilja att skapa och bygga en individuell identitet genom mode. Då 
individer värdesätter att upprätthålla sin identitet, väger oftast mode och att vara moderiktig 
tyngre i jämförelse med att vara hållbar eller etisk. Även om många konsumenter har en stark 
tro gentemot konsumtionen av hållbara produkter, är det sällan denna tro omvandlas till ett 
agerande (McNeill & Moore 2015).  
 
Kundanpassning av produkter är inget nytt fenomen på marknaden (Franke & Schreier 2008; 
Gilmore & Pine 1997; Lee, Kunz, Fiore & Campbell 2002; Schreier 2006; Kotler 1989; 
Davis 1989). Enligt Kotler (1989) har den snabba teknologiska utvecklingen gjort det möjligt 
för marknadsförare och företag att kundanpassa sina erbjudanden för enskilda köpare och 
även möjliggjort snabbare leveranser av dessa erbjudanden. Grundidén för kundanpassning är 
att erbjuda ett webb-baserat användarverktyg som låter den individuella kunden designa en 
produkt som passar hens individuella preferenser och som produceras exklusivt för individen 
(Franke & Schreier 2008). Kundanpassade produkter erbjuder ett starkare värde än 
standardiserade produkter (Merle, Chandon & Roux 2008; Tu, Vonderembse & Ragu-Nathan 
2001). Kundanpassning omvandlar massproduktionen till mer individuellt framtagna 
produkter och tjänster, vilket ökar värdet för konsumenterna via framtagningen av 
differentierade och unika produkter (Fiore, Lee & Kunz 2004). Dessa produkter möter även 
tydligare konsumenternas förväntningar, där en av förklaringarna är att produkterna får de 
rätta funktionerna och utseendet (Tu et al. 2001). 
 
Hethorn och Ulasewicz (2008) beskriver hur majoriteten av dagens konsumenter är 
missnöjda med det utbud av produkter och storlekar som finns idag. Dessa personer behöver 
en lösning som kan bemöta deras specifika behov. Då en producent kan förse konsumenten 
med kundanpassade produkter skapas fördelar som både gynnar konsumenten, företaget och 
de hållbara aspekterna. För att skapa ett mer hållbart modesystem än det som existerar idag 
bör hela processen från produktion till distribution analyseras. Hethorn och Ulasewicz (2008) 
beskriver hur tekniska lösningar kan bidra till ett mer hållbart effektiviserat modesystem som 
reducerar produktionen av onödiga produkter. Inom det utvecklade tekniska modesystemet 
beskriver författarna hur kundanpassning av produkter är en möjlighet i design, material och 
produktionssteget. Kundanpassning av produkter bidrar till att öka produktens livscykel 
samtidigt som det leder till ett mer balanserat modesystem där produkterna konsumeras i den 
takt som de produceras. Författarna förklarar vikten av att förstå hur konsumenter besitter 
olika specifika behov och nyckeln till hållbarhet är att designa produkter utefter deras unika 
behov (Hethorn & Ulasewicz 2008). 
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2.1.1 Konsumentens involvering 
 
Grundläggande för kundanpassning av produkter handlar om konsumentens involvering i 
produktionsprocessen. Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2014) menar att när 
människan konsumerar görs det oftast utifrån konsumentens egna mål. Involvering definieras 
av Solomon et al. (2014) som en persons engagemang till ett objekt baserat på deras 
individuella behov, värderingar och intressen. Tidigare forskning har belyst att individer som 
anser att shopping innehar ett nöjesvärde även besitter ett intresse för användningen av 
kundanpassningsverktyg och där av troligare kommer involvera sig i processen (Fiore et al. 
2004; Mugge et al. 2009). Graden av involvering skiljer sig från person till person och 
marknadsförare arbetar ständigt med att försöka att skapa ett ökat intresse från konsumenten 
att involvera sig i varumärket eller produkten. Solomon et al. (2014) beskriver hur 
kundanpassning av produkter är ett sätt att skapa ett utökat intresse från konsumenten som 
gör att hen involverar sig produktionsprocessen. En kundanpassad produkt kan även addera 
en symbolisk eller värdefull mening till konsumenten då hen involverar sig i produkten 
(Kamali & Loker 2002).  
 
Genom utvecklade tekniker och effektivisering i produktionsprocessen kan konsumenten ge 
produkten ett personligt uttryck som skapar ett band till produkten och en lojalitet till 
varumärket (Solomon et al. 2014). Forskning visar att då konsumenten får vara delaktig i 
skapandet av produkten kommer hen att känna en stolthet. Denna stolthet leder till att 
konsumenten värderar produkten högre än likartade produkter på grund av att den 
kundanpassade produkter fylls med ett personligt uttryck (Schreier 2009). Att en 
kundanpassad produkt får ett ökat värde förklaras också utav de självuttrycksvärde som 
skapas i processen, vilket även speglar det personliga uttrycket. Det har även framkommit att 
konsumenter finner ett värde i involveringen i kundanpassningsupplevelsen (Kang & Kim 
2012; Merle et al. 2008). 
 
Företag över hela världen ställs inför nya utmaningar då samhället ständigt förändras 
demografiskt, ekonomisk och kulturellt. Seran och Izvercian (2014) beskriver hur företag 
förändrar deras strategier till mer konsumentbaserade, där fokus ligger på relationen mellan 
producenten och konsumenten. Författarna beskriver fenomenet ”prosumers” vilket 
definieras som en person som utformar produkter och upplevelser utefter sina egna behov 
utan någon vinstbaserad inriktning. En ”prosumer” är en individ som både producerar och 
konsumerar sina produkter, vilket gör att produkterna får ett värde som inte kan jämföras med 
massproducerade produkter. Skillnaden mellan en vanlig konsument och en ”prosumer” är 
dels graden av involvering i kundanpassningsprocessen  och dels det engagemang som skapas 
till varumärket (Seran & Izvercian 2014). Solomon et al. (2014) menar på att vi lever i en 
konsumentvärld, där konsumenten har blivit en partner till företagen som är med och 
bestämmer vilka produkter som ska erbjudas. Fenomenet ”prosumer” har blivit allt vanligare 
och i dagens produktionsprocesser är konsumenten mer eller mindre delaktig utan att vara 
medveten om det (Solomon et al. 2014).  

2.1.2 Motiv för kundanpassade produkter 
 
Tidigare forskning om kundanpassning visar på de fördelar som denna kan skapa dels för 
konsumenten men även för producenten. Schreier (2006) redogör för hur kundanpassning av 
produkter är ett sätt att tillfredsställa det segment där konsumenterna har mer unika och 
specifika behov. Då marknaden blir allt mer präglad av att erbjuda något unikt, är 
kundanpassning av produkter ett sätt för företag att nå ut till ett nytt segment och skapa nya 
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kunder. Senanayake och Little (2010) beskriver hur kundanpassade produkter är en metod 
som företag kan använda sig av för att skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag som 
erbjuder liknande produkter. Det blir ett sätt att skapa en konsumentinriktad strategi. Schreier 
(2009) menar att de fördelar som konsumenten genererar genom användning av konceptet är 
dels funktionella, i och med plagget kan anpassas efter varje enskild individs kroppsform för 
att skapa en bättre passform. En annan fördel är den unicitet som kundanpassade produkter 
medför, vilket gör att det skapas ett band till produkten och känslan av en egen designinsats. 
Fiore et al. (2004) pointerar även hur konsumenter kan motiveras att delta i kundanpassning 
på grund av att dem ser på deltagandet i sig som en givande och nöjesfylld upplevelse.  
 
Genom utvecklade tekniska lösningar på internet kan företag erbjuda en ny form av 
interaktion mellan producenten och konsumenten där företagen kan se till konsumentens 
unika behov. Idag kan konsumenten via distanshandeln på ett enkelt sätt kundanpassa sina 
produkter på hemsidan och företagen kan på ett kostnadseffektivt sätt producera och leverera 
produkterna till konsumenten (Schreier 2009). Mugge et al. (2009) belyser hur dagens 
konsumentmarknad erbjuder jämförbara produkter som kännetecknas av samma design, 
kvalitet och användbarhet. Ett motiv till kundanpassning av produkter menar författarna är att 
designa produkter som skiljer sig från konkurrenterna (Mugge et al. 2009). Genom att lägga 
fokus på differentiering med hjälp av kundanpassning kan designers koncentrera sig på att 
skapa band och känslor mellan konsumenten och produkten som genererar ett värde utöver 
det funktionella. Författarna menar att de band som en konsument skapar till en produkt kan 
vara en avgörande faktor vid ett inköpsbeslut. Sammanfattningsvis kan även de känslor som 
en konsument får för en produkt vara avgörande för hur konsumenten kommer att värdera 
produkten i framtiden (Mugge et al. 2009).  
 
Gilmore och Pine (1997) talar om hur företag arbetar aktivt med att erbjuda kunder en 
utmärkt service som genererar lojala kunder. Att fokusera på kunden som strategi är inget 
nytt koncept men författarna menar att det kan vara ett motiv för att utveckla nya potentiella 
erbjudanden till kunden. Kundanpassning av produkter kan vara en möjlighet för företag att 
dels dra ner på deras produktionskostnader då man beställer plagg utefter kundens 
preferenser, samtidigt som man erbjuder kunden ett nytt värde i produkterna (Gilmore & Pine 
1997).  
 

2.1.3 Behov av unicitet 
 
Solomon et al. (2014) klassificerar konsumentbehov och beteende utifrån tre faktorer, där 
behovet av att känna sig unik benämns. Detta behov existerar på grund av individers behov 
att bekräfta hens individuella identitet, där produkter kan tillgodose detta behov via att 
framhäva en individs särskiljande egenskaper. Konsumenter som upplever att dem inte är 
unika, har en större benägenhet att kompensera detta via att förhöja deras kreativitet eller via 
att delta i ovanliga aktiviteter. Teorier har visat att konsumenter har ett generellt behov av 
unicitet (Tian, Bearden & Hunter 2001). Enligt Schreier (2006) är den upplevda uniciteten 
hos en kundanpassad produkt en av de primära fördelarna i skapandet av värde i 
kundanpassningsprocessen. Behovet av unicitet är positivt korrelerad med innovation (Kang 
& Kim 2012). Individer som är innovativa karaktäriseras av sökandet och kraven på nya 
produkter. Innovativa personer tillges mod och har positiva attityder gentemot nya 
klädesprodukter. De tenderar även att visa mer positiva attityder för att ta risker (Solomon et 
al. 2014).   
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De konsumenter som strävar efter att urskilja sig från andra visar ett starkare begär av unika 
produkter (Franke & Schreier 2008). Kundanpassning kan öka konsumentvärdet via 
skapandet av differentierade och unika produkter (Kang & Kim 2012). När motiv till att 
använda sig av kundanpassning undersökts har det framkommit att konsumenters vilja att 
skapa något unikt var den viktigaste faktorn (Fiore et al. 2004). Det har även visats att 
deltagande i en kundanpassningsprocess och ägandet av en sådan produkt kan förhöja en 
konsuments image (Endo & Kincade 2008). Ju mer unik en självdesignad produkt upplevs av 
konsumenten, desto mer än hen villig att betala för den i jämförelse med en standardiserad 
massproducerad produkt. Att äga sällsynta produkter skapar värde då de produkterna hjälper 
individen att definiera sig själv (Franke & Schreier 2008).  
 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
 

2.2.1 Emotionella band 
 
Individer har en förmåga att se vissa ägodelar som extra värdefulla eller betydande, där 
emotionella band mellan användare och produkt är ett grundläggande element som kan 
avgöra hur väl en produkt slår på marknaden (McDonagh, Bruseberg & Haslam 2002). 
Individer kan känna sig starkt fästa till deras mest betydelsefulla ägodel och när detta 
emotionella band växer fram har denna ägodel erhållit en mening utöver de funktionella. Att 
uppleva ett emotionellt band med en produkt kan också resultera i vissa beskyddande 
beteenden och det är troligare att man som ägare hanterar produkten med försiktighet, lagar 
den och väntar länge med att ersätta den med en ny liknande produkt (Mugge et al. 2009). 
Via att ägaren till en produkt personifierar den och gör den till sin egen, implementeras en 
personlig mening till produkten. På detta sätt kan ägaren skapa en personlig värld av 
tillhörigheter som reflekterar hens egna upplevelser, självkoncept och värld (McCracken 
1986). Den emotionella relationen mellan användaren och produkten avgörs till stor del av 
den symboliska dimensionen av produkten. Konsumenter använder produktsymbolism för att 
definiera både sig själva och relationen till andra. Dessa emotionella värden är påtagligt 
viktiga när det kommer till kläder som produktkategori (McDonagh et al. 2002).  
 
Cardozo (1965) pointerar hur konsumenter upplever en starkare känsla av tillfredsställelse 
när dem ansträngt sig i processen för att anskaffa produkten. Tillfredsställelsen bidrar även 
till en mer gynnsam utvärdering av produkten. Enligt Mugge et al. (2009) skapas ett 
emotionellt band mellan konsumenten och produkten när personifiering eller kundanpassning 
sker. Dessa känslor som skapas till produkten kan vara en avgörande faktor i köpsituationer 
och kan även öka produktens livslängd. Denna process beskrivs i Mugge et al. (2009) modell, 
där syftet är att redogöra för hur en konsuments deltagande i en kundanpassningsprocess kan 
generera ett emotionellt band mellan konsument och produkt.  
 
Genom att kundanpassa en produkt investerar konsumenten energi, uppmärksamhet och tid i 
produkten. Med andra ord investeras en ansträngning i produkten. När själva 
kundanpassningsprocessen pågår måste konsumenten göra ett antal kreativa val, som att t.ex. 
välja färg eller design. Dessa ansträngningar konsumenten behöver utföra för att erhålla 
produkten gör att de värderar produkten som mer viktig och positiv. Baserat på dessa 
argument menar Mugge et al. (2009) att då kundanpassningsprocessen kräver en investering 
av ansträngning blir konsumenten upptagen med produkten under en förlängd tidsperiod. Det 
kan på ett positivt sätt påverka styrkan av det emotionella bandet till produkten. Den här 
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effekten kan förklara att kundanpassade produkter har ett starkare självuttryck av 
konsumentens unika identitet; ett personligt uttryck lyfts in i produkten. Man för över ett 
personligt uttryck i produkten vilket gör att konsumenten kan särskilja sig från andra 
samtidigt som de kan kommunicera sin personlighet. Forskare har funnit att människor blir 
känslomässigt bundna till produkter som definierar och upprätthåller en persons identitet 
(Wallendorf & Arnould 1988, Schultz, Kleine & Kernan 1989, Ball & Tasaki 1992). 
Dessutom är självuttryck en framstående anledning för individer att se på sina tillhörigheter 
som speciella eller högt värderade (Richins 1994, Dyl & Wapner 1996). Följaktligen skapas 
självuttryck när konsumenten investerar en ansträngning i kundanpassningsprocessen, vilket 
påverkar det emotionella bandet till produkten. Ovanstående teoretiska resonemang 
sammanfattas i nedanstående grafiska modell. 

 
Figur 1: Känslomässiga band i kundanpassningsprocessen (Mugge et al. 2009) 

 

2.2.2 Fyra metoder för kundanpassning av produkter 
 
Enligt Gilmore och Pine (1997) kan kundanpassning av produkter ses som en metod för att 
undvika att producera standardiserade varor och istället erbjuda konsumenten ett annat värde 
i produkterna. Företag runtom i världen arbetar ständigt med att hitta nya lösningar och 
strategier för att producera och erbjuda unika produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Gilmore 
och Pine (1997) beskriver hur företag har börjat upptäcka möjligheterna med kundanpassning 
av produkter då det kan minska onödiga produktionskostnader och anpassas till relativt stora 
volymer. En kundanpassningsstrategi passar bra för företag som har ett kundsegment som har 
unika behov vilka inte kan besvaras av den massproducerade marknaden (Gilmore & Pine 
1997). Författarna belyser att det tidigare inte har funnits någon form av ramverk eller modell 
att använda sig av vid val av strategi för anpassning av produkter. Följaktligen utvecklade 
Gilmore och Pine (1997) en modell som kallas The four approaches to customization. I 
modellen berörs fyra olika metoder för kundanpassning som företag kan använda sig av vid 
utveckling av nya produkter. Författarna förklarar hur företag förslagsvis kan välja att 
använda sig av endast en metod för att möta kundernas unika behov och efterfrågan men för 
att effektivisera processen kan det vara fördelaktigt att kombinera flera av metoderna i sin 
strategi (Gilmore & Pine 1997). 
 
De metoder som författarna beskriver i modellen förklaras som: transparens, samarbetad, 
anpassningsbar och kosmetisk (Gilmore & Pine 1997). En transparent anpassad modell 
används för att erbjuda konsumenten unika produkter eller tjänster utan konsumentens 
medvetenhet att en kundanpassning har skett. Denna form av modell är enkel att anpassa på 
konsumenter vars behov är enkla att förutse och produkten anpassas helt utan konsumentens 
samspel. Enkelt förklarat identifieras konsumentens behov, information samlas in om 
konsumenten och därefter utvecklas en produkt som presenteras i form av ett standardiserat 
erbjudande. Ett exempel på en sådan produkt kan exempelvis vara en skönhetsprodukt 
(Gilmore & Pine 1997).  En samarbetad metod bygger på en dialog med den enskilda 
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konsumenten för att skapa ett unikt erbjudande. Författarna beskriver hur den samarbetade 
metoden direkt kan kopplas till begreppet “mass customization”. Kortfattat kan en sådan 
process beskrivas genom att konsumenten får möjlighet att ändra utseende och funktion på en 
standardiserad produkt utefter hens individuella behov och preferenser (Gilmore & Pine 
1997). Ett exempel på en sådan situation inom mode är då konsumenten ges möjlighet att via 
ett kundanpassningsverktyg förändra material, färg och funktion på ett par träningsskor. En 
samarbetad metod passar bra då det finns ett kundsegment som har svårt att hitta produkter 
bland standardiserade erbjudanden. Den anpassningsbara metoden passar bra för företag vars 
kunder vill använda en och samma produkt i olika situationer. Kortfattat beskriver Gilmore 
och Pine (1997) den anpassningsbara metoden som ett sätt att erbjuda kunden ett 
standardiserat erbjudande som är kundanpassat och utformat för att kunden individuellt ska 
kunna välja att variera produkten i olika situationer. Författarna beskriver ett exempel där en 
lampa som har olika ljusfunktioner kan användas för att skapa olika stämningar. Slutligen 
behandlar författarna den kosmetiska metoden. Denna metod innebär att representationen av 
produkten förändras utefter den individuella konsumenten. En kosmetisk metod innebär att 
företaget kan personifiera ett erbjudande för att konsumenten ska känna ett värde av unicitet i 
representationen av produkten. Ett kosmetiskt erbjudande kan exempelvis innebära att 
konsumenten får möjlighet att skriva in sina initialer på ett plagg eller ett par skor (Gilmore & 
Pine 1997). Ovanstående teori kan förklaras tillsammans med nedanstående modell. 
Sammanfattningsvis har samtliga teorier och tolkningsramar använts som grund för studiens 
empiri. 
 

 
 

Figur 2: The Four Approaches to Customization (Gilmore & Pine 1997) 
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3 Material och metod 
 
I följande kapitel redogörs för de material och den metod som har använts för att besvara 
frågeställningarna och syftet med studien. Här presenteras bland annat forskningsmetod, 
genomförande och etiska principer. 

 

3.1 Material 
 
Arbetet grundade sig på primärkällor i form av intervjuer i ett semistrukturerat upplägg. 
Dessa var åtta till antalet. Vidare visades en visuell instruktionsvideo i syfte att ge 
respondenterna en bakgrund på studiens tema. Sekundärdata har bestått av skriftliga källor i 
form av kurslitteratur, handböcker, vetenskapliga artiklar och läroböcker lånade från 
Göteborgs stadsbibliotek som berörde ämnen som hållbarhet, metodforskning och 
konsumentbeteende. På internet söktes vetenskapliga tidskrifter och artiklar fram, bland annat 
via Google Schoolar samt Högskolan i Borås databaser. Sökorden bestod exempelvis av 
“mass costumization”, “personalisation”, “fashion”, “value”, “consumer behaviour”, 
“sustainability”, “generation y” och “unique products”. Alla artiklar och tidsskrifter som 
använts i uppsatsen har granskats av en oberoende redaktion, så kallad peer review vilket 
höjer källornas tillförlitlighet.  
 

3.2 Forskningsmetod 
 
Det empiriska arbetet grundade sig på en kvalitativ metod i form av intervjuer. Huvudsyftet 
med en kvalitativ insamlingsmetod är enligt Olsson och Sörensen (2011) att upptäcka eller få 
kännedom om olika mönster. Harboe (2013) beskriver kvalitativa metoder som explorativa. 
Detta innebär att de är undersökande och syftar till att generera nya forskningsfrågor, vilket 
vi hade för avsikt att göra. Vi ämnade undersöka området kundanpassade produkter. Vi hade 
praktiska erfarenheter från detta segment inom handeln vilket inspirerade till nya frågor som 
vi ville få en djupare och mer nyanserad kunskap om, men var ovissa i hur vår undersökning 
skulle utvecklas. Detta gjorde att en kvalitativ och explorativ metod blev relevant för vårt 
valda forskningsområde, då det kunde leda till nya insikter som gav en bättre förståelse av 
problemområdet med kundanpassade produkter (Harboe 2013). En fördel med intervjuer som 
forskningsmetod är flexibilitet (Bell 2007), vilket vi ansåg viktigt då vi ville vara öppna för 
möjligheten att kunna följa upp respondenternas svar och idéer. En kvalitativ infallsvinkel var 
lämpad även på grund av att det ämnar till att få fram information om känslor från ord snarare 
än genom siffror (Bryman & Bell 2015). Kvalitativt, empiriskt material har möjlighet att 
fördjupa information inom de områden där attityd, variation, känsla och engagemang 
framkommer i informanternas synpunkter och perspektiv. Just dessa faktorer kunde ge en 
ökad förståelse om vårt forskningsområde. 
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Intervjuerna konstruerades efter en semistrukturerad metod. Metoden motiverades av att 
respondenten hade en begränsad frihet under själva intervjun men strukturen i svaren behålls 
och kunde lättare sammanställas för analys. Dessutom gav metoden intervjupersonen 
möjlighet att utveckla svaren och tankarna på de frågor som ställdes. Vissa bestämda frågor 
ställdes men ett utrymme gavs även för respondenten att prata omkring frågorna och de 
tankar som väcktes (Bell 2007). Användningen av semistrukturerade intervjuer kändes 
relevant då vi hade vissa frågor vi sökte svar på men samtidigt ville ha en viss flexibilitet i 
intervjuerna (Bryman & Bell 2015). Vid semistrukturerade intervjuer kunde öppna frågor 
ställas vilket gav upphov till utrymme för utbyte av idéer och tankar och kunde frambringa 
förklaringar som besvarade frågor som “hur” och “varför” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängerud 2012).  
 

3.3 Intervjuguide  
 
Vår intervjuguide var ostrukturerad i mening att den inte följde en fast ordning men ändå 
styrdes av uppsatsens tematiska upplägg i problematisering, syfte och forskningsfrågor. 
Termen intervjuguide kan användas för att referera till en kort minneslista eller en lättare 
strukturerad lista av områden eller frågor som ska ställas i semistrukuterat intervjuande 
(Bryman & Bell 2015).  Vår intervjuguide sammanställdes med målet att försöka 
säkerhetsställa att relevanta frågor och teman togs upp gällande inställningen och tankar 
angående kundanpassade produkter och om ett möjligt affektionsvärde stärktes mellan 
konsument och produkt vid användning av kundanpassningsverktyg. Precis som Bryman och 
Bell (2015) skriver ska intervjuguiden anpassas så att man får den informationen som behövs 
för att besvara samtliga forskningsfrågor, vilket vi också ämnade göra. I intervjuguiden 
utformade vi en viss ordning i hur och när frågorna skulle ställas, med vetskap om att 
ordningen kunde komma att ändras vid varje intervjutillfälle. Vi inledde med en visuell 
förklaring kring kundanpassning via att visa en video innehållandes en förklaring av företaget 
Nikes kundanpassningsprogram “NikeId”. Detta för att ge respondenten en tydligare 
förståelse för forskningsområdet. Detta övergick sedan till övergripande frågor om 
respondentens bakgrund samt rörande mode och konsumtion och avslutades med mer 
konkreta frågor gällande respondentens förhållning till kundanpassning. Frågorna var 
associerade med de teorier och tidigare studier som berörde vårt forskningsområde. För att 
minimera risken att gå miste om signifikant information avslutades intervjuguiden med att 
fråga respondenten om hen hade något att tillägga eller hade ytterligare frågor. För att testa 
intervjuguidens relevans och reliabilitet genomfördes en testintervju. Materialet från denna 
användes i uppsatsen dels som korrigerande instrument för fortsatta intervjuer men också som 
empiriskt material för analys. 
 

3.4 Urval och avgränsningar  
 
Då denna studie hade som avsikt att undersöka kundanpassade produkter och konsumenters 
inställning till fenomenet, ansåg vi att generation Y var en lämplig kategori att rikta studien 
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mot. Respondenterna i undersökningen var samtliga från den benämnda generationen. 
Generation Y är födda mellan sent 70-tal och tidigt 90-tal och har vuxit upp starkt influerade 
av teknologin och internets framväxt. Dem besitter en positiv attityd gentemot hållbarhet och 
konsumerar gärna utmärkande varumärken med liknande egenskaper som påminner om 
egenskaperna dem själva besitter för att uttrycka sig (Valentine & Powers 2013). 
Egenskaperna och livssynen som generation Y karaktäriseras av ansåg vi var ett väl anpassat 
urval i förhållande till studiens inriktning mot kundanpassade produkter, då dem var vana vid 
internet och visade på en vilja att uttrycka sig via kläder och mode (DeVaney 2015).  
 
Ur generation Y gjordes ett genusrelaterat urval till kvinnor. Vi valde att avgränsa oss till 
kvinnliga konsumenter då vi ansåg att det fanns ett samband mellan kvinnor och konsumtion 
av modeprodukter. Ett annat urvalskriterie var även att de utvalda respondenterna besatt ett 
generellt intresse för mode och att dem konsumerade kläder eller accessoarer minst en gång i 
månaden.  Cho och Workman (2011) fann i sin studie att kvinnliga konsumenter är mer 
modemedvetna än manliga konsumenter, vilket styrkte vårt val att inrikta studien på 
kvinnliga konsumenter. Dem fann även att kvinnor tenderar att köpa och använda nytt mode 
samt övertygar andra till att göra detsamma. Dem har också en hög medvetenhet gällande 
olika varumärken (Cho & Workman 2011). En större modemedvetenhet borde leda till mer 
utförliga svar från respondenternas sida samt att det kunde leda till en högre kunskapsgrad 
inom ämnet.  
 
Ur den valda generationen Y med inriktning på kvinnor har klusterurval genomförts, vilket 
var ett slumpmässigt urval (Bryman & Bell 2015). Precis som Harboe (2013) nämner kunde 
populationen delas upp i kluster om man i förväg kände till vissa karakteristiska egenskaper 
vilket vi gjorde för generation Y. Utifrån detta kluster valde vi icke slupmässigt ut ett 
genusrelaterat urvalskluster i form av kvinnor. Inom de utvalda urvalsklustrena gjordes en 
sampling med slumpmässigt valda respondenter. Då det fanns begränsat med tid och resurser 
för denna studie var ett klusterurval väl anpassat då det inte är lika tidskrävande och 
koncentrationen kan fokuseras på de utvalda områdena.  
 

3.5 Genomförande och bearbetning 
 
Samtliga respondenter kontaktades via telefon där vi kort och koncist förklarade syftet med 
intervjun och frågade om dem var villiga att ställa upp på en möjlig intervju. Totalt gjordes 
åtta personliga intervjuer varav fyra genomfördes hemma hos respondenterna och övriga fyra 
på caféer utvalda av respondenterna själva. Det är enligt Bryman och Bell (2015) viktigt att 
respondenten kände sig trygg och bekväm vid intervjusituationen, vilket vi ämnade uppnå via 
att låta våra respondenter själva välja plats och tidpunkt för intervju. Vi gav respondenterna 
möjligheten att läsa igenom intervjufrågorna i förberedande syfte genom att skicka dem på 
mail några dagar innan planerat intervjutillfälle. Respondenterna i vår fallstudie var anonyma 
och i kommande resultat kommer samtliga respondenter ha pseudonymer för att garantera 
anonymitet i deltagandet. 
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Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en inspelningsapplikation på våra smartphones. 
Respondenterna meddelades både i förväg samt vid intervjutillfället om att en inspelning 
skulle ske och samtliga godkände detta. Intervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter. Under 
intervjuerna ansvarade en av oss för själva intervjun med respondenten och den andra 
lyssnade noggrant och tog relevanta anteckningar. Denna uppdelning bestämdes i förväg och 
var enhetlig under samtliga intervjuer. Dock var vi öppna för möjligheten att den av oss som 
hanterade anteckningarna fick flika in frågor under pågående intervju för att minimera risken 
att gå miste om relevant information. Efter varje intervjutillfälle gick vi tillsammans igenom 
intervjuns utfall och diskuterade fram olika slutsatser och tankar. Detta gjordes direkt inpå 
intervjuns slut för att ha allting färskt i huvudet samt för att minimera risken att glömma 
några relevanta punkter eller tankar kring intervjun vid senare tillfälle. Vi tolkade det 
insamlade materialet via en selektiv transkribering, vilket genomfördes samma dag eller 
dagen därpå och tog i snitt cirka två timmar per intervju att sammanställa. Det insamlade 
materialet låg sedan till grund för empirin.  
 
Efter sju genomförda intervjuer märkte vi av en likhet i respondenternas svar och vi fann 
homogenitet emellan intervjuerna. Vi gjorde en subjektiv uppfattning att vi nått en teoretisk 
mättnad, vilket innebar att inga nya mönster bildades och inga nya egenskaper kunde 
observeras (Bryman & Bell 2015; Olsson & Sörensen 2011). För att försäkra oss om detta 
genomförde vi ytterligare en intervju, vilket även den visade på ett liknande beteendemönster 
och vi ansåg att det inte fanns behov av fler intervjuer.  
 

3.6 Etiska principer  
 
Begreppet etik genomsyrar samhället på många plan. Olsson och Sörensen (2011) talar om 
etik som vad man bör eller kan göra, samt hur en objektiv etisk granskning av en 
forskningsstudies upplägg är viktigt. De viktigaste kategorierna inom etiska angelägenheter 
relateras till eventuell skada och ont mot deltagarna i studien, brist på informerat samtycke, 
intrång på privatlivet och bedrägeri (Bryman & Bell 2015).  
 
I denna studies undersökning ansåg vi i rollen som forskare att de etiska principerna har 
följts. Samtliga deltagare delgav ett samtycke till deltagande i intervjun där vi tydligt följde 
det som Olsson och Sörensen (2011) definierar som samtyckeskraven; “Försökspersonerna 
ska få information om projektets syfte och uppläggning, med beskrivning av alla moment och 
metoder som ingår och om den förväntade nyttan samt en noggrann precisering av vad 
medverkan innebär”. Kontakt med de utvalda försökspersonerna gjordes i god tid innan 
planerat intervjutillfälle för att ge samtliga förfrågade tid att ta ställning till sitt eventuella 
deltagande. Vi var även tydliga i informationen gällande att all inspelning och andra uppgifter 
som samlats in om respondenterna endast användes för studiens ändamål och raderades vid 
uppsatsens slut. Detta för att försäkra deltagarna om att ingen information kunde lämnas ut 
vid senare tillfälle. Alla deltagare i studien gavs pseudonymer i syfte att skapa anonymitet. 
Slutligen berättade vi för samtliga deltagare att dem fick läsa den slutgiltiga uppsatsen om 
intresse fanns. 
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4 Empiri 
 
I följande kapitel redovisas resultatet av det insamlade empiriska materialet med uppsatsens 
syfte och frågeställningar som utgångspunkt. Vi har valt att sammanfatta det empiriska 
intervjumaterialet utifrån olika tematiska rubriker. Avslutningsvis sammanfattas empirin 
under rubriken ”Resultat”.  
 

4.1 Kort presentation av respondenter 
 
Respondent 1: Kvinna, född 1991, studerande, Göteborg  
Respondent 2: Kvinna, född 1988, heltidsanställd, Tjörn 
Respondent 3: Kvinna, född 1991, heltidsanställd, Härryda 
Respondent 4: Kvinna, född 1992, studerande, Göteborg 
Respondent 5: Kvinna, född 1992, studerande, Göteborg 
Respondent 6: Kvinna, född 1992, heltidsanställd, Göteborg 
Respondent 7: Kvinna, född 1989, studerande, Göteborg 
Respondent 8: Kvinna, född 1988, heltidsanställd, Kungsbacka 
 

4.2 Motiv till kundanpassning  
 
Vid frågan hur respondenterna resonerade kring kundanpassning svarade samtliga att dem var 
positiva och såg fler möjligheter än hinder med konceptet. Respondent 7 benämnde det 
positiva som en värdeökning, där man som konsument gav produkten ett mervärde genom att 
få vara delaktig i utformningen. 
 
När respondenterna redogjorde varför dem skulle välja att genomföra en kundanpassning av 
en modeprodukt, svarade samtliga att en av anledningarna var för att skapa en mer unik 
produkt. Respondenterna talade om hur dem upplevde att dem hade vissa specifika och unika 
behov som en kundanpassningsprocess kan tillfredsställa. Samtliga tillfrågade förklarade 
även hur dem hade ett behov att urskilja sig från andra och svarade att en modeprodukt dem 
ägde blev tråkig och samtidigt tappade sitt värde om många andra erhöll samma produkt. 
Respondent 4 gjorde en liknelse till hur en nyupptäckt låt tappade sitt värde när den började 
spelas på radio och alla andra börjar gilla den. Hon slutade då helt att lyssna på låten, precis 
på samma sätt som hon slutade använda ett visst plagg som alla andra använder. 
 
Ett annat motiv som fem av respondenterna redogjorde för var underhållningsfaktorn, där de 
talade om hur kundanpassning kan ses som en rolig upplevelse. En respondent beskrev hur 
kundanpassning gav henne en möjlighet till att vara delaktig i designprocessen och vara 
kreativ, vilket hon upplevde som givande. Det motiv som respondent 2 upplevde var den 
avgörande faktorn till att genomföra en kundanpassning var att ges möjligheten att 
implementera hållbara val i processen.  

 
”Mitt främsta fokus när jag tänker på kundanpassning är att det kan vara hållbart, och då 

hade livslängden också ökat på produkterna för mig. Det kan verkligen ge alla möjligheter.” 
- Respondent 2 
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Även respondent 1 nämnde hållbarhet som ett av många motiv, där även hon talade om hur 
produktens användningsperiod kommer utökas via kundanpassningen. Hon menade att 
konceptet kan ge konsumenter ett ökat tålamod vid väntan på att få sina produkter 
hemlevererade och där med ha en positiv inverkan på dagens snabba konsumtionstakt. Två 
andra respondenter nämnde även hur väntetiden på kundanpassade modeprodukter kunde bli 
mer accepterad då man hade utformat produkten själv. 
 

4.3 Kundanpassningsprocessen 
 
När frågor kring hur respondenterna hade velat kundanpassa modeprodukter togs upp, visade 
dem på en enighet kring flera faktorer. Samtliga talade om en önskan att kundanpassa 
accessoarer, smycken och skor. Hälften av respondenterna nämnde utöver detta även 
klädesplagg så som skjortor och jeans. Alla talade också om kundanpassningsprocessen 
utifrån att dem hade en standardiserad produkt som dem sedan gjorde om och utformade till 
en ny unik produkt. Ett exempel på detta var då fem av åtta respondenter beskrev hur dem 
ville kundanpassa standardiserade sneakers. 
 
Respondenterna var alla överens om att de hade velat se olika färgval som ett alternativ i 
processen. En enad åsikt fanns även kring passform och mått, där två av respondenterna tog 
upp jeans som exempel. Båda hade tidigare upplevt stora svårigheter kring att hitta jeans som 
passar deras kroppsform, där de jeans som faktiskt passade dem fick en större betydelse 
vilket gjorde att respondenterna hade svårt att göra sig av med dem. Respondent 6 redogjorde 
för hur hon hade tagit bättre hand om ett par kundanpassade jeans än ett par standardiserade. 
 

”Skulle jag exempelvis få ett par formsydda jeans skulle jag ta mycket bättre hand om dem. 
Ta bara JC när dem lägger upp jeans, det är så bra och jag har ett par Replay jeans som jag 
har köpt där och dem är jättegamla och slitna men jag vill inte slänga dem eftersom de är en 

perfekt längd för mig.”     
-  Respondent 6 

 
En annan aspekt som samtliga respondenter ansåg var ett viktigt alternativ i 
kundanpassningsprocessen var att kunna addera olika detaljer till modeprodukten, så som 
knappar, nitar, sömmar och fickor. Fyra av respondenterna nämnde att dem skulle vilja 
gravera in sina initialer på produkterna. Detta för att göra modeprodukten ännu mer personlig 
och unik. Respondent 1 beskrev hur hon tidigare hade kundanpassat ett smycke genom ett 
kundanpassningsverktyg på internet, där hon själv fick välja vilka initialer halsbandet skulle 
ha. Samma respondent hade även genomfört kundanpassning två gånger tidigare. Den ena 
gången anpassades ett par standardiserade Nike-skor. Andra gången ändrade hon utseende på 
en produktförpackning som även innehöll ett personligt meddelande. Två andra respondenter 
hade även dem tidigare genomfört kundanpassning, i form av en t-shirt och en skjorta. 
 
Vid den avslutande frågan gällande om respondenterna hade velat ges möjligheten att göra 
hållbara val i kundanpassningsprocessen ställde sig majoriteten av de tillfrågade positiva till 
detta. Hållbara alternativ var inget som de flesta av respondenterna hade reflekterat över 
tidigare, men var eniga i sina redogörelser kring att möjligheten bör finnas vid 
kundanpassningsprocessen. Alternativ som nämndes var att kunna välja hållbara material 
eller produktionsland. 
 



 22 

4.4 Kundanpassning ökar modeproduktens värde 
 
Då respondenterna diskuterade kring modeprodukters värde framkom det att samtliga var 
överens om att en kundanpassad produkt fick ett starkare värde i jämförelse med en 
standardiserad produkt. Detta förklarades genom att man hade lagt ner mer tid och 
ansträngning i att utforma produkten för att ge den ett mer personligt uttryck. Respondenterna 
var eniga i att produkten dem hade varit med och skapat, starkare speglade dem som personer 
än en vanlig produkt. En av respondenterna tog upp ett exempel med en löparsko. 
 

”Genom att produkten blir jag. Det är mina mått, preferenser och min tid som jag har lagt 
ner på att ta fram någonting. Ta exempelvis en sko, skulle jag kundanpassa en sko för att den 
ska kunna ta mig runt Göteborgsvarvet så blir det ett medel för att nå mina personliga mål 

och då blir det en väldigt speciell sko för mig. Då hade jag aldrig släppt den skon.“ 
 

- Respondent 6 
 
Samtliga respondenter talade om fenomenet liknande, då dem beskrev hur dem hade varit 
mer rädda och stolta över ett kundanpassat plagg än ett massproducerat. Detta för att dem 
själva hade utformat plagget utefter sina egna preferenser, vilket resulterade i att de 
kundanpassade modeprodukterna fick ett utökat värde. Hälften av respondenterna såg även en 
värdeökning i att dem fick precis vad de vill ha, i och med att dem var med och bestämde hur 
den slutliga produkten skulle se ut. Respondent 4 menade att via den kundanpassade 
produktens ökade värde, stillades behovet att köpa nytt då du som konsument blev mer nöjd. 
Ett par skor från klädföretaget H&M hade hon mer sätt som en slit och släng-produkt, både 
då priset är lägre men även för att tillgängligheten är större än för en kundanpassad produkt. 
 
När vi bad respondenterna beskriva de ägodelar som betydde extra mycket för dem, nämndes 
produkter som besatt ett minne eller en historia. Dem beskrev hur det uppstod ett 
affektionsvärde mellan dem och produkten, vilket förklarades som ett utökad personligt 
värde. Både respondent 1 och respondent 4 talade om hur dem gav sina mest värdefulla 
produkter en personlig betydelse och uttryckte hur dem inte skulle kunna leva utan dessa. En 
respondent beskrev även hur hon hade skapat minnen tillsammans med sina favoritägodelar, 
vilket gjorde det svårare för henne att göra sig av med de produkterna. 
 

”Man får som ett känslomässigt band till vissa grejer, har jag en viss väska som varit med 
när jag till exempel var och reste i Asien blir den hur viktig som helst för mig, om produkten 
varit med mig och bildat minnen tillsammans med mig. Man ger ju det man äger en personlig 

betydelse, jag kan tänka om min favoritväska 'om jag inte hade haft den väskan vet jag inte 
vad jag hade gjort!'” 

- Respondent 4 
 
Vid frågan om respondenterna hade värdesatt en kundanpassad modeprodukt lika högt 
jämfört med produkter de redan ägde som för dem har ett högt värde, svarade samtliga ja. 
Anledningarna till detta skilde sig något mellan respondenterna. Tre respondenter nämnde 
ansträngningen och tiden dem spenderat med att få produkten precis som dem ville ha som en 
avgörande faktor till värdeökning. Respondent 5 ansåg att värdet framkom på grund av att 
kundanpassningsprocessen försåg produkten med unicitet, där hon kunde skapa produkten 
som inte liknande någon annan. Respondent 2 svar var mer inriktat mot hållbarhetsaspekter, 
då hon menade att en kundanpassad modeprodukt endast kunde uppnå samma värde som en 
redan värdefull produkt om hon kunde göra hållbara val i kundanpassningsprocessen. Att 
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som konsument kunna välja produktionsland samt hållbara eller ekologiska material till 
produkten var alternativ som nämndes. Respondent 1 var även hon positiv till att ge 
konsumenter möjligheten att göra hållbara val, men ansåg att en allt för hög prisökning vid 
dessa tillval kan få konsumenten att prioritera annorlunda. Både respondent 1 och 2 nämnde 
hur dem utöver den värdeökning en hållbart kundanpassad modeprodukt skulle få, även 
skulle infinna dem med en känsla av stolthet. 
 

4.5 Behov av unicitet  
 
Samtliga respondenter nämnde behovet av unicitet vid ett flertal tillfällen. Dem såg det som 
en viktig aspekt vid frågor som rörde deltagande i kundanpassningsprocesser samt varför en 
sådan produkt bidrog till att skapa värde. Alla visade på en strävan efter att vilja skapa unika 
modeprodukter. Två respondenter talade om hur det var viktigt för dem att uttrycka något 
unikt i sin stil och klädval, där en av dem nämnde initialer på plagg eller smycken som ett sätt 
att sticka ut. Alla tillfrågade berättade att dem inte vill gå runt med kläder som de upplevde 
att alla andra hade och hur användningen av accessoarer, skor och smycken hjälpte dem att 
uttrycka en speciell stil. En standardiserad produkt upplevde dem kunde tappade sitt värde 
och sin unicitet, vilket i flera respondenters fall ledde till att dem helt slutade använda 
produkten. En respondent nämnde hur hon hade ett behov av att vara ensam om det hon 
köper och har på sig, och hur det kunde vara en avgörande faktor vid köpsituationer. 
 

”Någonting som jag är ensam om, det blir mer värdefullt om jag är själv om det. Det är 
roligare när det är en produkt som är specifikt för mig själv, exempel ‘ja men det här 

halsbandet eller den här väskan har mina initialer’ eller att skorna är väldigt speciella. Jag 
tänker ofta att ‘det här kommer ingen annan ha’ och det påverkar mig absolut till att jag 

tillslut köper produkten.”  
- Respondent 1 

 
Respondent 2 uttryckte hur hon ansåg att behovet av att känna sig unik är viktigare idag än 
förr. Hon menade att detta till viss del berodde på att det idag finns många olika stilar, vilket 
gjorde att man kunde uttrycka sig på olika sätt och hitta sin unika nisch och stil. Vidare 
nämnde respondenten hur det är dem unika som syns och märks, framför allt via sociala 
medier och populära bloggar. Vid frågor rörande respondenternas mode- och trendintresse 
svarade samtliga att dem var intresserade av mode och trender, där sju av dem använde social 
medier och internet som en sökmotor samt inspirationskälla. Respondent 5 sade att 
kombinationen av att hon arbetade inom mode och använde sig av sociala medier gjorde att 
hon vågade hon ta ut svängarna i sin klädstil och prova nya trender. Detta var även något som 
två andra respondenter kände igen sig i. Dessa två svarade att dem var väl insatta i nya 
trender och tog sig an dem i ett relativt tidigt stadie, så länge det passade deras stil. 
Respondent 1 beskrev sig själv utifrån ovanstående beskrivningar som en “early adopter”, där 
hon var snabb på trender men även lika snabb på att sluta använda dem om trenden blev allt 
för standardiserad på marknaden.  
 

4.6 Konsumentens ansträngning i kundanpassningsprocessen  
 
När respondenterna talade om sitt möjliga eller tidigare genomförda deltagande i en 
kundanpassning diskuterades deras nedlagda tid och grad av ansträngning i processen. Flera 
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av respondenterna var medvetna om att ett deltagande i en sådan process skulle kräva mer av 
dem än vid köp av en standardiserad produkt. Detta ansåg dock ingen av de tillfrågade som 
något problem utan mer som en rolig och givande möjlighet, då man fick chansen att vara 
delaktig i skapandet av en modeprodukt. Fem av åtta respondenter nämnde 
underhållningsfaktorn som en anledning till varför dem skulle välja att göra en 
kundanpassning. 
 
De tre respondenter som tidigare genomfört någon form av kundanpassning av 
modeprodukter angav samtliga att det var en rolig upplevelse, samt att den tid och 
ansträngning som krävdes av dem snarare gjorde produkten mer personlig och betydelsefull. 
Respondent 3 beskriver hur hon hade valt att delta i en kundanpassning just på grund av att 
hon upplevde det som roligt att lägga ner mer tid. 
 

”Jag hade nog gjort det för att det känns kul också, och att lägga ner tid på det, lägga ner 
ansträngning blir ju inte jobbigt om man tycker det är roligt! Det här gör man ju för att man 

verkligen vill ha någonting.” 
- Respondent 3 

 
Sex respondenter nämnde också hur kundanpassning gav dem möjligheten att få exakt vad 
dem vill ha. Ansträngningen i processen generade i ett antagande att dem skulle behandla 
modeprodukten bättre, inte tröttna lika fort och behålla den längre. Dem menade att 
produkternas livslängd per automatik ökade via ansträngningen och tiden de lagt ned i 
skapandeprocessen. Vid frågan om respondenterna skulle uppleva några svårigheter i ett 
möjligt deltagande i en kundanpassning på internet, var alla eniga i att det var en problemfri 
process. Flertalet nämnde att deras generation är vana vid internetanvändande, samt att 
utformningen av kundanpassningen bör vara tillräckligt utvecklad och lättförståelig för att 
alla ska kunna delta.  
 

4.7 Behov av självuttryck  
 
Samtliga tillfrågade svarade att deras kläder och vad de valde att ha på sig speglade vilka dem 
är som personer. Respondent 6 var medveten om att hon uttryckte något via sin stil och 
beskrev hur hon ville att de plagg hon köper kännas som henne. 
 

”Köper jag exempelvis en tröja vill jag känna att den är min och att det står mitt namn på 
den. Det är min tröja och jag uttrycker något när jag använder den“.  

- Respondent 6 
 
En annan respondent beskrev det likartat, då hon hade en stil där hon helst inte ville gå runt 
och se ut som alla andra. Hon ville gärna ha på sig något utstickande för att göra hennes stil 
mer speciell och unik. Tre av respondenterna uttryckte sig liknande då de hade en vilja av att 
gravera in initialer och personliga symboler på modeprodukter för att göra dem mer 
personliga. Respondent 1 och 3 berättade hur dem upplevde sig obekväma och osäkra när 
dem använde sig av kläder och accessoarer som inte förknippades med deras personlighet. En 
av dem nämnde hur situationer som denna uppstått när hon köpt en ny trendprodukt. 
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”Ja absolut, det gör jag nog, det märker jag ju som exemplet där att jag ibland försöker ta på 
mig något jag köpt som är trendigt men som inte är jag, då använder jag det inte för att det 
visar ju inte vem jag är. Känns kläderna inte som jag, då känner jag mig bara obekväm”. 

- Respondent 1 
 

Att en kundanpassad modeprodukt blev mer personlig och unik var något som samtliga 
respondenter uttryckte. Sex av åtta respondenter uttryckte även att dem ansåg att 
kundanpassade produkter genererade ett självuttryck. Detta var pådrivande faktorer till varför 
respondenterna skulle välja att delta i en kundanpassningsprocess. Respondent 2 redogjorde 
för hur en kundanpassad modeprodukt speglade vem hon är i och med att hon själv fått vara 
delaktig i hur produkten ska se ut, vilket var viktigt för henne. 
 

4.8 Känslomässiga band till kundanpassade modeprodukter 
 
Fyra av respondenterna talade om hur det existerade ett band mellan dem och deras mest 
värdefulla ägodelar. Det kunde vara då dem bildat minnen tillsammans med en viss väska, 
eller hur dem upplevde en viss koppling mellan dem och ett par jeans eller en jacka. 
Respondent 2 nämnde att hon får ett fastare värde på ett personligt plan till dessa produkter, 
vilket hon förklarade som; ”... den här jackan är jag”. Respondent 1 och 3 benämnde det 
liknande, där dem även nämnde hur bandet till produkten växte fram när dem hade sparat och 
tänkt länge på inköpet av produkten. Hade dem velat ha en viss produkt under en längre tid, 
skulle dem även vilja behålla den under en längre tidsperiod. 
 
Vid frågan rörande hur respondenterna resonerade kring huruvida det skulle skapas ett band 
mellan individen och den kundanpassade modeprodukten svarade samtliga ja. Respondent 5 
beskrev hur hon skulle värdesätta en kundanpassad produkt extra mycket, vilket hade en 
betydelse utöver det materiella. Bandet till produkten uppstod på grund av att hon hade lagt 
ner tid och energi i skapandeprocessen. Detta menade respondenten, i enighet med fem andra 
respondenter, skulle leda till bättre hantering av produkten då hon ville få denna att hålla 
längre. Respondenten pointerade även hur kundanpassning kunde vara ett vinnande koncept 
hållbarhetsmässigt, då allt fler idag vill minska sin konsumtion. Med en kundanpassad 
produkt stillas behovet, vilket hon menade skulle leda till en minskad konsumtion. 
Respondent 1, som tidigare genomfört kundanpassning av ett smycke, talade om fenomenet 
liknande. 
 

”Ja, jag har inte köpt något annat, detta är ju typ det enda jag använder. Jag vill ha något 
som jag verkligen känner är mig eller mitt, som inte alla andra har. Det blir ju ganska 

hållbart också eftersom jag inte har gått och köpt massa andra halsband som jag tröttnar på, 
det här halsbandet har bra kvalitet och jag kommer använda det länge utan att tröttna. ” 

- Respondent 1 
 
Samtliga respondenter svarade att de ansåg att produktens livslängd skulle blir längre vid 
kundanpassning, då man skulle vara mer rädd om produkten, samt att man skulle välja att 
laga produkten istället för att slänga den.  
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4.9 Resultat 
 
Sammanfattas den empiriska undersökningen kan vi konstatera att respondenterna överlag 
har en positiv inställning gentemot kundanpassning och att samtliga visade på intentioner till 
att engagera sig i processen. Tre av respondenterna hade sedan tidigare använt sig av 
kundanpassning av modeprodukter. Fem av åtta respondenter såg på kundanpassning som 
något underhållande. Samtliga talar om unicitet som en anledning till deltagande, där att få en 
unik produkt var av värde. Alla var även överens om att en kundanpassad produkt skulle 
inneha ett högre värde än en standardiserad produkt, samt att den skulle värderas lika högt 
som en redan värdefull ägodel. Fyra av respondenterna beskrev hur det existerade ett 
känslomässigt band mellan dem och vissa modeprodukter och samtliga ansåg att ett sådant 
band skulle skapas mellan dem och en kundanpassad produkt. Det var även en enighet bland 
respondenterna kring behandlingen och betydelsen av en kundanpassad modeprodukt, där 
samtliga svarade hur dem skulle hantera den varsamt, laga den vid skada och använda 
produkten längre. Således ansåg dem att en kundanpassad modeprodukt skulle få en längre 
livslängd. 
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5 Analys  
 
I följande kapitel kommer undersökningens empiri att analyseras mot de vetenskapliga 
artiklarnas innehåll samt de två teoretiska modellerna. Den ena modellen av Gilmore och 
Pine (1997) har en mer generell karaktär för undersökningens relevans och sammanfattas 
under egen rubrik “Kundanpassningsprocessen”. Den andra modellen av Mugge et al. (2009) 
är den primära utgångspunkten för analysen och konkretiseras i de tre avslutande rubrikerna. 
 

5.1 Motiv till kundanpassning  
 
Att intresset för användning av kundanpassning och kundanpassningsverktyg existerar har 
tidigare konstaterats (Ulrich et al. 2003), vilket även bekräftades av respondenterna i denna 
studie. Samtliga var positiva till konceptet och nämnde behovet av unicitet som ett motiv till 
ett möjligt deltagande, vilket passade väl in på Schreiers (2006) redogörelse för hur dagens 
konsumenter har mer unika och specifika behov. Således ter det sig som att en 
implementering av kundanpassade produkter i en företagsstrategi kan vara en metod för 
upprättande av konkurrensfördelar (Senanayake & Little 2010) samt att erbjuda 
konsumenterna ett mervärde (Gilmore & Pine 1997). Vidare talar Mugge et al. (2009) om 
konsumenters behov att urskilja sig från andra som ett möjligt motiv till deltagande i 
kundanpassning, vilket samtliga deltagare i denna studie redogjorde för under flertalet gånger 
i det empiriska materialet. 
 
Tidigare forskning fann en positiv korrelation mellan ett starkt konsumentintresse för 
shopping och optimistiska synpunkter till ett engagemang i kundanpassning (Fiore et al. 
2004; Mugge et al. 2009). Samtliga respondenter besatt ett intresse för mode, där majoriteten 
även konsumerade nya kläder mer än en gång i veckan. Ovanstående visar på ett liknande 
samband även i denna studie, där shoppingintresse var ett motiv till kundanpassning. En 
liknelse påträffades även gällande kundanpassningens underhållningsfaktor som motiv, där 
fem av åtta respondenter ansåg upplevelsen i sig som en givande anledning till deltagande. 
Detta fann även Fiore et al. (2004) bevis för, där konsumenter kan motiveras att delta på 
grund av att dem ser på deltagandet som en nöjesfylld upplevelse. 
 
Endast en respondent nämnde hållbarhet som det främsta motivet till deltagande i 
kundanpassning. Dock visade flertalet respondenter på ett optimistiskt synsätt gentemot att 
implementera hållbara val i kundanpassningsprocessen, men dem var inte villiga att göra 
dessa val till ett allt för högt pris. För majoriteten av respondenterna ter det sig som att 
skapandet av en unik produkt väger tyngre. Detta förhållningssätt motsvarar McNeill och 
Moores (2015) konklusion där positiva åsikter gentemot hållbara produkter inte alltid 
omvandlas till ett faktiskt agerande.  
 

5.2 Kundanpassningsprocessen  
 
Utifrån studiens empiri framkom det att respondenterna såg kundanpassningsprocessen som 
en möjlighet och något roligt, att man som konsument fick vara delaktig i skapandet av en 
modeprodukt. Gilmore & Pine (1997) beskriver kundanpassning av produkter som ett 
tillvägagångssätt för företag att erbjuda konsumenten ett annat värde i produkterna, samtidigt 
som man undviker att producera nya standardiserade varor. Författarna beskriver hur företag 
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ständigt söker efter nya strategier och metoder för att erbjuda konsumenterna unika produkter 
på ett kostnadseffektivt sätt (Gilmore & Pine 1997). Det ter sig således som att en 
implementering av kundanpassningsmöjligheter i en företagsstrategi ligger väl i linje med 
vad konsumenterna efterfrågar.  
 
Samtliga respondenter talade om kundanpassningsprocessen utifrån att dem var inne på 
valfritt företags hemsida och blev erbjudna en standardiserad produkt som dem sedan 
kundanpassade till mer personlig och unik. De produkter som respondenterna redogjorde för i 
empirin var exempelvis skor, smycken samt klädesplagg. Detta kan kopplas till en av de 
metoder som beskrivs i modellen av Gilmore & Pine (1997), vilken benämns som den 
samarbetade metoden. Författarna beskriver hur den samarbetade metoden kan användas av 
företag vid utveckling av nya kundanpassade produkter. Genom att skapa ett samarbete 
mellan producent och konsument kan man tillsammans med konsumenten designa och 
utveckla en produkt utifrån kundens unika behov och önskemål. Precis som denna studies 
respondenter beskrev använde man sig av en standardiserad produkt som konsumenten sedan 
kan förändra funktion, färg och utförande på. En sådan metod menar Gilmore och Pine 
(1997) passar bra då man har ett kundsegment som har unika och specifika behov, vilket 
studiens respondenter kunde känna igen sig i. Följaktligen kan det utifrån studiens empiriska 
material utläsas att konsumenternas huvudsakliga intresse gällande kundanpassning var den 
samarbetade metoden.  
 
Ett annat tillvägagångssätt som studiens respondenter hade velat se som alternativ vid 
kundanpassning var att kunna addera olika personliga detaljer till modeprodukten. En av 
respondenterna beskrev hur hon tidigare hade kundanpassat ett smycke genom att gravera in 
sina initialer. Detta menar Gilmore och Pine (1997) är en metod för att personifiera sina 
produkter och beskrivs som den kosmetiska metoden. Innebörden i den kosmetiska metoden 
är att man använder sig av en standardiserad produkt som man sedan förändrar 
representationen av, exempelvis genom att skriva in sina initialer. Flertalet respondenter 
visade på ett märkbart intresse till att få sina initialer i väskor, tröjor eller skor. Genom att 
personifiera en produkt upplever konsumenten en stark känsla av värde och unicitet till 
produkten (Gilmore & Pine 1997). Detta samband blev tydligt då denna studies respondenter 
redogjorde för hur dem hade värderat och hanterat en kundanpassad modeprodukt som bland 
annat bestod av deras initialer bättre i jämförelse med en standardiserad produkt.  
 

5.3 Kundanpassning ökar modeproduktens värde 
 
Det framkom att värdet är en central del i respondenternas syn på kundanpassning. Värdet 
och den värdeökning som respondenterna ansåg sker i och med deltagandet i processen 
förklarades utifrån flera faktorer. Fem av studiens åtta respondenter såg på kundanpassning 
som en rolig och givande möjlighet samt fann en underhållningsfaktor i deltagandet. 
Forskning har visat på hur ett värde tillkommer via att konsumenten anser 
kundanpassningsprocessen vara en nöjesfylld upplevelse (Fiore et al. 2004; Merle et al. 
2008), vilket vi fann styrkande bevis för i denna studie. Schreier (2009) och Merle et al. 
(2008) pointerar hur kundanpassade produkter värderas högre än likartade produkter då dem 
fylls med ett personligt självuttryck. Franke och Schreier (2008) visar på ett liknande 
samband, där ägandet av kundanpassade produkter skapar värde via att de hjälper 
konsumenten att definiera sig själv. Samtliga respondenter uttryckte hur en kundanpassad 
produkt blev mer personlig och starkare speglade dem som personer vilket var en viktig 
aspekt för dem. Dem var även eniga om att en kundanpassad produkt fick ett utökat värde i 
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jämförelse med en standardiserad produkt, vilket tangerade med tidigare forskning (Merle et 
al. 2008; Tu et al. 2001). Det förefall även som att studiens respondenter kunde ses som 
“prosumers”, då samtliga besatt positiva attityder till kundanpassning och tre av dem hade 
redan varit involverade i processen. Dem fann således ett intresse i att både producera och 
konsumera sina produkter, vilket gjorde att produkterna fick ett högre värde jämfört med 
standardiserade produkter (Seran & Izvercian 2014). Det framstod således som att den tid och 
ansträngning respondenterna spenderade i framtagningen av en kundanpassad produkt var en 
bidragande faktor till värdeskapande. 
 
Värdet tillkom de kundanpassade produkterna via att det tillfördes unicitet i skapandet, där 
produkterna var mer individuellt framtagna (Fiore et al. 2004; Kang & Kim 2012). Genom att 
låta konsumenten differentiera sig gentemot andra förses produkten med ett värde utöver det 
funktionella (Mugge et al. 2009). Utifrån studiens empiri kunde paralleller till ovanstående 
dras. Samtliga respondenter redogjorde för hur en modeprodukt dem kundanpassat bidrog till 
att dem fick något unikt, vilket skapade ett värde. Respondenterna visade en påtaglig önskan 
av unika produkter och det var detta som skapade värde för dem. Följaktligen tedde det sig 
som att unicitet och värdeskapande korrelerade med varandra. 
 

5.4 Behov av unicitet  
 
Solomon et al. (2014) beskriver hur konsumentbehov klassificeras utifrån flera olika faktorer, 
där behovet av att känna sig unik berörs. Utifrån studiens empiriska material fanns det ett 
tydligt samband då samtliga tillfrågade respondenter uttryckte ett behov av unicitet. Dem såg 
uniciteten som en viktig del av kundanpassningsprocessen samt som en bidragande faktor till 
värdeskapande av en produkt. Respondenterna visade alla en strävan efter att vilja skapa och 
äga unika produkter, vilket kunde kopplas till Schreier (2006) som redogör för hur en av de 
främsta fördelarna med en kundanpassad produkt är den upplevda uniciteten. Enligt Kang 
och Kim (2012) kan unicitet sammankopplas med innovation. Enligt Solomon et al. (2014) 
karaktäriseras innovativa individer av deras sökande efter nya produkter, samt hur dem vågar 
ta risker och prova nya produkter. Två av åtta respondenter ansåg sig vara snabba på att 
konsumera nya trender, använde internet, magasin och sociala medier för att hänga med i 
trender samt vågade ta risker i sitt modeuttryck. Resterande respondenter talade alla om ett 
behov av unicitet och följde till viss del sociala medier och liknande för att se vilka trender 
som gällde, men uttryckte ingen vilja av att vara först på trender. Således fann denna studie 
ingen betydande samband mellan innovation och unicitet. 
 
Samtliga respondenter uttryckte hur dem inte ville gå runt med standardiserade klädesplagg 
som liknade andra samt hur en sådan produkt lättare kunde tappa sitt värde och unicitet. 
Konsumenter som besitter en strävan att urskilja sig från andra menar Franke och Schreier 
(2008) har ett starkare behov av unika produkter. Detta överensstämde med denna studiens 
empiri, där respondenterna redogjorde för hur dem upplevde ett behov av att urskilja sig från 
andra. Att via kundanpassning få en unikt framtagen produkt var något som majoriteten av 
respondenterna hade ett intresse av och då en modeprodukt blev allt för normaliserad kunde 
det leda till att dem slutade använda denna. 
 
Enligt Kang och Kim (2012) kan kundanpassning öka konsumentvärdet genom skapandet av 
unika produkter. Att äga en unik produkt menar Franke och Schreier (2008) skapar värde och 
hjälper individen att definiera sig själv. Det existerade likheter emellan studiens empiri och 
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ovanstående samband, där flertalet respondenter talade om hur en kundanpassad 
modeprodukt blev mer dem som personer och där av även mer unik.  
 

5.5 Konsumentens ansträngning i kundanpassningsprocessen  
 
Enligt Mugge et al. (2009) investerar konsumenten både tid, energi och uppmärksamhet då 
hen kundanpassar en produkt utefter sina egna behov. Flertalet av denna studies respondenter 
var medvetna om att framtagningen av en kundanpassad modeprodukt skulle kräva mer av 
dem än vid köp av en massproducerad likartad produkt. Detta ansågs inte vara ett problem 
hos någon av de tillfrågade respondenterna. Vidare talar Mugge et al. (2009) om hur 
konsumenten ställs inför olika kreativa val i kundanpassningsprocessen, som exempelvis kan 
beröra färgval eller design. När detta sker investerar konsumenten en ansträngning i 
produkten, vilket leder till att konsumenten kommer att värdera produkten som mer viktig 
och betydande (Mugge et al. 2009). Samtliga respondenter menade att tiden dem lagt ned vid 
framtagningen av modeprodukten snarare gjorde produkten mer personlig och betydelsefull 
och talade om kundanpassningsprocessen som en rolig och givande möjlighet. Att 
deltagandet i kundanpassning upplevdes som givande korrelerar med Fiore et al. (2004) 
studie där konsumenter såg på deltagandet som en nöjesfylld upplevelse. Tre av 
respondenterna hade tidigare kundanpassat modeprodukter och deras positiva syn på 
ansträngning överensstämde med de respondenter som inte tidigare genomfört en 
kundanpassning.  
 
Det tedde sig således som att studiens respondenter snarare fann ett värde i involveringen och 
ansträngningen (Merle et al. 2008). Då samtliga respondenter visade en positiv attityd 
gentemot kundanpassning av modeprodukter, kunde detta vara en anledning till att själva 
deltagandet i processen inte ansågs som jobbig eller krävande. Kamali och Loker (2002)  
talar om hur en involvering i designprocessen vid kundanpassning kan tillföra en symbolisk 
eller värdefull mening mellan produkt och konsument. Detta kan kopplas till hur 
respondenterna i det empiriska materialet beskrev hur dem skulle värdesätta en kundanpassad 
modeprodukt högre än en massproducerad. Sex av respondenterna menade att denna 
värdeökning inträffade på grund av att dem vid kundanpassning fick exakt vad dem ville ha 
och att dem lagt ner tid och eftertanke på utformningen av produkten. Vidare kan 
respondenternas syn på de kundanpassade modeprodukterna förklaras utifrån Cardozo (1965) 
resonemang, där konsumenter upplever en starkare känsla av tillfredsställelse när en 
ansträngning sker i anskaffningsprocessen av produkten. Utifrån studiens empiriska material 
kan det utläsas hur respondenterna vid flertalet tillfällen talade om hur dem upplevde en 
känsla av belåtenhet med kundanpassade modeprodukter, då dessa stillade ett framtida 
köpbehov på grund av att produkterna är utformade efter egna preferenser. 
 

5.6 Behov av självuttryck  
 
I ovanstående stycke berörs konsumentens ansträngning i kundanpassningsprocessen. Mugge 
et al. (2009) menar att då processen av kundanpassning kräver en viss ansträngning och tid 
kommer det att stärka det emotionella bandet mellan konsumenten och produkten. Denna 
effekt förklaras genom att kundanpassade produkter skapar ett självuttryck av konsumentens 
identitet, med andra ord förs det över ett personligt uttryck i produkten. Via denna 
värdeöverföring skapades ett personligt uttryck till produkten, vilket resulterade i att 
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konsumenten kunde särskilja sig ifrån andra och kommunicera sin personlighet på ett annat 
sätt jämfört med en standardiserad produkt (Mugge et al. 2009). Samtliga av denna studiens 
tillfrågade respondenter uttryckte att de kläder de valde att ha på sig speglade deras 
personlighet och hur kläder var ett redskap för att visa vilka dem var. Forskare har funnit att 
kundanpassade produkter får ett ökat värde vilket kan förklaras av det självuttrycksvärde som 
skapas i kundanpassningsprocessen (Merle et al. 2008). Detta kan kopplas till studiens empiri 
där respondenterna uttryckte hur en kundanpassad produkt skulle bli mer personlig och unik, 
vilket de ansåg var en avgörande faktor till varför de skulle välja att använda sig av 
kundanpassning. Flertalet respondenter nämnde möjligheten att få en unik modeprodukt som 
starkare speglade vem dem är som personer som en viktig faktor till varför dem skulle välja 
att genomföra en kundanpassning. Dessa uttalanden kan också sättas i samband med Merle et 
al. (2008) resultat kring kundanpassade produkters självuttrycksvärde. Sex av åtta 
respondenter uttryckte hur de ansåg att en kundanpassad modeprodukt skapade självuttryck. 
Det var även märkbart hur de tillfrågade gjorde skillnad i självuttrycket mellan en 
kundanpassad produkt och en standardiserad produkt.  
 
Vidare har forskare talat om hur individer värdesätter produkter som definierar och 
upprätthåller deras identitet (Wallendorf & Arnould 1988, Schultz et al. 1989, Ball & Tasaki 
1992). Detta kan kopplas till hur tre av respondenterna talade om hur de hade en vilja att 
skriva in sina initialer på modeprodukter för att skapa ett mer personligt uttryck. När 
konsumenten graverar in sina initialer skapas ett personligt band till produkten, vilket gör att 
den kommer att värderas högre än standardiserade produkter då den skapar ett självuttryck 
(Gilmore & Pine 1997). Majoriteten av respondenterna talade även om hur en kundanpassad 
produkt skulle besitta ett ökad värde just på grund av att den tydligare definierade dem som 
personer. Detta kan styrkas av Richins (1994) och Dyl och Wapner (1996) som talar om hur 
de självuttryck som skapas även kan vara en anledning till att individer såg på sina 
tillhörigheter som unika och högt värderade.  
 

5.7 Känslomässiga band till kundanpassade modeprodukter 
 
Genom att en person investerar tid och ansträngning i kundanpassningsprocessen kommer 
den slutgiltiga produkten få ett starkt självuttryck, vilket i slutändan påverkar det emotionella 
bandet mellan konsument och produkt (Mugge et al. 2009). Som tidigare konstaterat ansåg 
denna studies respondenter att tiden en kundanpassningsprocess krävde inte var något 
problem, utan snarare en möjlighet för att få en produkt dem verkligen ville ha. Sex av åtta 
respondenter menade även att en kundanpassad produkt skapade ett självuttryck som dem 
utvärderade som värdefullt. Respondenterna var även överens om att ett känslomässigt band 
skapades alternativt skulle skapas till en kundanpassad produkt. Således har det framkommit 
en vetenskaplig tillfredsställelse mellan Mugge et al. (2009) teoretiska modell och studiens 
empiriska material, där bevis på korrelation uppkommit i varje bindande argument modellen 
tar upp.  
 
Enligt Mugge et al. (2009) skapas ett emotionellt band mellan konsument och produkt när 
personifiering eller kundanpassning sker. Dessa emotionella värden är märkbart viktiga när 
det handlar om kläder som produktkategori och de känslor som skapas till produkten kan vara 
en avgörande faktor i köpsituationer (McDonagh et al. 2002). Utifrån studiens empiri 
framkom det att respondenterna upplevde dessa band till redan befintliga kläder och 
accessoarer och visade även på en enighet i att vilja engagera sig i och köpa kundanpassade 
modeprodukter. Ball och Tasaki (1992) fann bevis på att människor kan bilda känslomässiga 
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band till produkter som definierar en individs identitet, vilket står i samband med hur denna 
studies respondenter ansåg att kundanpassade produkter speglade dem som personer och där 
med påverkade det känslomässiga bandet. Majoriteten av respondenterna menade att det 
känslomässiga bandet uppstod på grund av att dem spenderat tid och eftertanke på den 
kundanpassade modeprodukten, vilket även Mugge et al. (2009) tar upp som huvudsaklig 
anledning. En av respondenterna förklarade fenomenet som att hon fick ett starkare band till 
en produkt som hon lagt ner tid och kärlek på. Detta menade hon resulterade i att hon skulle 
behålla produkten längre vilket skulle öka produktens livslängd.  
 
Dessa känslomässiga band om skapas kan enligt Mugge et al. (2009) öka den kundanpassade 
produktens livslängd och användningsperiod. Detta står i samband med studiens empiri, där 
enighet rådde i respondenternas åsikter gällande hur en kundanpassad modeprodukt skulle få 
en förlängd livslängd. Det emotionella bandet, i samband med tiden och ansträngningen i 
skapandeprocessen menar Mugge et al. (2009) resulterar i ett beskyddande beteende från 
konsumentens sida, där produkten hanteras med försiktighet och lagas vid skada. Samtliga 
respondenter nämnde hur tidsfaktorn påverkade de kundanpassade modeprodukternas ökade 
livslängd samt att det stärkta känslomässiga bandet till produkterna genererade i en förlängd 
användningsperiod. Livslängden ökade på grund av att respondenterna skulle vara med rädda 
om sina kundanpassade modeprodukter, laga dem vid skada och få ett stillat köpbehov. Sex 
av åtta respondenter hade även en uppfattning om att kundanpassning kunde leda till en 
minskad konsumtion, då man personligen skulle bli mer medveten om vad man verkligen 
ville ha vilket kunde generera en minskad överkonsumtion. 
 
Utifrån ovanstående analys uppstod det sammanfattningsvis flera tankar kring hur man skulle 
kunna förbättra och utveckla Mugge et al. (2009) modell för att göra 
kundanpassningsprocessen ännu mer hållbar. Detta kommer att redogöras i slutdiskussionen.  
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6 Slutdiskussion  
 
I slutdiskussionen reflekterar vi över studiens utfall och hur väl vi besvarat våra 
forskningsfrågor: Vilken betydelse, i form av värde, har kundanpassade modeprodukter för 
konsumenterna? Hur kan en kundanpassad produktstrategi bidra till ett mervärde för 
konsumenten i form av en längre produkt-livslängd? Slutligen presenteras en metodreflektion 
samt förslag till vidare forskning.  
 

6.1 Diskussion 
 
Studiens syfte har varit att undersöka hur konsumenter förhåller sig till kundanpassade 
modeprodukter samt om kundanpassning kan bidra till en ökad livslängd hos produkterna. 
Under studiens gång har ett svar utkristalliserats och detta kommer nedan att sammanfattas 
utifrån vardera forskningsfråga. I sammanställningen kommer studiens deltagande 
respondenter fortsättningsvis tituleras som konsumenter. 
 
Beträffande första forskningsfrågan finner denna studie ett flertal bevis på att konsumenter 
anser att det existerar en värdeökning i skapandet och användandet av kundanpassade 
modeprodukter. Hur denna betydelse växer fram och ter sig kan förklaras utifrån olika 
faktorer. Konsumenter besitter en positiv inställning till användandet av 
kundanpassningsverktyg för att personifiera sina modeprodukter och det förefaller som att 
framtagandet av en unik modeprodukt är starkt värdeskapande. Konsumenter visar på en vilja 
att uttrycka sig själva via kläder, vilket tidigare forskning även bevisat (McNeill & Moore 
2015; Thompson & Haytko 1997). Vi anser således att kundanpassning är ett 
tillvägagångssätt som kan uppfylla denna önskan om att bygga upp en unik, individuell 
klädstil. 
 
Det framkommer att konsumenter finner ett nöjesvärde i deltagandet i 
kundanpassningsprocessen, där möjligheten att få interagera med produktens slutgiltiga 
utseende och funktion verkar vara av påtaglig betydelse. Att framtagandet av en 
kundanpassad modeprodukt kräver mer involvering från konsumenten ses inte som ett hinder. 
Dem upplever ett värde i att få en modeprodukt som starkare speglar dem som personer, 
vilket leder till att en kundanpassad modeprodukt får ett mer hållfast värde i jämförelse med 
en standardiserad produkt. Följaktligen ter det sig som att konsumenters involvering i 
skapandeprocessen snarare ökar modeproduktens betydelse, samt leder till en mer positiv 
utvärdering av denna (Cardozo 1965).  
 
Gällande andra forskningsfrågan kan det konstateras att konsumenter finner ett mervärde i 
skapandet och ägandet av kundanpassade modeprodukter. Via att dem spenderar tid och 
tankekraft i framtagningen av modeprodukten, leder det till ett mer favoriserande 
förhållningssätt till produkterna. Detta anser vi kan förklaras utifrån att ju längre tid en 
konsument spenderar i skapandet av en produkt, desto starkare affektionsvärde skapas 
sinsemellan vilket bidrar till en förlängd användningsperiod. Studien har funnit betydande 
belägg för konsumenters förhållningssätt gentemot kundanpassade modeprodukter, där 
enighet råder gällande hur en sådan produkt får en ökad livslängd. Då en kundanpassad 
produkt speglar konsumentens personlighet uppstår ett känslomässigt band, vilket genererar i 
ett beskyddande beteende av modeprodukten (Mugge et al. 2009). När modeprodukten 
behandlas med försiktighet, värderas högre än standardiserade produkter i kombination med 
att konsumentens behov möts kommer slutligen produktens användningsperiod att förlängas. 
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Konsumenter anser även att detta kan få positiva hållbara konsekvenser då 
konsumtionsbehovet stillas. Dem blir tillfredsställda med sitt inköp och väljer att fokusera på 
ägandet av en produkt snarare än att konsumera och äga stora mängder. 
 
Således kan vi konstatera att en stor del av studiens resultat har en hög överensstämmelse 
med Mugge et al. (2009) forskning och modell berörande emotionella band till 
kundanpassade produkter. Denna modell var även den primära utgångspunkten för studiens 
analys. Vi fann tillfredsställelse mellan modellens samtliga tre steg och studiens empiri. En 
förlängd tid och ansträngning i skapandet av en kundanpassad modeprodukt skapar ett 
emotionellt band mellan konsument och produkt, vilket även beror på produktens förhöjda 
självuttryck. Dock menar vi att denna studie funnit ytterliga bevis som är väsentliga för 
modellens innehåll. Då få tidigare studier har berört kundanpassning med ett 
hållbarhetsperspektiv hade vi som avsikt att göra detta i vår forskning. Det kan därmed 
konstateras att dagens konsumenter besitter en generell positiv inställning till en mer hållbar 
konsumtion, dock inte till ett för högt pris. Dem innehar även ett intresse gentemot att 
implementera hållbara alternativ i kundanpassningsprocessen, så som att kunna välja 
produktionsland eller miljövänliga material. Tidigare forskning har visat på svårigheter att 
omvandla konsumenters positiva tro gentemot hållbara produkter till ett agerande (McNeill & 
Moore 2015). Vi anser således att kundanpassning av modeprodukter kan vara ett 
tillvägagångssätt för att behålla modegraden och samtidigt konvertera konsumenternas 
hållbara tro till en faktisk handling. Det här förhållningssättet i kundens praxis, kan faktiskt 
omsättas till att också omfatta ett hållbart perspektiv. Precis som Hethorn och Ulasewicz 
(2008) beskriver, anser även vi att kundanpassning kan bidra till ett mer balanserat 
modesystem med en minskad överproduktion- samt konsumtion. Därmed kan 
kundanpassning generera ett flertal positiva hållbara effekter så som minskade returer och 
frakter, en minskad konsumtion och mer träffsäkra produktioner vilket leder till minskat spill 
och minimerad miljöpåverkan.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att studiens syfte och forskningsfrågor har besvarats. För att 
konkretisera resultatet har Mugge et al. (2009) modell omformats, där ett extra steg har 
adderats som förklaring av studiens utfall. Kundanpassning av modeprodukter ger 
konsumenter ett ökat självuttryck, skapar emotionella band och bidrar slutligen till en 
förlängd produktlivscykel. 
 

 
Figur 3: Känslomässiga band i kundanpassningsprocessen (Mugge et al. 2009) med tillägg av utökat steg utifrån 

vår studie. 
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6.2 Kritisk metodreflektion 
 

6.2.1 Reliabilitet 
 
Undersökningens reliabilitet relateras till om insamlade data är tillförlitliga eller inte (Harboe 
2013). Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod, vilket enligt Bryman och 
Bell (2015) kan skapa problematik i reliabiliteten. Vi är medvetna om den så kallade 
intervjuareffekten, det vill säga att vi som intervjuar kan påverka respondenternas svar 
(Backman et al. 2012). För att minimera denna risk har vi låtit respondenterna själva välja 
intervjutillfälle, samt ständigt försökt hålla oss neutrala i vår medverkan och låta 
respondenten styra samtalet. Intervjuerna är selektivt transkriberade vilket innebär att viktig 
information kan gå förlorad. För att säkra reliabiliteten i detta fall har den selektiva 
transkriberingen kontrollerats mot forskningsfrågornas relevans i sammanhanget. I linje med 
detta använde vi oss av en intervjuguide, vilket gjorde att alla respondenter fick besvara 
samma frågor. En annan kritisk empirisk erfarenhet från studien berör samstämmigheten i 
respondenternas svar, vilka är påfallande höga. Att respondenterna svarat likartat kan bero på 
att det empiriska materialet är för smalt och kan därav kräva en framtida breddning. För att 
öka reliabiliteten i studien hade vi kunnat bredda metoden i form av ett urval från ett mer 
omfattande geografiskt område. Dock anser vi att samförståndet beror på ett väl genomfört 
urval, där vi funnit en passande målgrupp för studiens syfte. 
 
Bryman och Bell (2015) talar om replikerbarhet och problemet i att göra detta på kvalitativa 
studier. Genom att i studiens metod, utförligt redogöra för undersökningens tillvägagångssätt, 
ökar möjligheten för en replikation.  
 

6.2.2 Validitet 
 
Validitet berör studiens datainsamling som skall ha så hög giltighet som möjligt, samt att data 
faktiskt representerar det som undersökningen handlar om (Backman et al. 2012). 
Undersökningen har hög validitet då vi genomförde en testintervju som en försäkran på att de 
slutgiltiga frågorna sammanföll väl med studiens syfte och teoretiska referensram. Utöver 
detta granskade vi kritiskt ständigt studiens innehåll vilket bidrog till en ökad validitet. 
Bryman och Bell (2015) argumenterar även för att den interna validiteten tenderar att vara en 
av kvalitativa metodens styrkor, vilket stämmer överens med vår undersökning. Studiens 
analyser och slutsatser är överensstämmande med teorierna, där analyser i samtliga delar är 
kopplade till någon av utvalda teorier.  
 
Extern validitet, det vill säga om studiens resultat kan generaliseras eller inte (Bryman och 
Bell 2015; Harboe 2013), är vi väl införstådda med att vår studie innehar en låg extern 
validitet. Detta på grund av val av kvalitativ metod, samt då de semistrukturerade 
intervjuerna genomfördes med endast ett fåtal individer i en begränsad omgivning. Detta gör 
det diskutabelt att generalisera och ge statistiskt representativa resultat. Dock anses kvalitén i 
studiens analys som vetenskapligt tillfredsställande, då den är baserad på den kvalitativa 
datainsamlingen, vilket gör att studiens resultat i viss mån kan generaliseras i teorin och visa 
på mönster som kan jämföras med liknande studier. Uppsatsen strävar efter en förståelse av 
beteende, åsikter och upplevelser snarare än att kunna uppnå en generaliserbar verklighet. 
 



 36 

6.2.3 Vidare forskning 
 
En lovande inriktning för framtida forskning kan vara att undersöka huruvida konsumenter 
som strävar efter unicitet använder kundanpassningsverktyg annorlunda än konsumenter som 
värderar passform och det funktionella högre. En jämförelse mellan manlig och kvinnlig 
användning av kundanpassning hade även funnits intressant. Detta för att företag bättre skall 
kunna erbjuda sin målgrupp ett väl anpassat användarverktyg utefter konsumenternas 
önskemål. Vidare vore det även intressant att se hur betydelsen och resonemangen kring de 
kundanpassade produkterna utvecklas över tid, via att exempelvis intervjua konsumenter som 
under en längre tid har använt sina kundanpassade produkter. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
 
 
1. Vilket år är du född? 19____ 
 
2. Var bor du? 
 
3. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
Studerande 
Anställd 
Arbetssökande 
Annat ............................. 
 
Introduktionsfrågor 
[Börja med att visa Nike ID kundanpassningsprogram för en visuell förklaring] 
 

1. Är du intresserad av mode? [Hur ofta köper du kläder?] 
2. Hur skulle du beskriva din stil? [Väljer du kläder för att visa vem du är?] 

 
Övergångsfrågor 

3. Vad är en värdefull modeprodukt för dig? 
4. Hur ser du på ägande? [Av modeprodukter]  
5. Kan en modeprodukt du äger bli tråkig om många andra äger samma produkt? 
6. Har du hört talas om modeföretag som sysslar med kundanpassning?  
7. Hur tänker du kring konceptet kundanpassning av produkter? 
8. Föreställ dig att du har anpassat en skjorta/skor efter exakt dina mått och 
designat den efter dina preferenser, hur hade du behandlat det plagget? 

 
Nyckelfrågor 

9. Äger du några plagg eller produkter som betyder extra mycket för dig? Varför? 
[Skulle en kundanpassad produkt få samma betydelse?] 
10. Tror du att kundanpassning av produkter kan skapa ett band mellan dig och 
produkten?  
11. Varför skulle du välja att kundanpassa en modeprodukt?  
12. Hur skulle du vilja kundanpassa en modeprodukt? [Skulle du vilja se hållbara 
alternativ?] 
13. Hur skulle du värdera en produkt du själv varit med och designat i jämförelse 
med en vanlig standardiserad produkt?  
14. Hur kan kundanpassade produkter medverka till att modeprodukters livslängd 
ökar? 

 
Avslutande frågor 

15. Vilka möjligheter/fördelar ser du med att som kund kunna anpassa sina kläder eller 
modeprodukter? 
16. Ser du några svårigheter eller hinder i att använda kundanpassning? 

17. Hur kan en kundanpassad modeprodukt skapa värde? 
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18. Sett från ett hållbarhetsperspektiv, vilka möjligheter tror du att kundanpassning 
av modeprodukter kan ge? 

 
Slutfrågor  

19. Har du några frågor eller något övrigt att tillägga? 
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