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Abstract 
As a result of a growing demand of fast produced fashion and new trends, it seems as if the 

consumers' needs are changing continuously. Furthermore, the product development of 

clothes often take place on expected demand and desires, several months in advance and not 

on request. The fashion industry faces further issues, for instance the difficulty of producing 

items with perfect fit and how to optimise inventory. Customisation, and more specifcally 

mass customisation could be a solution to these issues. It would be a way for companies to 

offer customised products for the individual consumer, but with a price similar to that of 

massproduction. Earlier research have claimed that digital technologies can be implemented 

by companies in combination with mass customisation to make their business more effective. 

How companies work with acitivites and resources to optimise the business process in-house 

is called operations management and can be crucial for the survival of a company. The aim of 

this essay is to understand how companies in the fashion industry can work with 

customisation and mass customisation with the support of digital technologies in order to be 

competative. Through working with this concept companies may meet the consumers' need 

and desires. We have, in the theoretical framework, used a model founded in the five 

dimensions: quality, speed, dependability, flexibility and cost.  With these in mind we have 

studied three companies working with customisation. By doing that we have come to results 

showing that the concept of mass mustomisation affects all dimensions, but mostly quality. 

The concept can be used by companies to offer consumers what they demand when they 

demand it and thus create competitiveness. 
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II 

Sammanfattning 
Till följd av en växande efterfrågan på snabbt producerat mode och nya trender, verkar 

konsumenters behov i ständigt förändring. Vidare sker produktutveckling av kläder ofta på 

prognotiserade behov och önskemål, flera månader i förväg och inte på aktuell efterfrågan. 

Modebranschen besitter ytterligare problem, som bland annat berör svårigheter att ta fram 

plagg med en bra passform, samt att optimera lagerhållning. För att frånkomma dessa 

problemen kan kundanpassning och mer specifikt - konceptet mass customisation ses som en 

lösning. Det blir ett sätt för företag att erbjuda kundanpassade produkter för den individuella 

konsumenten, men med ett pris liknande massproduktion. Tidigare forskning har lyft fram 

digitala teknologier som kan implementeras av företag i kombination med mass 

customasition, för effektiviserade aktiviteter i verksamheten. Hur företag vidare arbetar med 

aktiviteter och resurser internt för att optimera affärsprocessen kan benämnas som operations 

management och kan vara avgörande för ett företags överlevnad. Denna uppsats syftar till att 

förstå hur modeföretag kan arbeta med kundanpassning och mass customisation, med stöd av 

digitala teknologier, för att skapa konkurrenskraftighet. Genom att arbeta med detta koncept 

kan företag i större utsträckning tillmötesgå konsumenters behov och önskemål. Vi har i den 

teoretiska referensramen utgått från en modell som grundar sig i de fem dimensionerna: 

kvalitet, hastighet, pålitlighet, flexibilitet och kostnader. Utifrån dessa har vi studerat tre 

fallföretag som arbetar med kundanpassning på något sätt. Således har vi fått fram ett resultat 

som pekar på att konceptet mass customisation påverkar samtliga dimensioner, men att det 

främst karaktäriseras av dimensionen kvalitet. Konceptet kan användas av företag för att 

erbjuda konsumenter vad de efterfrågar när de efterfrågar det och på så sätt skapa 

konkurrenskraft. 
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1 Att förutse svårdefinierade behov i en föränderlig 
modebransch  

The most creative thing a person will do 20 years from now is to be a very creative 

consumer… Namely, you’ll be sitting there doing things like designing a suit of clothes 

for yourself or making modifications to a standard design, so the computer can cut 

one for you [...] and sew it together for you… 

Robert H. Anderson, Head Information Systems, RAND Corporation, citerad av Alvin 

Toffler i ”Third Wave” [1], (1980) s. 274. 

 

De senaste 20 åren har modeindustrin, enligt Bhardwaj och Fairhurst (2010), genomgått en 

markant utveckling. Framförallt har gränserna för industrin expanderat vilket gjort att 

dynamiken i modebranschen har förändrats. Det råder hård konkurrens inom branschen och 

antalet säsonger under ett år har utökats vilket gör att företags sortiment ständigt måste 

uppdateras för att uppmuntra konsumenter att besöka butikerna ofta (ibid). Detta har skett i 

samklang med att fast fashion-industrin har växt sig allt större, där huvudsyftet är att erbjuda 

konsumenter de senaste trenderna så snabbt och effektivt som möjligt till ett lågt pris (Kim et 

al. 2013). Till följd av efterfrågan på snabbt producerat mode och nya trender verkar 

konsumenters behov i ständig förändring (Peterson 2012). Därför är det av signifikant 

betydelse för modeföretag att få respons från dess konsumenter för att uppmärksamma den 

efterfrågan som existerar och således kunna implementera strategier för att verka 

konkurrenskraftiga (Pan & Holland 2006; Kim et al. 2013). Konkurrensfördelar kan även 

vinnas genom att företag förvaltar de resurser och aktiviteter som producerar och levererar 

varor till konsumenter på ett effektivt sätt (Bhardwaj & Fairhurst 2010; Horta, Coelho & 

Relvas 2016). Slack et al. (2013) förklarar att hur företag förvaltar dessa resurser och 

aktiviteter kan benämnas som operations management och kan vara avgörande för 

verksamhetens existens. Företag försöker, enligt Graman och Bukovinsky (2005), hitta sätt att 

arbeta tillräckligt effektivt och flexibelt för att kunna svara på en marknad som blir allt mer 

mångfaldig gällande behov. Att arbeta med en effektiv och flexibel verksamhet blir därför 

särskilt viktigt då konsumenter har en ökande tendens att endast känna sig nöjda då de erhåller 

exakt vad de efterfrågar vid den tidpunkt de efterfrågar det (Mai et al. 2016). Däremot kan det 

bli problematiskt då det förväntas att konsumenter är fullt medvetna om vilka behov de 

besitter men att varken köparen eller säljaren fullt ut vet på förhand vad som önskas (Sundbo 

2002). 

 

Pan och Holland (2006) redogör för att produktutveckling och produktion av kläder sker på 

prognostiserade behov och önskemål, flera månader i förväg och inte på aktuell efterfrågan. 

Detta kan i sin tur innebära att då produkter når butiker kan konsumenters efterfrågan ha 

skiftat från vad företag förutspådde. Allen (2004), Walker (2005) och Larsson et al. (2009) 

förklarar att dessa osäkra prognoser leder till förlorad försäljning, flertalet returer samt att 

färre plagg säljs till fullpris eftersom företag har svårare att tillmötesgå konsumenters 

skiftande efterfrågan. Detta kostar företagen pengar då det resulterar i stora lagerkostnader, 

kostnader för personal samt kostnader i form av returneringar. Song och Ashdown (2013) har 

utfört en undersökning som påvisar att kläder returneras i högre grad än andra produkter. En 
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av de främsta anledningarna till detta är att konsumenter finner svårigheter i att hitta rätt 

storlek eller passform hos plagg (Simmons & Istook 2003; Walker 2005; Ashdown & Loker 

2010). Majoriteten av företag som florerar inom modebranschen baserar, enligt Ashdown och 

Loker (2010), sina storlekssystem på en ideal kroppsform med hjälp av mönster som skapas 

efter en provmodell och som sedan graderas till fler storlekar. Dessa storlekar kan även vara 

baserade på standardiserade och föråldrade mått vilket skapar problem för konsumenter som 

inte faller inom mallen för en ideal kroppsform. Song och Ashdown (2013) menar att 

traditionella modeföretag finner svårigheter i att uppfatta konsumenters perspektiv gällande 

passform då varje konsument individuellt bedömer hur välsittande ett plagg är. I de fall 

konsumenter upplever att passformen är dålig, kan det resultera i förlorade affärer för företag. 

Därför menar Song och Ashdown (2013) att det för företag är viktigt att studera 

kroppsuppfattning kopplat till tillfredsställelsen gällande passform för att skapa en förståelse 

rörande konsumenters önskemål för hur ett plaggs passform bör vara. 

 

Ytterligare problem som modeföretag kan stå inför är risken som kommer med lagerhållning 

(Larsson 2012). Horta, Coelho och Relvas (2016) belyser att lager är en central del i 

modeföretags försörjningskedjor och med ett ökande fokus på prestandaoptimering av dessa, 

kan lager ses som ett område där betydande resultatförbättring kan uppnås. Det finns en risk, 

både i att beställa in för mycket varor, och därmed riskera att en del blir osålda, men även i att 

beställa in för lite varor. Ett underskott i lagret kan innebära en brist på varor och därigenom 

sämre kundservice då företag inte kan erbjuda vad som efterfrågas. Detta är något som 

påverkar företag och dess verksamhet i och med de svårigheter och utmaningar som 

lagerhållning innebär (Graman & Bukovinsky 2005). Trots att fast fashion-industrin, med sina 

låga priser och ständigt skiftande trender, dominerar på marknaden, menar Sundbo (2002) att 

marknaden numera inte drivs till lika stor del av kvantitet och priser utan av kvalitet och 

förväntningar. Detta har således gett påföljden att vissa modeföretag eftersträvar att producera 

på beställning istället för att förfoga över ett stort lager (Allen 2004; Walker 2005). För att 

frånkomma problemen med att producera efter prognostiserade behov, passformer som inte 

tillfredsställer kunden samt lagerhållning, kan kundanpassning och mer specifikt - konceptet 

mass customisation ses som en lösning. Det blir ett sätt för företag att erbjuda kundanpassade 

produkter för den individuella konsumenten, men med ett pris liknande massproduktion. 

 

1.1 Mass Customisation som ett konkurrenskraftigt koncept 

För att svara på de problem som den föränderliga modebranschen besitter samt tillmötesgå 

vad konsumenter efterfrågar föreslår Larsson (2012) samt Peterson (2012) mass customisation 

som en lösning. Davis (1987:177) beskriver konceptet som “ett system där samma mängd 

konsumenter kan nås, som på massmarknaden i den industriella ekonomin, men samtidigt 

behandlas individuellt som i den förindustriella ekonomin med kundanpassning” (egen 

översättning). Pine (1993:44) har utarbetat definitionen till “ett koncept som erbjuder sådan 

variation och individuell anpassning att i princip alla konsumenter kan finna något de önskar 

till ett pris jämförbart med massproducerade produkter” (egen översättning). Choi och Guo 

(2017) har senare förenklat definitionen och beskriver mass customisation som ett sätt att 
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erbjuda kundanpassade produkter för individuella konsumenter med ett pris liknande 

massproduktion. 

 

Detta koncept, som innebär en begränsad kundanpassning, kräver inte full information om 

konsumenters behov (Larsson 2012). Istället har processen ofta en utgångspunkt i en 

grundmodell som sedan modifieras efter den individuella konsumenten. Skoföretaget 

Converse har låtit implementera detta koncept, där konsumenten tillåts att göra enklare 

modifieringar utifrån en grundmodell, så som att välja färg (Converse 2017). Med mass 

customisation kan företag skapa variation och kundanpassning genom flexibilitet och snabb 

respons (Graman & Bukovinsky 2005). Utifrån detta kan konsumenter som nyttjar denna typ 

av tjänst i större grad få sina behov av produktattribut tillfredsställda, genom val av färg, stil, 

längd och andra egenskaper på sina produkter (Peterson 2012; Wang & Cho 2012). Denna 

mellanväg mellan standardisering och total kundanpassning menar Sundbo (2002) är den mest 

fördelaktiga för företag. Han hävdar att det mest kostnadseffektiva är att kombinera det bästa 

av standardisering samt kundanpassning och använda sig av standardmoduler som i sin tur går 

att bygga ihop till en anpassad vara. Dessa moduler kan användas för att skapa och producera 

flertalet varierande produkter (Graman & Bukovinsky 2005). Det är vidare, enligt Park et al. 

(2016), viktigt för företag att erbjuda ett tillräckligt stort antal moduler för att dessa ska kunna 

kombineras och skapa mångfald i produktutbudet. På så sätt behandlas konsumenten på ett 

individuellt plan samtidigt som företaget har kontroll över kostnader samt att produktionen 

sker med en hastighet liknande massproduktion (Davis 1987; Pine 1993; Choi & Guo 2017). 

 

Walker (2005) förklarar att ett företags konkurrensförmåga antingen kan ses från ett externt 

kundperspektiv eller internt verksamhetsperspektiv, men att kundperspektivet kan ses som det 

mer värdefulla då det är kunden som betalar för produkten eller tjänsten. Om två företag 

erbjuder likvärdiga produkter kommer kunden köpa produkten med det högst uppfattade 

värdet. För att företag ska upplevas som pålitliga och vinna konsumenters förtroende måste 

dessa besitta vad konsumenter efterfrågar, när och var de efterfrågar det. Utifrån det interna 

verksamhetsperspektivet tar Fawcett et al. (2008) upp kortare ledtider och större produkt-

tillgänglighet som två viktiga aspekter för en konkurrenskraftig och framgångsrik verksamhet 

och affärsprocess. Där har mass customisation en stor fördel i att, som Sundbo (2002) hävdar, 

den innovativa processen kan systematiseras då produkterna och produktionen kan 

standardiseras men att relationen med konsumenter behålls genom individuell service. Sundbo 

(2002) menar vidare att relationen till konsumenterna kan bidra till företagets utveckling då de 

genom synpunkter involveras i innovationsprocessen. Genom detta kan företag ta reda på vad 

konsumenter efterfrågar och på så sätt skapa önskvärda moduler som kan kombineras. 

Kundnöjdheten kan således i större grad säkerställas genom att designprocessen kan jämföras 

med total kundanpassning och vidare kan utvärderas genom god respons från kunder relaterat 

till deras behov och efterfrågan (Daaboul et al. 2015; Park et al. 2016). 

 

Walker (2005) menar att företag ständigt strävar efter att förbättra sin förmåga att konkurrera 

inom kostnads- och tidsaspekter. Kan verksamheter inte producera mer med mindre resurser 

samt lägre kostnader på kortare tid så minskar konkurrenskraften. Mass customisation 

besitter, enligt Daaboul et al. (2015), fördelar i att det både kan reducera kostnader samt leda 
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till ökad kundnöjdhet. Kostnaderna kan reduceras genom att aktiviteter i produktions-

processen, som nämnt, kan liknas vid massproduktion samt att aktiviteterna tillsammans med 

operation management är flexibla. Park et al. (2016) betonar vikten av att minska 

tillverkningskostnader för att inte avskräcka priskänsliga konsumenter med ett för högt 

produktpris. Som en lösning till detta menar Sundbo (2002) att den moderna digitala 

teknologin kan vara ett alternativ för att producera dessa individanpassade varor till ett lågt 

pris. Ashdown och Loker (2010) behandlar vidare digitala teknologier i kombination med 

mass customisation. De nämner bland annat kroppsskanning samt nya produktionssystem för 

storleks- och passformstabeller, design och logistik. Eftersom modesystemet börjar och slutar 

med konsumenten, menar Pan och Holland (2006) att det är viktigt för modeföretag att 

tillfredsställa denna. Det kan möjliggöras med hjälp av teknologi som identifierar, inte bara 

konsumenters behov inför ett köp, utan även utvärderingar efter köpet (Pan & Holland 2006; 

Wang & Cho 2012). 

 

Mass customisation med stöd av digitala teknologier kan vara en möjlighet för modeföretag 

att förbättra såväl den externa kundnöjdheten, som interna processer för effektiva aktiviteter i 

produktionen. Däremot hävdar Allen (2004) att det krävs mer än att bara investera i avancerad 

teknologi för att utveckla kundorienterade företag som ställer varje enskild individs krav och 

önskemål i fokus. Då dynamiken i modebranschen har förändrats, har det medfört en strävan 

efter låga kostnader samt flexibilitet i design, kvalitet och ‘speed to market’, det vill säga hur 

snabbt produkterna kommer ut på marknaden. Allen (2004) förklarar att det finns brister i 

förmågan att konstruera system, organisationer, processer och affärsmodeller och att samtidigt 

göra dessa kundorienterade. Därför måste företag bygga organisationer och strukturer, som 

inte bara producerar kundanpassade produkter, men som även verkar för kunderna och tillika 

företagets bästa (ibid). Framförallt har den hårda konkurrensen medfört att det upplevs som 

viktigt för företag att bygga strategier för att upprätthålla en lönsam position på den allt mer 

krävande marknaden (Bhardwaj & Fairhurst 2010). 

 

Park et al. (2016) lyfter fram teknologier som kan implementeras av företag i kombination 

med mass customisation. Bland annat beskriver de ett verktyg skapat för att hjälpa företag i 

sitt planerande av produkter. Detta genom att samla data i form av företagets konkurrens-

fördelar samt framtida trender på marknaden i en databas. Song och Ashdown (2013) tar upp 

ett exempel med modeföretaget Levi’s, som låtit införa ett online-baserat program där 

konsumenter har möjlighet att delge information om kroppsstorlek, kroppsform och problem 

angående passform. Detta för att på så sätt kunna tillfredsställa kunders behov bättre. Mai et 

al. (2016) föreslår kundanpassning med hjälp av 3D-teknologi. Den teknik de behandlar 

tillåter konsumenter att designa och införskaffa kundanpassade produkter direkt på internet 

genom att data kan insamlas och återanvändas vid framställande av produkter. Ashdown och 

Loker (2010) berör även dem temat 3D-teknologi och tar upp 3D-skanners. De menar att 3D-

skanners kan användas till mer precis måttagning, i kontrast till att manuellt samla in 

kroppsmått och genererar samtidigt mer information om den skannade kroppen. Bilden som 

skapas kan visa på en rad koordinater som beskriver ytan av kroppen och visualiserar den i 

3D. Genom detta kan kroppsskanning ses som mer kostnadseffektivt och mindre tidskrävande 
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än andra mätmetoder. Alla dessa teknologier bidrar vidare med en träffsäkerhet gällande 

konsumenters behov och reducerar på så sätt kostnadskrävande returer och reklamationer. 

 

Larsson (2010) har studerat konceptet mass customisation och har genomfört ett 

forskningsprojekt kallat Knit on Demand som pågick mellan åren 2006 - 2010. Detta projekt 

gick ut på att utveckla och testa en ny produktions- och logistiklösning för rörlighet i 

kundrelationer och låta konsumenter konstruera ihop produktmoduler till kundanpassade 

plagg. Vidare var en av grundidéerna med Knit on Demand-projektet att analysera hur 

teknologier inom stickning som kan producera färdiga plagg direkt i maskinen kan användas 

för att ändra utförandet i en textil värdekedja. Tanken var frrån början att bygga upp en butik 

där konsumenten skulle ha möjlighet att själv bestämma attribut till sina plagg så som 

ärmlängd samt längd på plagget. Plaggen skulle sedan producerades direkt i butiken via 

stickmaskiner och vara klara för leverans efter tre timmar. När detta väl skulle verkställas, 

blev det inte riktigt som det var tänkt. Butiken byggdes upp men utan några av de digitala 

verktyg som var planerade från början, samt att leveranstiden för plaggen blev mellan en till 

tre veckor. Projektet lades sedan ner 2010 på grund av begränsningar i kapacitet. Redan från 

början i projektet sågs dessa begränsningar i kapaciteten som en risk. Det är viktigt för företag 

att kunna boka kapacitet i förväg, innan konsumenter placerar sina ordrar, för att ha 

möjligheten att leverera i tid. Så vid de fall detta blir ett problem kan det påverka pålitligheten 

i företaget och genom det påverkas även kundnöjdheten (ibid). 

 

1.2 Mass Customisations utmaningar 

Enligt Mai et al. (2016) har konsumenter en ökande tendens att endast känna sig nöjda då de 

erhåller exakt vad de efterfrågar just då de efterfrågar det. Således är det, som Kim et al. 

(2013) menar, viktigt att som företag undersöka den efterfrågan som existerar och genom det 

undvika att eventuellt producera produkter som inte säljs. Larsson (2010) behandlar, som 

tidigare nämnt, konceptet mass customisation som underlättar bemötandet av konsumenters 

efterfrågan. Vidare förklarar han att det finns två olika sätt att utföra mass customisation: det 

ena sättet är att låta konsumenterna justera mått på plaggen för att få dem att passa 

konsumenter bättre. Detta kan innefatta till exempel ärmlängd eller bredd på plagget. Det 

andra är att låta konsumenter justera designattribut hos plaggen för att uppfylla de visuella 

behov som finns, likt hur Converse arbetar. Trots att detta inte är ett nytt koncept, menar 

Allen (2004) att det ännu bara är en vision för många företag inom modebranschen. Även då 

branschen har all nödvändig teknologi och utrustning som behövs för att svara på 

konsumenters efterfrågan, finns det fortfarande svårigheter att uppfylla detta. Vi ställer oss 

därför frågande till vad det är som gör att vissa företag tillåts att tillämpa detta koncept medan 

andra inte kan göra det. 

 

Larsson (2012) beskriver att en utmaning som företagen står inför, gällande kundanpassade 

plagg, är dess förmåga att kunna uppfylla den bild av plagget som konsumenten skapar vid 

designandet. Om företaget inte uppfyller den bild av produkten som konsumenten konstruerat 

är risken stor att konsumenten blir missnöjd med slutprodukten. Under processen av 

kundanpassning menar Sundbo (2002) att det kan uppdagas för konsumenten att denne i 
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själva verket har ett annat problem än vad som från början identifierades. Alternativt kan nya 

problem uppkomma som inte från början urskiljts. Larsson (2012) menar att det även kan 

hända att bilden som konsumenten från början visualiserade modifieras och utvecklas under 

tiden som plagget produceras. Allen (2004) förklarar att det även kan uppstå förvirring hos 

konsumenter vid mass customisation i de fall då valmöjligheterna blir för många. Vilket 

medför en ökad betydelse för företag i att besitta en tillräcklig mängd moduler som gör att 

konsumenter kan få sin efterfrågan uppfylld, utan att alternativen blir för många. Choi och 

Guo (2017) belyser att detta kan innebära stora risker för företag i samband med bland annat 

inköp, då det kan hända att konsumenter inte blir nöjda med de produkter som har tillverkats. 

Eftersom dessa varor inte går att sälja vidare till andra konsumenter på grund av att de 

tillverkats för en specifik kunds kroppsmått och önskemål, kan det bli kostsamt för företaget 

om de erbjuder möjlighet till returnering och full ersättning för produkten (ibid). En grundlig 

undersökning av konsumenters behov är därför att föredra och vidare att slutprodukten i så 

stor utsträckning som möjligt liknar det plagg som från början visualiserades och designades. 

Därför ser vi att strategier som kan effektivisera och förbättra leveranskedjan, genom 

exempelvis ökad flexibilitet och snabb respons, bör tillämpas. Vi anser att genom att göra 

detta kan en mer exakt och mindre riskfylld planering av inköp och lager utföras. 

 

Vidare finns det även utmaningar i det sätt av mass customisation som innebär att 

konsumenterna tillåts justera mått på plaggen för att få dem att passa bättre (Larsson 2010). 

Trots att företag har låtit införa program där konsumenter har möjlighet att delge information 

om kroppsstorlek, kroppsform och problem angående passform, som i fallet med Levi’s (Song 

& Ashdown 2013), kvarstår problem med få kunden helt tillfredsställd. Dettta eftersom att 

modeföretag anser att denna information är pålitlig, men Song och Ashdown (2013) lyfter 

fram att problem kan uppkomma då konsumenter själva ska bedöma sin storlek. Ofta saknar 

konsumenter kunskap och precision i hur kroppen ska mätas samt att uppfattningen av deras 

kroppsform baseras på subjektiva bedömningar och uppfattningar. Således kan slutprodukten 

skilja sig från den bild konsumenten visualiserat. Vidare har traditionella modeföretag 

svårigheter i att uppfatta konsumenters perspektiv gällande passform då varje konsument 

individuellt bedömer hur välsittande plagget är (ibid).  

 

Med de utmaningar som modeföretag står inför gällande att förutse svårdefinierade behov i 

den föränderliga branschen och att optimera sin verksamhet, ser vi att konceptet mass 

customisation är något som behöver studeras vidare. För att kunna identifiera vilka 

svårigheter, utmaningar men främst möjligheter som finns med konceptet har vi studerat 

företag som arbetar med kundanpassning på olika sätt.  
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2 Syfte 
Syftet är att förstå hur modeföretag kan arbeta med kundanpassning och mass customisation, 

med stöd av digitala teknologier, för att skapa konkurrenskraftighet. 

 

Frågeställningar: 

• Hur arbetar modeföretag med kundanpassning? 

• Vilka svårigheter och möjligheter medför konceptet mass customisation för 

verksamheter? 

• Hur kan mass customisation skapa konkurrenskraft för företag ur ett operations 

managementperspektiv? 
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3 Teoretisk referensram 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som utgår från operations 

management och modellen “The five performance objective”. 

3.1 Operations Management 

Slack et al. (2013) förklarar att operations management har att göra med förvaltning av de 

resurser och aktiviteter som producerar och levererar produkter och tjänster till kunder. Horta, 

Coelho och Relvas (2016) förklarar att då modebranschen är väldigt konkurrensbetonad måste 

företag förbättra sin verksamhet på en daglig basis för att kunna verka konkurrenskraftiga. 

Vidare har trycket för att öka servicenivån och sänka kostnaderna tillsammans med att 

aktiviteter inom verksamheter blivit allt mer komplexa skapat stora utmaningar för företag. 

Således kan operations management vara avgörande för om företag överlever eller inte 

eftersom effektiva verksamheter i större utsträckning erhåller konkurrenskraft. Detta då 

förmågan att svara på kundernas och marknadens efterfrågan snabbt, till låg kostnad och med 

hög kvalitet är avgörande för att uppnå lönsamhet samt för att vinna marknadsandelar (Slack 

et al. 2013; Horta, Coelho & Relvas 2016). Bhardwaj och Fairhurst (2010) samt Horta, 

Coelho och Relvas (2016) belyser att ett företags överlevnad och tillväxt i hög grad är 

beroende av dess förmåga att driva sin verksamhet på ett effektivt sätt och att utnyttja sina 

resurser produktivt. Kiridena och Jagoda (2015) förklarar att verksamheter gör en rad 

investeringar och resursfördelningar som på lång sikt avgör kapaciteten och möjligheter för de 

olika aktiviteterna i verksamheten. Vidare förklarar de att verksamhetens prestanda speglar 

verksamhetssystemets kapacitet och förmåga att stödja konkurrenskraftiga prioriteringar i 

företaget såsom pris för produkt eller tjänst, kvalitet och leveranstid. Därav blir 

verksamhetens förmåga att konkurrera mot liknande produkter eller tjänster som finns inom 

modebranschen direkt påverkat av beslut som tas inom operations management (ibid). Slack 

et al. (2013) tar upp hur företag kan optimera affärsprocessen i ett företag och att de på så sätt 

försöker hitta sätt att minimera kostnader och dra största möjliga fördel av verksamhetens 

resurser och aktiviteter. 
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3.2 The five performance objective 

För att kunna eftersträva en optimal affärsprocess har Slack et al. (2013) tagit fram en modell 

som benämns “The five performance objective”. Denna modell består av de fem 

dimensionerna: kvalitet, tempo, pålitlighet, flexibilitet och kostnader. Vi kommer att 

presentera varje dimension var för sig och sätta dessa i perspektiv till mass customisation. 

Detta för att analysera hur det kan byggas strategier och moment som kan effektivisera och 

förbättra ett företags interna och externa faktorer. 

 

Figur 1. The five performance objective (Slack et al. 2013) 

 

3.2.1 Kvalitet 

Kvalitet syftar till hur väl produkter eller tjänster överensstämmer med kundens 

förväntningar. Med andra ord handlar det om att göra saker rätt (Slack et al. 2013). Kvalitet är 

på sätt och vis den mest synliga delen av vad verksamheten gör, då det utifrån detta är 

tämligen lätt för kunder att bedöma verksamheten. Är produkten eller tjänsten som den ska 

vara? Är den rätt eller fel? Därför är kvalitet något grundläggande och har därmed ett stort 

inflytande på kundnöjdheten (ibid). Sundbo (2002) nämner att kundanpassade plagg fram-

förallt kan påverka kundnöjdhet och kundservice, eftersom kunden får stöd i personalen och 
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en speciell upplevelse vid designandet av sitt individuella plagg. Något som även nämns är 

möjligheten till nya innovationer och hur dessa har en större chans att lyckas på marknaden då 

de härstammar från konsumenters behov och efterfrågningar som kan identifieras vid kund-

mötena. 

 

Då en konsument köper en kundanpassad vara eller tjänst menar Sundbo (2002) att det finns 

två möjligheter till bakomliggande orsak. Antingen vill konsumenten lösa ett problem eller så 

vill denne erhålla en upplevelse. Köpet görs baserat på förväntningar att problemet som 

uppstått ska lösas eller att en upplevelse ska erhållas. Om dessa förväntningar uppfylls eller 

inte beror inte endast på om den service konsumenten får tekniskt sett löser dennes problem. 

Även upplevelsen har en betydelse. Konsumenten kan erhålla en upplevelse av utförandet 

som därmed ger en känsla av att ha fått sitt problem löst och således upplevs kvaliteten hög 

(ibid).  

 

Slack et al. (2013) förklarar att kvalitet dessutom är viktigt då det reducerar kostnader internt 

för företaget. Ju färre misstag och fel som görs i aktiviteterna desto mindre tid behöver det 

läggas på att rätta till misstagen. Wickramasinghe och Perera (2016) menar att en av de 

viktigaste aspekterna för kvalitet är produkter vars tillverkning är både repeterbar och pålitlig. 

Företag har insett att de inte kan producera produkter av hög kvalitet om deras resurser är 

dåligt underhållna. Så genom att identifiera och kontrollera de resurser som påverkar 

variabiliteten i produktens kvalitetsegenskaper kan det säkerställas att dessa resurser är både 

pålitliga och hållbara. Detta leder i sin tur till stabila och effektiva processer samt lägre 

kostnader, men även bättre kvalitet på produkterna och att dessa levereras enligt målsättning. 

Slack et al. (2013) belyser även att kvalitet internt i verksamheten förhindrar att eventuell 

förvirring och irritation uppstår, som kan avleda från andra aktiviteter. Vidare betonar 

Wickramasinghe och Perera (2016) att tidigare forskning pekar på en stark korrelation mellan 

kvaliteten på resurser och produktkvalitet. 

3.2.2 Hastighet 

Dimensionen hastighet kan i många aspekter beskrivas som ‘speed to market’, det vill säga 

hur snabbt produkterna eller tjänsten når marknaden och slutkonsumenten (Allen 2004; Slack 

et al. 2013). Zhang et al. (2017) menar att ‘speed to market’ är en vital del för företag i 

modebranschen idag som karaktäriseras av korta produktlivscykler, snabb respons och snabba 

informationsflöden. Vidare belyser Zhang et al. (2017) att speed to market avsevärt påverkar 

företags långsiktiga konkurrenskraft. Anledningen till detta är att företag som introducerar 

nya produkter på marknaden snabbare än sina konkurrenter kan erhålla fler fördelar, som att 

skapa en närmare relation till sina kunder. Slack et al. (2013) belyser att en av de främsta 

externa fördelarna med att snabbt nå slutkonsumenten är att det ökar chanserna att de köper 

produkten, betalar mer för den eller upplever större fördel av den.  

 

Vidare förklarar Slack et al. (2013) att hastighet är inte bara viktigt för de externa fördelar det 

kan ge, utan är minst lika viktigt internt i verksamheten. För att kunna ge snabb respons till 

externa kunder krävs det att man kan ta snabba beslut samt utföra snabb förflyttning av 

material och information inom aktiviteten. Peterson (2012) menar att kundanpassa plagg kan 
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verka som en fördel för modeföretag då konsumenters efterfrågan uppfylls mer exakt utan 

långa ledtider som på den traditionella modemarknaden. Genom att ta hjälp av digitala 

teknologier som 3D-skanning, istället för att använda sig av traditionella metoder finns det 

möjlighet att eftersträva detta. En fördel med 3D-skanning jämfört med att manuellt mäta 

kroppen som Song och Ashdown (2013) lyfter är att en 3D-skanner kan, på kort tid, 

frambringa flertalet kroppsmått för att sedan lagra dessa. Genom detta har 3D-skanners 

minskat på kostnader som annars framkommer av tiden av att insamla kroppsmått från varje 

person. Simmons och Istook (2003) menar att, trots då personalen som tar måtten är väl 

utbildade i hur det ska utföras, är proceduren komplicerad och tidskrävande. Därför har 

företag som utövar mass customisation i större utsträckning börjat använda sig av 3D-

skanners i sina processer för kundanpassning (Song & Ashdown 2013). En annan fördel med 

3D-skanning som Peterson (2012) lyfter fram innebär att de produkter som produceras redan 

har blivit sålda innan de börjar tillverkas. Därigenom minskar risken för att plaggen blir 

osålda eller reas ut. Slack et al. (2013) förklarar att hastighet är viktigt i just syftet att minska 

lagerhållning, eftersom att produkter som ligger på hyllorna länge kostar pengar. Då lager är 

en central del i modeföretags försörjningskedjor, är det viktigt att kunna optimera detta 

(Horta, Coelho & Relvas 2016). Vidare kan detta leda till ytterligare positiva resultat i form 

av nya möjligheter i ett logistikperspektiv då det kan medföra kortare ledtid från beställning 

till leverans. Ju tätare inpå produktionen som beslut kan tas desto bättre är det, då det är 

mindre riskfyllt att prognostisera morgondagens behov än nästkommande års behov (Peterson 

2012; Slack et al. 2013). 

3.2.3 Flexibilitet 

Flexibilitet i ett företag innebär, enligt Slack et al. (2013) tillgänglighet att göra ändringar i 

moment inom verksamheten. Detta kan innebära ändringar i vad momentet innefattar, hur de 

utförs samt när de utförs. För företag är det speciellt viktigt att vara flexibla inom vissa 

områden. Produktflexibilitet är en signifikant del då introduktion av nya, utvecklade produkter 

är av vikt för att få konsumenter att återvända till företaget med tanken inhandla nya 

produkter. Även flexibiliteten i produktbredd, produktvolym samt leverans är viktiga för att 

vara konkurrenskraftig. En av de mest förmånliga externa effekterna av flexibilitet är den 

ökade förmågan att utföra olika saker för olika konsumenter. En hög flexibilitet medför 

variation i de produktattribut som erbjuds (Slack et al. 2013; Wickramasinghe & Perera 

2016). Peterson (2012) lyfter konceptet mass customisation som innebär flexibilitet för 

konsumenter i form av att de erbjuds möjlighet att utforma produkter efter smak och egna 

önskemål. Denna möjlighet kan vara främjande för företag då konsumenter, enligt Sundbo 

(2002), lägger stor vikt även vid små kundanpassningsmoment. Det får konsumenten att 

uppleva individuell service och bara en sådan flexibel detalj som att få bestämma ärmlängd på 

en tröja kan tilldelas stort värde. 

 

Normalt sett innebär en hög nivå av variation, enligt Slack et al. (2013), stora kostnader. Vissa 

företag använder sig av flexibilitet på ett sätt där varje produkt är helt anpassat efter 

konsumenten. Produkter med högre flexibilitet produceras ofta i lägre volymer vilket gör att 

priset på dem blir högt. Däremot menar Sundbo (2002) att företag kan använda sig av en 

kompromiss i form av mass customisation där konsumenter har möjlighet att utföra en slags 
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limiterad kundanpassning. Larsson (2012) samt Peterson (2012) menar att det mest 

fördelaktiga är att erbjuda konsumenter kundanpassade plagg med utgångspunkt i en 

grundmodell som sedan modifieras efter den individuella konsumenten. Detta styrks av Hu 

(2013) som menar att företag kan inneha större flexibilitet genom att skapa produktfamiljer 

som i sin tur är försedda med varianter som går att kombinera ihop för att skapa hög variation 

i den slutliga produkten. Detta leder då till att konsumenten, enligt Slack et al. (2013), kan 

erhålla kundanpassade plagg samtidigt som företaget kan producera större volymer och på så 

sätt hålla kostnaderna nere. 

 

Hu (2013) lyfter vidare vikten för företag att, genom mass customisation, svara till 

konsumenters skiftande efterfrågan med uppdaterade varor och flexibla produktionssystem. 

Enligt Choi och Guo (2017) kan en mindre riskfylld planering av inköp göras, genom att 

förbättra leveranskedjan med ökad flexibilitet och snabbare respons från konsumenter. Detta, 

menar de, ska bidra med hjälp till företag att förutse trender och efterfrågan och på så sätt 

implementera tilltalande attribut i kundanpassningen. 

3.2.4 Pålitlighet 

Slack et al. (2013) menar att pålitligheten hos ett företag syftar till att utföra saker i tid så att 

konsumenter kan erhålla sina produkter då de är i behov av dem, eller åtminstone vid avtalad 

tid. Att kundanpassa plagg kan enligt Peterson (2012) verka som en fördel för modeföretag då 

konsumenters efterfrågan uppfylls mer exakt till skillnad mot den traditionella mode-

branschen, som producerar efter prognotiserade behov. Larsson (2012) framhäver vikten hos 

företag gällande att uppfylla konsumenters bild av produkten de beställt och vidare leverera 

den på den avtalade tiden. Bilden som konsumenter har av sin designade vara kan under tiden 

för produktion modifieras och utvecklas så det gäller för företaget att leverera inom skälig tid 

för att underlätta produktens överensstämmande. 

 

Enligt Slack et al. (2013) påverkar inte pålitligheten konsumenters chans att välja en produkt 

då det är omöjligt att utvärdera hur pålitligt ett företag är innan produkten har levererats. 

Däremot kan det påverka konsumenters övergripande åsikt om företaget då produkter eller 

tjänster inte levereras i tid eller på rätt sätt. Pålitligheten kan, enligt Song och Ashdown 

(2013), dock styrkas med hjälp av 3D-teknologi. Detta genom att teknologin hjälper till att 

framkalla kroppsmått och identifiera konsumenters kroppsformer vilket bidrar till ökad 

precision och pålitlighet gällande passform. 

 

Pålitlighet inom företaget gällande dess moment påverkar, enligt Slack et al. (2013), resten av 

delarna i verksamheten. Ju mer tillförlitliga momenten är i att leverera information eller 

material i tid desto mer effektiva är de. Pålitlighet sparar bland annat företag tid genom att 

momenten är välplanerade och utförs vid den tid de planerades för. Detta gör att produktionen 

löper smidigt utan onödiga avbrott vilket även sparar företaget pengar eftersom ineffektiv 

användning av tid innebär större kostnader hos företag. Vidare bidrar detta till ökad stabilitet i 

företaget eftersom pålitliga processer gör att verksamheten blir mer förutsägbar med färre 

överraskningsmoment. Genom det kan företaget fokusera på att förbättra de olika 

produktionsmomenten utan avledning från andra delar i verksamheten. 
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3.2.5 Kostnader 

Slack et al. (2013) förklarar att oavsett om företag direkt konkurrerar med pris eller inte, 

ligger det i deras främsta intresse att hålla kostnader nere. Desto lägre kostnaderna är för 

produktionen, desto lägre blir priset för slutkunden. De sätt på vilka operations management 

kan påverka kostnader beror i stor utsträckning på var i verksamheten och i vilka aktiviteter 

kostnaderna uppstår. Verksamheten kommer att spendera sina pengar på personal, 

anläggningar, teknik, utrustning och material (Walker 2005). Alla verksamheter har ett 

intresse av att hålla sina kostnader nere, så länge som de är kompatibla med nivåerna av 

kvalitet, hastighet, pålitlighet och flexibilitet som kunderna efterfrågar. Vidare förklarar Slack 

et al. (2013) att det vanligaste måttet som används för att ange hur framgångsrik en aktivitet 

är, är produktivitet. Produktivitet är förhållandet mellan vad som produceras och vad som 

krävs för att producera det. Ett sätt att förbättra en aktivitets produktivitet är att minska 

kostnaderna för vad som går in i aktiviteten men att samtidigt behålla nivån av det som 

produceras. Produktivitet kan också förbättras genom att förvalta de resurser som används i 

aktiviteten på ett bättre sätt (Slack et al. 2013; Pozzi & Schivardi 2016). Alla verksamheter 

strävar efter att minska på det som inte bidrar till lönsamheten, oavsett om det handlar om 

slöseri av material, ineffektiva arbetsprocesser eller anläggningar som inte utnyttjas fullt ut.  

 

De dimensioner som presenterats ovan påverkar på flera sätt olika interna faktorer, men alla 

dimensioner påverkar kostnader. Således måste prestandan i de fyra andra dimensionerna 

förbättras för att det ska kunna påverka och förbättra kostnaderna.  

 

Kvalitet är framförallt en viktig dimension utifrån aspekten kundnöjdhet, därför är det av stor 

vikt att verksamheten uppfyller kundens förväntningar för att inte förlora affärer. Genom att 

erbjuda kundanpassade plagg, menar Sundbo (2002) att kundens förväntningar kan uppfyllas 

och på så sätt upplevs kvaliteten som god. Internt i verksamheten, förklarar Slack et al. 

(2013), att högkvalitativa verksamheter inte slösar tid eller ansträngning till att göra om saker 

på nytt eller rätta till fel. Därför är det viktigt att, som Wickramasinghe och Perera (2016) 

belyser, identifiera och kontrollera de resurser som påverkar variabiliteten i produktens 

kvalitetsegenskaper och på så sätt säkerställa att dessa resurser är både pålitliga och hållbara. 

Detta leder i sin tur till bättre kvalitet på produkterna och att dessa levereras enligt målsättning 

och således lägre kostnader.  

 

Hastighet utifrån det externa perspektivet påverkar kostnader på så sätt att det ökar chanserna 

att kunden köper produkten, betalar mer för den eller upplever större fördel av den (Slack et 

al. 2013). Detta eftersom att företag som introducerar nya produkter på marknaden, snabbare 

än sina konkurrenter, kan skapa en närmare relation till sina kunder (Zhang et al. 2017). 

Genom användning av 3D-skanners förklarar Song och Ashdown (2013) att det getts 

möjlighet att snabbare ta fram kroppsmått och således minska på kostnader som annars 

framkommer från tiden av att manuellt göra detta. Vidare är hastighet viktigt eftersom att ju 

tätare inpå produktionen som beslut kan tas desto bättre är det, då det är mindre riskfyllt att 

prognostisera morgondagens behov än nästkommande års behov (Peterson 2012; Slack et al. 

2013). Slack et al. (2013) belyser även att verksamheter vars aktiviteter håller en hög 
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hastighet reducerar nivån av lagerhantering mellan och inom processer, vilket minskar 

kostnader då produkter som ligger på lagerhyllor kostar pengar.  

 

Slack et al. (2013) förklarar att en hög nivå av variation normalt sett innebär stora kostnader. 

Däremot gör konceptet mass customisation det möjligt för företag att producera större 

volymer, likt massproducering, men ändå hålla kostnaderna nere. Detta leder även till att 

konsumenter kan erhålla kundanpassade plagg, då flexibilitet kan ge företag förmånen att 

erbjuda olika konsumenter olika saker (Slack et al. 2013; Wickramasinghe & Perera 2016). 

En flexibel verksamhet, vilket Slack et al. (2013) samt Choi och Guo (2017) förklarar, 

anpassar sig lätt till förändringar som kan uppstå och genom att förbättra leveranskedjan med 

snabbare respons från konsumenter kan en mindre riskfylld planering av inköp göras. Flexibla 

aktiviteter kan också snabbt byta mellan uppgifter utan att slösa bort tid och kapacitet.  

 

Pålitlighet handlar i många aspekter om att konsumenten ska kunna lita på att den kan erhålla 

sina produkter då den är i behov av dem, eller åtminstone vid avtalad tid (Slack et al. 2013). 

Vidare handlar det även om att uppfylla den bild konsumenten har av en produkt. Likt hur 

3D-teknologi kan spara tid för att ta fram kroppsmått som Song och Ashdown (2013) 

förklarar, kan även teknologin bidra till ökad precision och pålitlighet gällande passform. 

Uppfylls konsumentens bild av produkten och levereras i tid minskar risken för eventuellt 

missnöjdhet eller returnering, vilket påverkar verksamhetens kostnader. Slack et al. (2013) 

tydliggör att i tillförlitliga verksamheter uppstår det inte några oväntade överraskningar och 

de kan därmed leverera produkter enligt tidsplan. Pålitliga processer eliminerar störningar 

som kan avleda från andra moment. Detta gör att produktionen löper smidigt utan onödiga 

avbrott vilket även sparar företaget pengar eftersom ineffektiv användning av tid innebär 

större kostnader hos företag. 

3.3 Tillämpning av den teoretiska referensramen 

För att kunna förstå hur modeföretag arbetar med mass customisation och hur externa 

perspektiv, så som kundnöjdhet såväl som interna perspektiv som aktiviteter inom 

verksamheten påverkas av detta kommer vi att utgå från modellen “The five performance 

objective”. Modellen kommer även att ligga till grund för analys- och diskussionsarbetet av 

det empiriska resultatet. 
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4 Metod 
I följande avsnitt presenteras de metoder som tillämpats för att få svar på våra frågeställningar 

och kunna uppfylla syftet med denna rapport. Vi har främst valt att använda oss av en 

kvalitativ metod, där vi kartlagt hur tre olika företag arbetar med kundanpassning på olika 

sätt. För att få underlag till detta har vi utfört semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner 

från dessa företag. Vi har även studerat vad tidigare forskning säger om ämnet genom att ta 

del av böcker, kurslitteratur samt vetenskapligt granskade artiklar. 

4.1 Intervju som val av metod 

Då vår studie ämnar undersöka ämnet kundanpassning utifrån ett företagsperspektiv har vi 

valt studera tre fall av företag, som tillämpar just detta. Vi har vidare valt att utföra intervjuer 

med representanter från dessa företag. Ahrne och Svensson (2011) förklarar att syftet med att 

utföra intervjuer bygger på att kunskap om något som man inte känner till eller har kunskap 

om ska skapas. Det är även ett sätt att erhålla insikter om de förhållanden som råder i en 

verksamhet. Ejvegård (2009) menar att intervjuer kan användas till de allra flesta ämnen och 

att metoden möjliggör chanser att finna data som inte går att hitta i litteratur. Således har detta 

motiverat oss att tillämpa företagsintervjuer då vi anser att det inte finns möjlighet att erhålla 

kunskap om deras verksamheter på något annat sätt. Vi har valt att utföra semistrukturerade 

intervjuer. Detta gav oss möjlighet att variera hur många fasta frågeformuleringar vi ville 

inkludera vid intervjun och utsträckningen att komplettera med mer öppna frågor (Ahrne & 

Svensson 2011). Således gavs även respondenten större möjlighet till att prata fritt, vilket var 

önskvärt för att kunna få en djupare, mer ingående inblick i företagens verksamheter (Kvale & 

Brinkmann 2014), samt för att kunna få beskrivande resonemang och synsätt från 

respondenterna. Vid en intervju förklarar Kaijser och Öhlander (2011) att respondenten får 

tillfälle att fördjupat beskriva hur verkligheten upplevs och att det är dennes erfarenheter och 

åsikter som är viktiga. Detta gav oss i sin tur möjlighet att tolka och analysera det som 

uttalades. Vi ansåg detta som passande för vår studie då det gav oss en djupare inblick i hur 

dessa företag arbetar och vad de ser som viktigt i processen av kundanpassning. Det gav oss 

vidare en väl beskriven bild av företagens historia, hur de introducerades för konceptet och 

hur detta har påverkat interna tillika externa faktorer hos företaget, såsom arbetsprocessen vid 

produktion och kundnöjdhet. Något vi även ansåg vara viktigt var företagens möjlighet att 

lyfta fram svårigheter och utmaningar i deras arbete. Detta för att inte skapa en partisk bild av 

ämnet som endast behandlade de positiva delarna med konceptet. 

 

Kaijser och Öhlander (2011) belyser att metoden kräver att intervjuaren utövar skärpt 

uppmärksamhet gentemot respondenten för att ha möjlighet att ställa följdfrågor. Med det i 

åtanke ansåg vi det lämpligt att vi båda deltog vid intervjuerna för att i större utsträckning 

kunna bidra med följdfrågor som gynnade intervjuns djup, men även för att undvika 

eventuella missförstånd eller feltolkningar. Under mötets gång höll vi som intervjuare en låg 

profil för att låta respondenten föra samtalet, men vi var noga med att säkerställa att alla 

teman i intervjuguiden blev behandlade (Faarup & Hansen 2011).   
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4.1.1 Urval 

För kvalitativa intervjuer, menar Dalen (2015), att urvalet av respondenter är av särskild vikt. 

Ahrne och Svensson (2011) förklarar att de forskningsfrågor man har är helt avgörande för 

vem eller vilka man är intresserad av att intervjua. Till följd av detta valde vi ut fem företag 

som vi ansåg passande för vårt ämne och därigenom skulle kunna bidra med relevant 

information och kunskap. Vi fann dessa genom att dels söka efter företag på internet som 

implementerat någon slags kundanpassning i sin affärsidé och dels genom att vi fått 

kännedom om företag från en universitetslektor, samt studenter på Textilhögskolan i Borås. 

Första kontakten med företagen skedde via mail med en förfrågan om möjlighet fanns för oss 

att utföra intervjuer med dem. Vår ambition var att studera tre olika fall av företag, men vi 

valde att kontakta fler företag då vi räknade med att inte alla företag skulle svara eller ha 

möjlighet att ställa upp. Av de fem kontaktade företagen var det tre som hade möjlighet att 

ställa upp. De tre företag som vi haft kontakt med (se figur. 2) är dels ett som besitter ett 

sortiment bestående av kundanpassade herrplagg som kavajer och skjortor samt ett företag 

som erbjuder ett större storleksspann på kläder för män. Det tredje företaget erbjuder 

klänningar som utgår från grundmodeller som sys upp efter kundens mått och där det även 

kan göras enklare modifieringar. Dessa tre företag utför sin kundanpassning på olika sätt 

vilket vi menar kommer ge oss en bred inblick i konceptet mass customisation och olika sätt 

att arbeta med detta. Det har även varit av stor vikt att representanten för företaget som skulle 

delta i intervjun var en nyckelperson på företaget. Vi har därför varit i kontakt med grundare 

av samtliga företag som varit med från starten och är insatta i hela verksamheten. Således har 

det funnits en trovärdighet i det respondenten sagt. Vidare var vår ambition att finna företag 

som arbetar med digitala teknologier i sin kundanpassning då detta var en del av syftet med 

vår rapport. Däremot hittades inget företag som stämde in på detta men vi diskuterade ändå 

möjligheter till implementering av teknologier med de företagsrepresentanter vi utförde 

intervjuer med. 

 

 

Företag Respondentens befattning Intervjuform         Placering 

Storlek AB Medgrundare Telefon         Stockholm 

Kavaj AB Medgrundare Fysiskt möte         Borås 

Klänning AB Grundare Mail         New York 

Figur 2. Tabell företagsintervjuer  

 

4.1.2 Anonymisering 

För att säkerställa att dessa tre företag inte utsätts för onödiga risker, eller att de eventuellt inte 

skulle vilja svara på vissa frågor om verksamheten, har de anonymiserats. Detta kan bidra till 

att respondenterna känner trygghet och på så sätt vågar svara mer ärligt på intervjufrågor 

(Ejvegård 2009). Därför har vi valt att kalla företaget som erbjuder sina konsumenter 

kundanpassade kavajer och skjortor för Kavaj AB, det företag som erbjuder större 

storleksspann på kläder för män Storlek AB och slutligen kommer vi att benämna företaget 
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som säljer klänningar för Klänning AB. Trots att det gavs samtycke till att uppge företagens 

riktiga namn har vi valt att anonymisera dem. Detta för att underlätta läsningen samt att 

rapporten ska bli objektiv. 

 

4.1.3 Utförande av företagsintervjuer 

De tre intervjuerna som utförts, har skett på olika sätt – en via telefon, en via mail och 

slutligen en via ett fysiskt möte. Detta eftersom att verksamheternas geografiska placering, i 

förhållande till vår placering har påverkat vilken intervjuform som ansetts vara mest lämplig. 

Efter att vi haft mailkontakt med samtliga företag bestämdes lämplig intervjuform och 

därefter dag och tid för de två som skulle ske via telefon och fysiskt möte. Inför dessa två 

intervjuer såg vi till att vara väl förberedda genom att ha med en intervjuguide (bilaga 1), 

anteckningsblock samt inspelningsteknik. Innan intervjuerna startade försäkrade vi 

respondenten om att anonymitet garanteras och att varken dennes namn eller företagsnamn 

kommer att utlämnas (Ejvegård 2009). Respondenten informerades även om att ljudinspelning 

skulle ske och fick möjlighet att godkänna eller avfärda detta, där det första alternativet blev 

bådas svar. Genom att tillämpa ljudinspelning medförde detta att vi som intervjuade kunde 

koncentrera oss till fullo på respondenten och dennes svar, utan att behöva vara oroliga att 

missa något som sades. Det bidrog även till att vi kunde anteckna viktiga delar samt detaljer 

som uppmärksammades men som inte skulle kunna identifieras på inspelningen (Ejvegård 

2009; Kaijser & Öhlander 2011).  

 

Intervjun med Storlek AB ägde rum den 20 april 2017 via telefon med en av företagets två 

medgrundare. En telefonintervju ansågs mest lämpligt och effektiv då de bedriver sin 

verksamhet i Stockholm och då vi vid intervjutillfället befann oss i Borås. Under intervjun 

befann vi oss i ett enskilt rum på Textilhögskolan i Borås, för att kunna prata ostört. Denna 

intervju blev cirka 40 minuter lång där respondenten pratade fritt kring de frågor vi ställde. 

Intervjun med Kavaj AB skedde genom ett fysiskt möte den 25 april 2017 med en av 

företagets två medgrundare. Vid detta möte hade vi stämt träff i Borås i lokalerna där 

företaget verkar. Vi fick tillgång till ett avskilt rum där intervjun ägde rum, vilket medförde 

att vårt samtal kunde ske ostört och att det i sin tur frambringade en avslappnad miljö. Denna 

intervju blev cirka 60 minuter lång och likt intervjun med Storlek AB, pratade respondenten 

fritt utifrån de frågor som ställdes.  

 

De två intervjuerna inleddes med att vi kortfattat berättade om vårt arbete och vad studien 

ämnar undersöka. Vidare ställde vi öppna frågor gällande företaget och dess bakgrund för att 

respondenterna själva skulle få berätta fritt om sin verksamhet. Frågorna ämnade att beröra en 

så stor del av företagets verksamhet som möjligt. Detta för att svaren sedan skulle kunna 

analyseras och leda till möjlighet att identifiera detaljer som vi ville studera vidare. Båda 

intervjuerna har transkriberats, vilket gjorts ordagrant och vi inkluderade alla utfyllnadsord 

och samt andra ljud för att kunna urskilja samtalets karaktär (Kaijser & Öhlander 2011). 

Vidare har denna data sammanställts och analyserats med kopplingar till tidigare forskning 

samt den teoretiska referensram vi valt att använda oss av, för att identifiera likheter och 
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skillnader. Det transkriberade materialet har vidare sparats ned samt lagrats på en av 

författarnas privata datorer. 

 

Intervjun med Klänning AB skedde via mail då verksamheten är placerad i New York i USA 

och på grund av orsaker som tidsskillnad och avstånd fanns inte möjligheten till en 

telefonintervju eller ett fysiskt möte. Vi skapade därför ett dokument med frågor som utgick 

från den intervjuguide vi använt vid de andra två intervjuerna, samt att det kompletterats med 

frågor som riktade sig mer specifikt mot Klänning AB. Detta skickades sedan över via mail 

den 20 april 2017 till företagets grundare, som var vår respondent. Den 24 april mottog vi svar 

där respondenten utförligt hade svarat på våra frågor. I och med att intervjun skedde i skrift 

utfördes ingen transkribering. 

 

4.2 Litteratur 

För att få ett underlag till vår studie samt få en övergripande kunskap har vi tagit del av ett 

antal böcker samt vetenskapliga artiklar som behandlar de ämnen vårt arbete berör. De olika 

texterna valdes ut med tanken att det skulle ge en variation i hur dessa ämnen behandlats 

tidigare. 

 

Då vi inledde sökandet efter litteratur började vi med att identifiera nyckelord som skulle 

kunna hjälpa oss finna lämpliga texter. Dessa var bland annat ”mass customisation”, 

“customisation”, “digital technology” och “konkurrenskraftighet”. Vi har använt oss av 

databaserna Summon 2.0 och Google Scholar och avgränsade vidare resultatet till peer-

review-publikationer för att säkerställa att de var vetenskapligt granskade. Då vi funnit runt 

20 artiklar och böcker läste vi igenom dessa för att försäkra oss om att de behandlade det 

område vi ämnade att undersöka. De texter vi valde ut berörde mass customisation, 3D-

teknologi, kundanpassning, kundnöjdhet, konkurrenskraftighet samt operations management. 

Vi sammanställde sedan litteraturen till en text för att få en övergripande bild av hur tidigare 

forskning ser ut inom ämnet. Då vi sammanställt denna data gav det oss möjligheten att 

identifiera problemområden, men även möjlighet att jämföra med den primärdata vi själva 

producerat genom våra intervjuer. 

 

4.3 Analysarbete av material 

Starrin och Svensson (1994) samt Christensen et al. (2016) förklarar att första steget i 

analysarbetet handlar om att fokusera på helheten och det undersökta sammanhanget för att 

därefter beskriva de enskilda delarna. Med detta i åtanke har vi i den första analysen sökt efter 

väsentliga utsagor i syftet att lyfta fram det underliggande mönster och de processer som finns 

i datamaterialet. Vidare har vi analysarbetet skett i steg, där vi börjat med att bryta ner och 

reducera materialet, som Ahrne och Svensson (2011) och Christensen et al. (2016) föreslår. 

Vi har identifierat nyckelord och nyckelmeningar som beskriver och förklarar innehållet, utan 

att göra avkall på nyanser och komplexitet. Därefter har vi kunnat uppmärksamma mönster 

och strukturerat datan för att kunna skapa förståelse och förklaringsvärde. Den teoretiska 

referensram som arbetet riktas mot har varit utgångspunkt i resultat- och analysarbetet och vi 



 

- 19 - 

 

har strukturerat det empiriska materialet utifrån de fem dimensioner som modellen innefattar. 

Vidare har vi jämfört respondenternas svar med detta, tidigare forskning, samt även med 

varandra. Vi har varit lyhörda för vad datamaterialet säger, som Christensen et al. (2016) 

menar är av stor vikt och har sedan låtit innehållet växa fram i samspel mellan datamaterial, 

den teoretiska referensramen och undersökningsproblemet.   

4.4 Metoddiskussion 

Precis som Ahrne och Svensson (2011) beskriver, har vi låtit vårt syfte och de frågeställningar 

vi vill besvara vara utgångspunkt för metodval. Utifrån detta ansåg vi att en fallstudie med tre 

företag som arbetar med kundanpassning på olika sätt vara mest lämplig som huvudmetod för 

att samla kvalitativ data. Vi valde vidare att utföra intervjuer med nyckelpersoner från 

företagen för att få underlag till vår studie. Ahrne och Svensson (2011) och Dalen (2007) 

belyser att intervju på många sätt är ett oslagbart verktyg, där det finns möjlighet att berätta 

hur saker utförs i praktiken. Således kunde vi få en inblick i hur de tre företagen arbetar med 

kundanpassning på olika sätt och hur konceptet fungerar i verkligheten. Detta är information 

och kunskap som vi anser att vi inte skulle kunna erhålla på något annat sätt. Dessutom hade 

respondenterna möjlighet att svara utförligt och vi kunde försäkra oss om att vissa företeelser 

verkligen blev uppmärksammade och behandlade (Starrin & Svensson 1994). Vi fann fördelar 

i att tillämpa semistrukturerade intervjuer på så sätt att frågor och samtalet kunde anpassas 

efter situationen och att det fanns möjlighet att få svar på andra frågor utöver de som ställdes. 

Till skillnad från intervjuer med standardiserade frågor hade vi nu möjlighet att fritt ta upp 

nya ämnen, ställa nya frågor och hitta nya angrepssätt under samtalets gång (Ahrne & 

Svensson 2011). Dock fanns inte den möjligheten vid intervjun som skedde över mail, vilket 

kan ha bidragit till att dimensionen och nyanser påverkats. Däremot ser vi inte att detta har 

påverkat resultatet, eftersom respondenten utförligt svarat på frågorna och möjlighet till 

uppföljning har funnits.  

 

Vi har även utfört en telefonintervju, vilket Ahrne och Svensson (2011), samt Faarup och 

Hansen (2011) menar lämpar sig när det handlar om bestämda sakförhållanden, t.ex. hur en 

verksamhet planerar för att hantera svårigheter eller hur de hanterar vissa frågor. En 

telefonintervju är även mer tidsbesparande, vilket i detta fall ansågs som en fördel både för 

respondenten samt intervjuarna. Dels då uppsatsen skrivits under en begränsad tid och dels då 

företaget befann sig i en hektisk period. Däremot finns det vissa nackdelar med en 

telefonintervju. Till exempel kan de bli mer formella och kräver mer förberedelser än en 

intervju som sker vid ett fysiskt möte (Ahrne & Svensson 2011; Faarup & Hansen 2011), 

något vi upplevde stämde. Likt intervjun som utfördes via mail anser vi inte att resultatet 

påverkats av intervjuformen, då respondenten fick prata fritt och vi under tiden ställde 

följdfrågor. Vi ser däremot att det hade varit önskvärt att utföra samtliga intervjuer vid ett 

fysiskt möte, för att på så sätt få fler nyanser och dimensioner i samtalet.  

 

Då inget företag som utför kundanpassning med stöd i digitala teknologier hittades menar vi 

att detta påverkat våra möjligheter att fullt ut uppfylla vårt syfte. Däremot såg vi det som 

nödvändigt att diskutera möjligheterna till denna sorts implementering så att företags-

representanterna kunde ge sin syn på det. Vi menar även att det kan verka främjande för 
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företag i kombination med kundanpassning, något vi även hade stöd av i den litteratur vi tagit 

del av. 

 

Vidare belyser Ahrne och Svensson (2011) att det finns vissa svagheter med att göra 

intervjuer. Detta eftersom att det bara är ett resultat av ett samtal, på en viss plats och vid ett 

visst tillfälle och att den därför ger en begränsad bild av något, som i vårt fall handlar om 

företagens verksamheter och koncept för kundanpassning. Därför kan det ses som lämpligt att 

komplettera med fler metoder. Då vi använt intervjuerna som underlag för att studera tre olika 

fall av konceptet kundanpassning, med syftet att jämföra dessa, har det inte setts som 

nödvändigt att komplettera med någon annan metod. Vi ser att dessa intervjuer har gett oss 

det underlag vi behöver för att kunna studera dessa tre fall och ge oss det resultat vi 

eftersträvar. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera de tre fallföretag vi valt att studera, resultatet bygger 

på de intervjuer som vi gjort med representanter från dessa företag. Då vi undersökte tre 

företag som alla på olika sätt arbetar med kundanpassning presenteras de nedan var för sig 

och struktureras upp efter den teoretiska referensram som introducerats tidigare, för att sedan 

jämföras och analyseras i slutet av kapitlet 

 

5.1 Kavaj AB 

Kavaj AB bedriver en verksamhet som karakteriseras av kundanpassade herrplagg med hög 

kvalitet. Företaget är placerat i Borås och har två heltidsanställda som arbetar för att erbjuda 

konsumenter måttanpassade samt stilistisk anpassade plagg personligen samt digitalt. Deras 

idé går ut på att möta konsumenters individuella behov och preferenser till ett rimligt pris. 

 

Företaget startade för 1,5 år sedan med en idé kring måttsydda plagg. Denna idé härstammade 

från att båda grundarna provade måttsydda plagg av en högre kvalitet och upplevde en stor 

skillnad från massproducerade plagg och att detta var något som medförde kundvärde. De 

hade identifierat en avsaknad av denna typ av koncept och ifrågasatte varför inte fler företag 

implementerar det i sitt företag. Med tiden har de fått höra att kompromisser i form av 

passform och längd i plagg, samt stilistiska attribut är något som är vanligt då plagg 

konsumeras. Därför har företaget valt att skapa ett sortiment innehållandes ett fåtal produkter 

som de syr upp enligt ett koncept som kallas made-to-order. Detta koncept innebär att man på 

en grundmodell gör justeringar som längd och vidd. 

 

Vår analys utifrån den teoretiska modellen visar att tre av dimensionerna påverkade 

verksamheten i stor utsträckning (se figur 3). För Kavaj AB’s del var dessa pålitlighet, 

flexibilitet samt kvalitet. Företagets höga nivå av pålitlighet menar vi kommer av att det sällan 

sker förseningar i varuleveranser från tillverkarna. Vidare besitter företaget en pålitlighet i 

sina produkter då de vid de flesta tillfällen stämmer överens med vad som beställdes. 

Företagets höga flexibilitet anser vi grundar sig i att produkterna, både stilistiskt och 

passformsmässigt, besitter stor anpassningspotential genom flertalet produktattribut som kan 

kombineras. Den höga kvaliteten i plaggen kommer av att pålitligheten och flexibiliteten 

samverkar för att erbjuda konsumenter vad de efterfrågar. 
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Figur 3. Kavaj AB i The five performance objective, med de dimensioner som påverkar mest 

tydligare markerat. Modifierad modell utifrån Slack et al (2013). 

 

5.1.1 Kvalitet 

Respondenten menar att traditionella företag ofta arbetar på ett sådant sätt att företagen 

uppmanar konsumenter till vad de ska konsumera under en säsong. Det som Kavaj AB vill 

åstadkomma, är att vända det tankesättet och utgå från konsumenter i sin produktion. På detta 

sätt tillverkas plagg som utgår från konsumenters behov och preferenser och kan på så sätt 

öka kundnöjdheten.  

 

Kavaj AB erbjuder tre sorters kundträffar där de möter sina konsumenter för att erbjuda 

konceptet och ta deras mått. Dessa kan vara öppna event för allmänheten, besök hos företag, 

samt slutna sällskap. Genom dessa möten kan företaget undersöka efterfrågan och på så sätt 

kvalitetssäkra sina produkter. Då Kavaj AB erbjuder både stilistisk kundanpassning samt 

anpassning i passform har de en större möjlighet att bidra med lösningar till konsumenters 

problem. 

 

Respondenten anger att han från starten av företaget haft en idé om att inte ha en allt för hög 

modegrad gällande de producerade plaggen. Detta medför att uppdatering av plaggattribut 
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inte behöver ske inför varje ny säsong utan har istället en tidlös karaktär som inte är 

säsongsbetonad. Ur hållbarhets- samt kvalitetssynpunkt menar respondenten att det är det 

bästa då produkterna inte blir omoderna lika snabbt som säsongsbetonade plagg blir. En 

annan fördel som företaget besitter gällande kvalitet är, enligt respondenten, att måttagningen 

sker för hand av de anställda. Detta bidrar till att den kan kvalitetssäkras av företaget och 

därigenom ge konsumenten en bättre upplevelse av plagget. 

5.1.2 Hastighet 

Kavaj AB's grundidé om att ta fram ett koncept där de förenar det traditionella hantverket 

med en digital plattform kan verka som en konkurrensfördel. Denna idé grundar sig i att 

måttagningen, som nämnt, utförs för hand för att sedan föras in i en databas för att förvaras. 

Vidare skapas en profil på företagets hemsida där måtten lagras och med dessa tillhanda kan 

konsumenten beställa kundanpassade plagg direkt på internet. Respondenten menar att detta 

är en fördel då det idag finns en förväntning om att konsumtion av varor ska vara 

lättillgängligt och gå snabbt, vilket kan realiseras med hjälp av en digital relation med 

företaget och varumärket.  

 

Det som är problemet eller utmaningen är att få konsumenten att ställa om från det 

här att man kan gå in och plocka en skjorta som man ska ha samma kväll. […] Det är 

liksom en omställning i konsumentköpsbeteendet som man måste jobba med som 

företag och man måste få kunden att förstå att värdet i det vi erbjuder, eh, liksom 

kräver att du kanske väntar då eller planerar dina inköp lite bättre.  

-Medgrundare Kavaj AB 

 

Respondenten menar att en skillnad som existerar mellan kundanpassade och 

färdigproducerade plagg är att det inte innefattar någon väntetid att få det färdigproducerade 

plagget. Detta kan ses som en fördel för den traditionella modebranschen då konsumenter ofta 

uppskattar att snabbt erhålla sina köpta varor. Han menar att detta är en utmaning i 

konsumentköpbeteendet, som företag bör arbeta med. Kavaj AB har ett mål i att få 

konsumenter att förändra sitt tänkande kring inköp och inse värdet i att göra genomtänkta och 

planerade köp. Leveranstiden för plaggen hos företaget är fyra till sex veckor. Något han dock 

märkt att de flesta konsumenter inte har något problem med.  

 

Kavaj AB besitter en fördel i att de, som respondenten förklarar, kan lägga sina beställningar 

direkt vid kundbesöket. De behöver inte invänta en viss mängd ordrar för att möjliggöra en 

beställning vilket gör att hastigheten av leverans till konsumenter ökar. Däremot skulle 

företagets leveranstid på fyra till sex veckor kunna ses som en begränsning i hastighet då 

konsumenter inte kan besöka en butik och direkt få med sig en vara därifrån. 

5.1.3 Flexibilitet 

Kavaj AB innehar en hög flexibilitet i att de till viss del utför måttagning på plats hos 

konsumenter. Detta gör att både besöket och plaggen kan anpassas efter konsumenterna och 

därmed blir hela upplevelsen kundanpassad. Företaget besitter vidare en hög flexibilitet 

gällande plaggens passform då de använder sig av 25-30 mätpunkter när de tar konsumenters 
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kroppsmått. Denna mängd mått gör att kundanpassningen blir flexibel och det är lättare för 

konsumenter att få ett välsittande plagg. Vidare medför en hög flexibilitet variation i de 

produktattribut som erbjuds och respondenten påpekar att den stilistiska anpassningen även 

den är flexibel då det finns möjlighet att justera bland annat slag, knappar, fickor och 

tygkvalitet med 20-30 olika valmöjligheter. Däremot tror företaget att det på det stilistiska 

planet snarare handlar om att begränsa anpassningen för att inte skapa en förvirring hos 

konsumenterna. Vad gäller att göra ändringar i beställningar berättar respondenten att Kavaj 

AB inte innehar en lika hög flexibilitet. Då en beställning är gjord går den i produktion efter 

ungefär 24 timmar och efter det tillåter sällan tillverkaren att ändringar utförs. Detta problem 

uppstår dock sällan då få konsumenter vill göra ändringar i sin beställning. 

 

5.1.4 Pålitlighet 

Respondenten menar att Kavaj AB besitter en väldigt hög pålitlighet då det sällan sker 

förseningar från plaggtillverkarna. Även vid de få tillfällen de fått en felleverans har detta 

åtgärdats av leverantören på bara några få dagar. Pålitlighet hos Kavaj AB kan vidare ses som 

hög då företaget inte behöver samla ett visst antal ordrar innan de kan skicka iväg dem för 

produktion. Detta gör att leveranstiden på fyra till sex veckor lättare kan garanteras då 

produktionstillfället inte är beroende av hur många ordrar som läggs. Det är vidare viktigt att 

företag uppfyller den bild som konsumenter skapade sig av produkten vid beställnings-

tillfället. Kavaj AB arbetar med detta genom att använda sig av pålitliga leverantörer samt att 

bearbeta konsumenters förväntningar så att de överrensstämmer med vad som kommer att 

levereras. Vid vissa tillfällen kan detta vara problematiskt då plaggmått innehar en viss 

differens mot vad som angavs vid beställningen. Detta sker dock sällan och vid de tillfällen 

det är en påtaglig differens justeras detta hos en skräddare. 

 

Ett problem som respondenten ser hos retail-företag på internet är konsumenters tveksamhet 

till passform. Där kan den plattform med konsumenters samlade data, som företaget besitter, 

vara till hjälp för att erbjuda trygghet i att handla kundanpassade plagg på internet.  

 

[...] för att jag tror det största problemet som många har är att när man är inne och 

kikar på en fin kavaj eller kostym eller en skjorta så vet man inte riktigt om den 

kommer sitta bra. Och där har du också en av de största utmaningarna för online 

retail-företag. Returhantering och kanske inte lika mycket inom inom herrkonfektion 

men definitivt inom andra varumärken och så då. -Medgrundare Kavaj AB 

 

Detta menar respondenten kan minska returer hos företag och ge ökad kundnöjdhet. Kavaj 

AB innehar även en passformsgaranti som innebär att vid de fall det uppdagas något problem 

med passformen vid första beställningen korrigeras det genom mindre skräddarjusteringar. 

Något som även skulle kunna hjälpa företaget gällande pålitlighet, menar respondenten, är 

implementering av digitala teknologier. Till exempel 3D-skanning skulle kunna hjälpa 

företaget i sin måttagning för att få en snabbare insamling av mått samt även att ha möjlighet 

att skala upp verksamheten. Han lyfter dock utmaningar som han identifierat gällande 

måttagning med digitala teknologier. Kavaj AB gör cirka 25-30 måttjusteringar på sina plagg 
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och ska man då använda sig av exempelvis kroppsskanning gäller det att detta kan översättas 

till mått på ett korrekt sätt. 

5.1.5 Kostnader 

Respondenten anser att det är viktigt att lyfta fram att den affärsmodell som företaget arbetar 

efter gör verksamheten mer kostnadseffektiv än för traditionella modeföretag. Företaget har 

arbetat mycket med att ta bort stora kostnader som vanligtvis innefattas i ett företag. Trots att 

det för nystartade företag kan vara svårt att nå etablering och växa tillräckligt för att kunna 

bekosta de investeringar företaget gör gällande varulager och produktion. 

 

En central del i Kavaj AB's affärsidé är att de själva inte sköter inköp och produktion, utan det 

sköts av en samarbetspartner. Detta gör att företaget inte bygger upp kostnader kring inköp, 

produktion och design. Respondenten berättar vidare att plaggen, då de köps in, redan är sålda 

och betalade för av konsumenter, vilket kan ses som kostnadseffektivt. Den ickeexisterande 

lagerhållningen bidrar även till att kostnader genom detta inte binds upp. 

 

Gällande returrätt så har företaget avtalat bort detta så att konsumenter redan från början är 

medvetna om att de inte besitter någon ångerrätt. Eftersom plaggen är producerade efter en 

individuell person går det inte att sälja det vidare till någon annan. Detta menar respondenten 

är av stor betydelse för företaget då den minimala returhanteringen blir en stor kostnads-

besparing. Då företaget producerar på beställning, och därmed inte har någon lagerhållning, 

medför detta att sänkta priser aldrig förekommer. Respondenten menar att massmarknaden 

har gjort konsumenter vana vid att handla varor med rabatterade priser och att andelen plagg 

som säljs till fullpris därmed minskar. Detta ser han som ett problem och menar att deras 

filosofi är att få konsumenter att handla medvetet och köpa kvalitet som håller i längden. 

 

Kavaj AB har under sin tid som verksamma uppmärksammat vissa utmaningar gällande 

kundanpassade plagg. Det första som respondenten lyfte fram är att det många gånger är 

kostsamt att producera, vilket vidare leder till att priset ut till marknaden blir högre. Detta, 

menar han, medför att en stor mängd konsumenter blir avskräckta och på så sätt går förlorade. 

Kavaj AB hade en vision om att inte sälja till endast ett litet segment av marknaden och ville 

därför se till att deras produkter inte erhöll ett allt för högt pris. Den andra utmaningen som 

respondenten belyste var att kundanpassning kan ses som otillgängligt. Ofta förknippas 

kundanpassade plagg med exklusiva butiker som besitter en hög prisnivå vilket kan göra 

konceptet avskräckande. 

 

5.2 Storlek AB 

Storlek AB är ett e-handelföretag som erbjuder ett klädsortiment för män. Verksamheten har 

två heltidsanställda och arbetar även med ett antal externa samarbetspartners för lager, 

kommunikation, webb-utveckling, mönsterkonstruktion och produktutveckling. De bedriver 

sin verksamhet med utgångspunkt i Stockholm och har produktion förlagt i Europa.  
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Storlek AB’s koncept utgår ifrån att de har tagit modeindustrins standardiserade fem storlekar, 

XS-XL, och utökat dessa till femton storlekar: XS-XL i kombination med long, regular och 

short. Storlek AB startade för lite drygt två år sedan av vår respondent och hans medgrundare. 

Idén till företaget grundade sig i att grundarna upplevde ett problem och en brist på 

marknaden. De ansåg att de aldrig hittade riktigt rätt trots olika företag och erbjudanden på 

marknaden. Framförallt såg de en svårighet i att hitta baskläder i god kvalitet, med en bra 

passform och till ett rimligt pris. Med strävan efter att finna ett nytt sätt att producera och sälja 

baskläder föddes Storlek AB’s koncept. De började med att producera en t-shirt, som kom i 

fyra färger och femton storlekar och målet har därefter varit att bygga ut sortimentet med 

basplagg. Sedan starten har sortimenten växt och idag erbjuder de även pikétröjor, skjortor, 

sweatshirts och stickade tröjor i merino och kashmir. 

 

Utifrån det resultat vi fått fram av intervjun med Storlek AB, ser vi att företaget främst 

karaktäriseras av dimensionerna kvalitet och hastighet i den teoretiska modellen (se figur 4). 

Företagets främsta fokus ligger på deras produkter och att ständigt förbättra dessa, vilket görs 

genom att jobba väldigt nära med kunden. Vidare ser Storlek AB att en av deras främsta 

fördelar ligger i att kunna jobba långsamt, vilket gör att hastighetsdimensionen påverkas i 

många aspekter. 

 

 
Figur 4. Storlek AB i The five performance objective, med de dimensioner som påverkar mest 

tydligare markerat. Modifierad modell utifrån Slack et al (2013). 
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5.2.1 Kvalitet  

Storlek AB har ett sortiment som bygger på basplagg och deras största fokus ligger på deras 

produkter. Respondenten menar att de måste leverera älskvärda produkter, som håller vad de 

lovar i termer av kvalitet och passform. Vidare jämför han deras sätt att utveckla plagg med 

hur man utvecklar mjukvara, något som är ett ständigt pågående förbättringsarbete. För att 

kunna möjliggöra detta utvecklingsarbete är kundernas åsikter av stor vikt och dessa får vara 

en del i jakten på perfektion, som respondenten menar att det är. 

 

Han utvecklar vidare hur förbättringsarbetet går till – dels gör de årligen en undersökning hos 

deras kunder där dessa får möjlighet att svara på frågor om vad de tycker om företaget, 

leverans, hemsidan och så vidare. Kunderna får även svara på frågor som riktar in sig mer på 

plaggen, då detta är Storlek AB’s huvudfokus. Frågorna berör aspekter så som passform, 

kvalitet och design. Respondenten tar sedan upp ett specifikt exempel, där de jobbat väldigt 

nära med kunden för att kunna ta fram bästa möjliga plagg. Det handlade om en sweatshirt de 

producerat, där det varit problem med fabriken och blivit för stora varianser i måtten, vilket 

gjorde att storlekarna inte fungerade. Detta var något som upptäcktes först efter att några hade 

sålts och dessa fick återkallas. Därefter jobbades en ny sweatshirt fram, som producerades i en 

mindre skala. Det skickades sedan ut riktade mail till de som köpt en, med mer detaljerade 

frågor om plagget. Utefter det gjordes ytterligare justeringar och först därefter producerades 

plagget i en större skala. Av den händelsen lärde sig företaget att de måste bli ännu mer 

noggranna i sitt arbete av produktutveckling. För att kunna säkerställa kundnöjdheten i högre 

grad har Storlek AB i sin process att ta fram ett par byxor, låtit kunden vara med redan i 

produktutvecklingsfasen. Istället för att använda sig av en provmodell gjorde de något som de 

kallar för ”mass fitting”. De tog in femtio vänner och kunder och gjorde en mer kvalitativ 

undersökning om passform, storlek och design. Genom att arbeta på detta sätt har företaget 

kunnat reducera misstag och fel som annars kan uppstå i aktiviteterna och desto mindre tid 

behöver det läggas på att rätta till dessa, vilket kan ses som en viktig faktor för att uppnå bra 

kvalitet.  

 

Genom att Storlek AB arbetar väldigt nära med sina kunder har de lyckats tillfredsställa dessa 

i termer av passform i en högre grad. 80% av deras kunder menade på att de hittade den 

perfekta storleken hos Storlek AB. Vidare redogör respondenten för ytterligare statistik där 

han jämför det egna företagets siffror med den övriga branschen. Han säger att returer brukar 

ligga på mellan 30-50%, medan de bara har 5% som är rena returer. Den låga returgraden kan 

bero på att de arbetar mycket med att utbilda kunder i att hitta rätt storlek, men även för att 

kunder gör medvetna val när de köper något från Storlek AB. 

5.2.2 Hastighet 

I motsats till fast fashion-industrin, som verkar med syftet att erbjuda kunder de senaste 

trenderna så snabbt som möjligt vill Storlek AB producera plagg på ett långsammare sätt. De 

introducerar fyra till fem nya plagg om året istället för fem till sex kollektioner. Respondenten 

förklarar att detta är något som är ganska ovanligt om man håller på med mode, där det 
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snarare är en jakt på att hitta de rätta trenderna och man nöjer sig så länge det är stilmässigt 

korrekt och kommer ut i tid. Vilket innebär att snabbhet är viktigare i den traditionella 

modebranschen. Respondenten menar vidare på att modebolag bygger sin verksamhet på att 

hantera hur modeplagg fungerar och de problem som finns där och att basplagg bara är något 

som får följa med i det. Tar man däremot bort modekomponenten, som Storlek AB har gjort, 

försvinner stressen med att ständigt presentera nya kollektioner. Storlek AB ser det som en av 

sina fördelar att kunna jobba långsamt, då det inte är avgörande om deras plagg kommer ut i 

exakt rätt tid. Respondenten menar att de i längden inte ska behöva samma snabbhet och 

flexibilitet som fast fashion-företag. De ser därför att de har möjligheterna att lägga mer tid på 

produktutveckling, de kan investera mer, men framförallt finns möjlighet till lärande. 

 

Från första designarbetet till att plagget är klart tar det upp till ett och ett halvt år, med viss 

variation beroende på produkt. Det är något som företaget arbetar med, för att kunna korta ner 

ledtiderna. I dagsläget är processen där företaget provar av plagg genom ”mass fitting” ett 

väldigt manuellt och kvalitativt arbete. När vi sedan nämner digitala teknologier, så som 3D-

skanning och frågar om det är något de skulle tänka sig att arbeta med svarar respondenten att 

det vore en dröm. Han tror att det är framtiden för hur man ska arbeta och att man med hjälp 

av 3D-skanning kan få fram bättre passformer, men även ett sätt att hjälpa kunden hitta rätt 

storlek. 

 

Han ser det även som något som kan vara väldigt hjälpsamt, då den stora utmaningen när man 

arbetar med kläder är att överföra 2D till 3D.  I framtiden drömmer företaget om att kunna bli 

ännu mer digitala i det de gör, de skulle vilja vara ett techbolag, något de hoppas och tror 

kommer att förbättra deras arbete 

   

Alltså det skulle va drömmen så att säga. Ehm man har väl sett lite liksom online med 

folk som är lite cutting edge. Eehm och lyckas använda det där på rätt coola sätt 

liksom. Eeh det tror jag absolut är framtiden för hur man ska göra, eh bättre passform 

liksom att man kan mäta av folk i 3D.  -Medgrundare Storlek AB 

 

Vidare redogör respondenten att det har hänt att vissa produkter ibland sålt bättre än väntat 

och att det då tagit slut på lagret, vilket påverkat deras försäljning. Just lagerhållning och att 

optimera detta är något Storlek AB haft problem med. Respondenten menar att en av deras 

största utmaningar är lagerbildningen, vilket blir en finansiell svårighet. Med det i åtanke 

måste företaget bli bättre på att planera och ha en mer stabil produktion, för att undvika att stå 

utan varor. Däremot vill respondenten lyfta fram att då de inte har någon fysisk butik blir 

deras lagerhållning inte lika dyr, vilket är en av de främsta anledningarna som tillåter dem att 

tillämpa mass customisation. 

5.2.3 Flexibilitet 

Respondenten menar att konceptet inte behöver innefatta samma snabbhet och flexibilitet som 

fast fashion-företag besitter. Då Storlek AB erbjuder basplagg som inte är trend- eller 

säsongsbaserade behöver de inte arbeta med flexibilitet på det sättet att de måste tillmötesgå 

konsumenters behov som ständigt förändras. 
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Respondenten förklarar att deras produktion blir dyrare eftersom de har fler storlekar och de 

olika längderna på plaggen medför tre olika stilar som fabriken ska producera. Men då mass 

customisation är ett koncept som innebär mer flexibilitet för konsumenten finner företaget att 

de har möjlighet att tillfredsställa ett större kundsegment genom att erbjuda en sådan sak som 

att kunna välja mellan olika längder på plaggen, som inte annars är möjligt i den traditionella 

modebranschen. Sådana flexibla detaljer kan konsumenten uppleva ett stort värde i. 

5.2.4 Pålitlighet 

Hur Storlek AB skulle jobba med kundanpassning var från början inte helt självklart. Det 

fanns många olika idéer, men det system som det slutligen landade i var något som deras 

mönsterkonstruktör hade föreslagit. De valde att utgå från fem kroppstyper, men ville inte ha 

något som var för revolutionerande, med lustiga namn eller storlekar. Eftersom att företaget 

bara säljer online var det viktigt att utgå ifrån ett system som kunden redan är bekant med, 

men att sedan bygga vidare på det. De vill att kunden ska känna sig trygg i att kunna hitta rätt 

storlek. Däremot har detta koncept inneburit att produktionen blir extremt mycket mer 

komplicerad. Respondenten förklarar att eftersom de har fler storlekar medför det att det är 

svårare att förutse vilka storlekar som kommer att sälja. Som det nämndes även under 

hastighet, har det hänt att produkter sålt bättre än väntat och tagit slut på lagret. Detta gör att 

företaget står inför stora utmaningar, men de menar att det är värt det i längden. Storlek AB 

ser att deras plagg är så pass mycket bättre och att de står ut från konkurrenter genom att 

tillämpa sitt koncept med ett större storleksspann. 

 

Respondenten förklarar att Storlek AB står inför en stor utmaning för att kunna erhålla en 

pålitlig produktion av deras plagg, detta då har stora krav på en exakthet. Om det ska vara tre 

centimeters skillnad på t-shirt ”regular” och t-shirt ”long” blir det problem om detta inte 

stämmer. Fabriker har normalt en tolerans på en centimeter plus/minus, men om en t-shirt blir 

en centimeter plus och en annan blir en centimeter minus kommer dessa att vara nästan lika 

långa. Vilket gör att storlekssystemet blir satt ur spel. Där har de ett konstant arbete med 

fabriken, för att de ska förstå att plaggen behöver vara så exakta i mått som möjligt. Men då 

det är många faktorer som påverkar produktionen, kan fabrikerna inte lova bättre än så. 

Storlek AB arbeta även med att utbilda sina kunder om att det är så det ser ut i produktionen. 

Det är viktigt att kunden förstår att det inte något fel på produkterna om det skiljer ett par 

centimeter, utan det är naturligt att det kan hända. 

5.2.5 Kostnader 

Vid frågan om det blir färre osålda eller prissänkta produkter med det sättet som företaget 

arbetar på, förklarar respondenten att Storlek AB har som målsättning att ingenting ska reas 

ut. För Storlek AB har det endast hänt vid något tillfälle när en produkt har uppdaterats så 

pass mycket att ursprungsmodellen inte längre kan ses som jämbördig med den nya och därför 

har behövts rensas ut från lagret. Detta har dock skett på ett internt och småskaligt sätt och har 

setts som ett nödvändigt ont i företagets förbättringsarbete. Däremot finns det inga 

strukturerade utförsäljningar eller reatider. Detta möjliggörs av det faktum att sortimentet inte 

är trend- eller säsongsbaserat och det finns ingen rädsla i att plagg blir osålda. 
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[…]om man ser det ljuset av det här mass customisation och femton storlekar så är 

det klart att det möjliggörs av att vi har ett smalare sortiment av grejer som liksom 

aldrig behöver rea ut. -Medgrundare Storlek AB 

 

Därefter tar respondenten återigen upp att de måste sträva efter att ha ett stabilt flöde, med ett 

fungerande lager och bra leverans för att verksamheten ska vara konkurrenskraftig och 

framgångsrik. Däremot menar han att konceptet mass costumisation är olönsamt, eller 

åtminstone att ordet lönsamt blir fel att använda i sammanhanget. Även om respondenten inte 

vill säga att deras koncept är lönsamt menar han att det är värt det i längden. Storlek AB ser 

att deras plagg är så pass mycket bättre och att de står ut från konkurrenter genom att tillämpa 

detta koncept. Vidare är en av företagets största utmaningar att nå ut med sina produkter och 

att göra det på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

Avslutningsvis vill respondenten lyfta fram vad det är som tillåter dom att tillämpa mass 

customisation. Då de inte har någon fysisk butik blir deras lagerhållning inte lika dyr och att 

det är det som möjliggör att de faktiskt kan ha ett annat storlekssystem. För det finns ingen 

annan butik i världen som vill köpa in femton storlekar av allting. 

 

5.3 Klänning AB 

Klänning AB startade år 2012 och verkar med tanken att erbjuda kundanpassade klänningar 

ämnade för affärskvinnor. Företaget är baserat i New York och har två heltidsanställda samt 

fem deltidsanställda. Plaggen går att anpassa både passformsmässigt samt stilistiskt med vissa 

begränsningar i valmöjligheter. Försäljningen sker till störst del personligen men även till viss 

del via internet. 

 

Idén till företaget grundade sig i en vilja att skapa något tidlöst inom kläder som affärskvinnor 

kunde bära. Respondenten berättar att hon alltid haft en drivkraft i att bygga sitt eget företag 

och då hon kom till New York som praktikant inom sin utbildning som nationalekonom fann 

hon inspiration till att ta tag i saken. Företaget arbetar med en sorts mass customisation genom 

att konsumenter har möjlighet att modifiera tre grundmodeller på klänningar. Dels anpassas 

måtten på plagget efter konsumenten men detaljer som ärmar och halsringning kan även 

ändras. 

 

Efter analys av företaget har vi identifierat två dimensioner från vår teoretiska modell som 

sågs som extra viktiga (se figur 5). Dessa var flexibilitet och kvalitet. Flexibiliteten i företaget 

menar vi kommer av att produkterna besitter stor anpassningsmöjlighet då de kan justeras 

både passformsmässigt samt stilistiskt. Den höga nivån av kvalitet anser vi kommer av att 

företaget arbetar mycket med att lyssna på sina konsumenter och undersöka vad dessa har för 

behov för att sedan implementera lämpliga kundanpassningsmoduler. På detta sätt kan 

konsumenter erhålla vad de efterfrågar. 
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Figur 5. Klänning AB i The five performance objective, med de dimensioner som påverkar 

mest tydligare markerat. Modifierad modell utifrån Slack et al (2013). 

5.3.1 Kvalitet 

Respondenten anser att kvalitet i plagg innefattar bekvämlighet, att plagget är lätt att tvätta 

samt att det håller länge. För Klänning AB bidrar deras kundanpassning till en ökad kvalitet 

då produkterna utgår från konsumenters efterfrågan samt att passformen erhåller en klar 

förbättring. Att säkerställa kvalitet är något som företaget arbetar på för att skapa mer 

kundnöjdhet. Respondenten menar vidare att alla framgångsrika företag, vare sig de arbetar 

med mass customisation eller färdigproducerade plagg, i någon mening arbetar med 

kundanpassning. Att involvera konsumenter i produktskapande och undersöka vad de 

efterfrågar är viktigt för att kunna besitta ett attraktivt sortiment. 

 

Eftersom mestadelen av vår försäljning sker direkt till kund via våra provningar 

och/eller provningsevent så har vi haft väldigt ständig kontakt med kund och ändrat 

utefter vad dem har efterfrågat. Alla våra halsrigninar och ärmlängder har kommit 

ifrån att kunder att efterfrågat dessa. -Grundare Klänning AB 

 

För att undvika att missnöjdhet hos kunderna uppstår, arbetar de med att utbilda dessa i hur 

mått ska tas på ett korrekt sätt. De deltidsanställda som arbetar för företaget är stylister samt 

modedesigners och besitter stor kunskap i hur ett plagg ska sys upp och hur de ska sitta, vilket 
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har varit fördelaktigt för Klänning AB’s arbete. Respondenen menar att de viktigaste 

faktorerna för företaget och för att verksamheten ska fungera är att erbjuda plagg som passar, 

håller, är funktionella men ändå unika för kvinnan. En annan faktor är den personliga 

relationen de har med sina kunder och relationen till deras produktionspartner. 

5.3.2 Hastighet 

Produktionen för Klänning AB’s plagg tar mellan 4 till 8 veckor, men vid de få tillfällen då 

produktionen stött på problem har det tagit en något längre tid. Då tidsaspekten kan upplevas 

viktig för konsumenter kan det vara en drivkraft för Klänning AB att skaffa sig en fördelaktig 

hastighet gällande leveransen. Att besitta processer som gör att produktion och leverans av 

varor kan gå snabbare påverkar kundnöjdheten. I dagsläget sker 80% av företagets försäljning 

personligen och den övriga försäljningen via internet. Målet är att utvecklas och växa genom 

att erbjuda samma upplevelse de erbjuder personligen även via hemsidan. Därför ämnar 

Klänning AB att arbeta med att förbättra den digitala upplevelsen. De strävar efter ett 

underlättande för konsumenter i att ta sina egna mått, designa sin egen klänning samt att 

presentationen av material ska bli tydligare. 

5.3.3 Flexibilitet 

Företagets flexibilitet ligger i att konsumenter kan få tre olika klänningsmodeller modifierade 

efter sina mått. Vidare har konsumenter möjlighet att välja vilken sorts ärm samt halsringning 

plagget ska ha. De stilistiska modifieringar som finns tillhanda är fyra olika ärmlängder och 

tre olika halsringningar. Klänning AB har implementerat dessa valmöjligheter efter att 

efterfrågningar på just dessa har uppdagats. Genom detta höjs flexibiliteten då konsumenter 

har möjlighet att vara med och påverka de produktattribut som erbjuds. Däremot finns en 

begränsning i hur pass flexibel kundanpassningen är då företaget erbjuder tre grundmodeller i 

en plaggsort som konsumenter kan modifiera. Detta kan innebära att det, trots att de tre 

modellerna varit efterfrågade, finns situationer då konsumenter upplever att de inte kan få sina 

behov fullt tillfredsställda men dessa begränsningar underlättar däremot logistiken i företaget. 

Respondenten berättar dock att de flesta av deras kunder blir nöjda med sina plagg. Skulle de 

mot förmodan inte bli det, så har Klänning AB en flexibel returpolicy. I de fall ett fel 

uppdagas åtgärdas det lokalt eller så sys ett nytt plagg upp och kunden kan alltid göra återköp 

och få full ersättning oavsett vad felet är. 

5.3.4 Pålitlighet 

De problem Klänning AB har stött på under produktionen har främst handlat om 

kommunikationsproblem mellan företaget och produktionen. Bland annat har det blivit 

missförstånd gällande mått, då Klänning AB tagit de exakta måtten för det skräddarsydda, 

medan produktionen antagit att de lagt till lite extra på dessa måtten. Således blev de första 

klänningarna som producerades väldigt snäva. Utöver det har det funnits problem så som att 

blixtlås fastnar i innertyget, att ärmarna blir för snäva och så vidare. På så sätt har inte 

produktionen alltid kunnat ses som pålitligt, men respondenten menar att företaget som 

handskas med deras produktion har varit väldigt flexibel i att bistå med hjälp gällande att göra 

ändringar och uppdateringar. Relation till deras produktionspartner är en nyckelfaktor för att 
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kunna erbjuda detta koncept. Detta kan i sin tur leda till en mer pålitlig process där 

verksamheten blir mer förutsägbar med färre överraskningsmoment. 

 

Trots vissa problem i produktionen menar respondenten att de flesta konsumenter blir nöjda 

med sina plagg. Detta kan bero på att mass customisation kan verka som ett hjälpmedel för 

företag att uppfylla konsumenters efterfrågan utan långa ledtider. Leveranstiden på Klänning 

AB's plagg ligger på fyra till åtta veckor och då produktionen kan löpa utan onödiga avbrott 

reducerar det ineffektiv användning av tid och företaget kan lättare leverera sina produkter på 

avtalad tid. På så sätt kan Klänning AB undersöka sin produktion och se vad som kan göras 

för att effektivisera den så att leveranstiden möjligen kan kortas ner. 

5.3.5 Kostnader 

Respondenten menar att det, som litet företag, har inneburit stor vikt att inte arbeta 

säsongsbetonat eller trendinriktat då det blir kostsamt att inför varje säsong skapa nya varor. 

Alla produkter som Klänning AB erbjuder sys upp på beställning, vilket bidrar till att inget 

lager skapas då de varor som produceras redan är sålda. Då respondenten inte förfogade över 

ett stort kapital vid uppstartandet av företaget samt ville minska risken i lagerhållning valde 

hon att fokusera på vad konsumenter efterfrågat och genom det skapade sitt koncept. 

 

I dagens samhälle där kunden är så pass involverad i allt, såsom social media osv, så 

kan man inte växa eller bygga ett företag utan kundanpassning. Samt, återkommande 

kunder är det som bygger ett företag. Det är dem som kommer att referera nya kunder 

och det är viktigt att man bygger ett klientel som brinner för ens produkter lika mycket 

som en själv. -Grundare Klänning AB 

 

Eftersom konsumenter till stor del är involverade i sina köp och har tillgång till flertalet 

marknader och större utbud via internet besitter dessa, enligt respondenten, större makt över 

vad som är tillgängligt och eftertraktat. Hon menar vidare att kundanpassning är ett sätt för 

mindre företag att konkurrera med större. Genom att erbjuda något annorlunda och något som 

konsumenter verkligen efterfrågar är det lättare att ta sig in på en konkurrensutsatt marknad 

och ha möjlighet att tjäna pengar. 

 

Utifrån intervjun med Klänning AB delgavs vi svårigheter och utmaningar med att erbjuda 

kundanpassning. För Klänning AB har dessa främst varit att minska produktionskostnader 

samt att logistiken är svårhanterlig. De ser även att det kan vara svårt att skala upp 

produktionen då det kräver stora kostnader. 

 

5.4 Sammanfattande jämförelse och analys av företagen 

I följande del kommer vi att jämföra de tre fallföretagen med varandra, med hjälp av vad 

tidigare forskning säger, för att identifiera vilka likheter och skillnader som existerar. 

Jämförelsen har sammanställts efter vår teoretiska referensram för att underlätta analys samt 

diskussion. 
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5.4.1 Kvalitet 

Kvalitet är den dimensionen vi sett att samtliga tre företag främst karaktäriseras av i sitt sätt 

att jobba med mass customisation. I modellen “The five performance objective” förklarar 

Slack et al. (2013) att kvalitet har ett stort inflytande på kundnöjdhet, då kunder utifrån den 

faktorn tämligen enkelt kan bedöma verksamheten. Vidare handlar det om att produkten ska 

stämma överens med kundens förväntingar. Genom att få in respons från kunder som är 

relaterat till deras behov och efterfrågan kan företag säkerställa kundnöjdhet i högre grad 

(Daaboul et al. 2015; Park et al. 2016). Samtliga företag vi undersökt arbetar med att utforma 

sitt utbud utifrån konsumenten behov och genom möten med sina konsumenter undersöker 

företagen de behov som finns. Således kan de lättare implementera attribut som behövs för att 

möta dessa. 

 

Konsumenter till Kavaj AB samt Klänning AB besitter möjligheter att anpassa sina plagg i 

aspekter av passform samt stilistiska anpassningar. Eftersom att det då blir lättare för 

företagen att uppfylla vad konsumenterna efterfrågar och deras önskemål, kan de på så sätt 

säkerställa kvaliteten. Vidare innehar alla tre företagen ett sortiment med en låg modegrad. 

Detta gör att de kan fokusera på att utveckla och producera produkter med hög kvalitet, 

istället för att fokusera på att följa med i de senaste trenderna.  

 

Tidigare forskning (Simmons & Istook 2003; Walker 2005; Ashdown & Loker 2010) belyser 

att konsumenter ofta upplever svårigheter i att hitta rätt storlek eller passform. Just detta är 

något samtliga tre företag lägger stor vikt vid, då de ser ser bra passform som en del av 

kvalitet. Kavaj AB utför sin måttagning för hand. Detta anser de ger dem större möjlighet att 

kvalitetssäkra måtten så att varje plagg passar konsumenten i så stor utsträckning som möjligt. 

Klänning AB utför även dem sina mätningar genom möten med sina konsumenter men 

kompletterar det genom att utbilda dessa i att kunna ta sina egna mått. Detta kan dock leda till 

problem, vilket Song och Ashdown (2013) påvisat i sin studie, då det kan vara svårt för 

konsumenter att veta exakt hur mätningen ska gå till, trots utbildning, och att slutprodukten 

därför brister i kvaliteten. Storlek AB syr inte upp kläder efter den individa kundens mått, 

men för att kunna erbjuda bättre passform utför de kvalitativa avprovningar på flera personer, 

istället för att bara utgå från en provmodell. Genom att arbeta på dessa sätt har företagen 

kunnat reducera misstag och fel som annars kan uppstå i aktiviteterna och desto mindre tid 

behöver det läggas på att rätta till dessa, vilket Slack et al. (2013) belyser är viktigt för att 

kunna uppnå kvalitet både internt och externt. 

5.4.2 Hastighet 

Framförallt Storlek AB utmärker sig i hur de arbetar utifrån aspekten hastighet. I motsats till 

fast fashion-industrin, som verkar med syftet att erbjuda kunder de senaste trenderna så snabbt 

som möjligt (Kim et al. 2013) så menar Storlek AB att en av deras fördelar främst ska ligga i 

att kunna jobba långsamt. Då de däremot besitter ett lager med produkter som är klara att 

levereras till kunden direkt vid beställning, tillkommer ingen extra väntetid för produktion. De 

kan ge dem konkurrensfördelar genom att kunden kan erhålla att kundanpassat plagg utan de 

väntetider som annars är vanligt förekommande. Kavaj AB samt Klänning AB besitter en 

väntetid på fyra till sex veckor respektive fyra till åtta veckor för produktion av deras 
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produkter. Vid de fall problem inträffar kan denna tid även förlängas. Problem med 

produktion inträffar dock sällan för företagen och för Kavaj AB korrigeras detta oftast av 

plaggleverantören på några dagar. Tidigare forskning (Slack et al. 2013; Zhang et al. 2017) 

pekar på att hastighet även är viktigt internt i företaget. För att snabbt kunna svara på 

konsumenters efterfrågan gäller det för företag att ta snabba beslut samt hantera en snabb 

produktion. Då inget av företagen arbetar med ett trendbaserat sortiment menar de att det inte 

är lika påverkade av att få ut varor snabbt på marknaden som traditionella modeföretag.  

 

Trots att majoriteten av företagens konsumenter inte ser väntetiderna som ett bekymmer kan 

denna detta verka som ett problem då konsumenter är vana vid möjligheten att införskaffa en 

vara direkt på plats. Detta kan ses som en fördel för den traditionella modebranschen då 

konsumenter ofta uppskattar att snabbt erhålla sina köpta varor (Slack et al. 2013). Denna 

företeelse i konsumentköpbeteendet är något som Kavaj AB vill arbeta med. De vill uppmana 

konsumenter till att göra genomtänkta och planerade köp.  

 

Slack et al. (2013) har vidare belyst att hastighet är viktigt i syftet att minska lagerhållning, 

eftersom att produkter som ligger på hyllorna länge kostar pengar. Storlek AB har identifierat 

ett problem i sin verksamhet som berör just lager. Trots att det kan ses som en fördel att 

erbjuda färdigproducerade produkter kan den lagerhållning som kommer av detta bli en 

finansiell svårighet för företaget. Vidare finns det även en risk för företaget att inte inneha en 

tillräcklig mängd varor vilket kan innebära att då en konsument efterfrågar en vara kan den 

vara slut. På grund av detta är det viktigt för Storlek AB att besitta rätt hastighet i 

verksamheten för att kunna optimera sitt lager. Detta är ett problem som varken Kavaj AB 

eller Klänning AB besitter då de producerar på beställning.  

 

Peterson (2012) har belyst digitala teknologier i förhållande till hastighet. Genom att ta hjälp 

av digitala teknologier som 3D-skanning, istället för att använda sig av traditionella metoder 

finns det möjlighet att eftersträva snabbare och mer effektiva aktiviteter i verksamheten. Inget 

av företagen arbetar med sådana teknologier, men samtliga erbjuder konsumenter en digital 

upplevelse i form av en hemsida där köp kan utföras. Klänning AB utför den största delen av 

sin försäljning personligen. Kavaj AB utför för det mesta konsumenters första beställning 

personligen men sedan har de underlättat för konsumenter att utföra köp via hemsidan. 

Storlek AB genomför all försäljning via sin hemsida. Den digitala upplevelsen kan verka 

främjande för företagens hastighet då det går snabbt och smidigt för konsumenter att utföra 

sina köp själva på internet. Därför är detta något som samtliga företag arbetar med. 

5.4.3 Flexibilitet 

Alla tre företag besitter flexibilitet på så sätt att de erbjuder konsumenter fler valmöjligheter 

och därmed lättare kan möta den individuella efterfrågan. En av de mest förmånliga 

effekterna av flexibilitet är den ökade förmågan att utföra olika saker för olika konsumenter 

(Slack et al. 2013; Wickramasinghe & Perera 2016). Kavaj AB besitter flexibilitet i att de dels 

utför sin måttagning på varierande platser. Dessa kan anpassas efter konsumenten och erbjuds 

i olika former. En hög flexibilitet medför variation i de produktattribut som erbjuds (Slack et 

al. 2013). Detta visar på att Kavaj AB’s kundanpassning är flexibel då deras måttanpassning 
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innefattar 25-30 mätpunkter och det finns 20-30 stilistiska valmöjligheter att modifiera 

plagget med. Klänning AB innehar tre grundmodeller som kan modifieras efter konsumenters 

mått. Dessa kan därpå erhålla ytterligare ändringar i form av ärmar samt halsringning. På 

detta sätt blir kundanpassningen lite mer begränsad än Kavaj AB’s. Storlek AB besitter en 

flexibilitet i att de erbjuder konsumenter en större variation i storlekar. Då plaggen produceras 

på förhand finns dock ingen möjlighet att ändra dem efter konsumenters individuella mått. 

Detta kan ses som en begränsning men då valmöjligheterna i storlekarna är många menar 

företaget att konsumenter oftast hittar en storlek som passar perfekt. Slack et al. (2013) hävdar 

att produktflexibilitet är en viktig del i verksamheten då utvecklade och varierande produkter 

är av vikt för att fånga konsumenters intresse. Detta kan ses som en motivation för företag att 

implementera mer flexibilitet i verksamheten. 

5.4.4 Pålitlighet 

Samtliga företag har en önskan om att erbjuda konsumenter trygghet i att beställa 

kundanpassade plagg. De vill att deras koncept ska upplevas pålitligt gällande leveranstid 

samt att de efterfrågningar som existerar uppfylls. Detta är enligt Slack et al. (2013) en fördel 

då det är av vikt för företag att tillhandahålla konsumenter de varor de beställt, i tid för att 

dessa ska kunna nyttjas då konsumenter är i behov av dem. Varken Kavaj AB eller Klänning 

AB upplever att det ofta sker förseningar i leverans. Då Storlek AB inte har samma krav att 

erhålla varor på en exakt tid spelar denna del i verksamheten inte lika stor roll. Vid de fall 

Kavaj AB upplever differenser hos de beställda plaggen kan detta åtgärdas av en skräddare. 

Detsamma gäller för Klänning AB då båda företagen innehar en passformsgaranti. Larsson 

(2012) menar att det är viktigt att företag uppfyller konsumenters bild av produkten de 

beställt. Dock kan vissa missförstånd gällande mått förekomma vilket kan ge differenser i vad 

som från början beställdes. Klänning AB menar dock att de har en god relation med sina 

produktionspartners vilket bidrar till att detta problem lättare får en lösning. Storlek AB ser en 

svårighet i sitt koncept då fabriker ofta har en tolerans på cirka en centimeter. Då det inte 

skiljer så mycket i måtten mellan de olika storlekarna kan detta bidra till att en lång storlek L 

kan ha samma längd som en normal storlek L.  

 

Alla tre företag menar att digitala teknologier kan underlätta för företag att snabbare kunna 

svara till konsumenters efterfrågan med större precision. Kavaj AB menar att deras digitala 

plattform erbjuder pålitlighet och trygghet i att inhandla kundanpassade plagg på internet. Då 

konsumenters mått lagras via en kundprofil kan dessa enkelt utnyttjas för att erhålla 

kundanpassade plagg med samma goda passform som vid den första beställningen. 

 

Storlek AB menar att det finns svårigheter i att förutspå vad som kommer att efterfrågas av 

konsumenter och därmed finns en utmaning i hur beställningar bör placeras. Pålitlighet kan i 

många aspekter handla om att leverera saker i tid så att kunden kan erhålla produkten då de är 

i behov av den (Slack et al. 2013). Detta kan medföra att pålitligheten hos Storlek AB minskar 

då vissa storlekar kan vara slut vid det tillfälle konsumenter besöker hemsidan. Detta problem 

innefattar inte Kavaj AB och Klänning AB då de utför sina beställningar först när plaggen 

blivit köpta.  
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5.4.5 Kostnader 

Hur operations management kan påverka kostnader beror till stor del på var i verksamheten 

och i vilka aktiviteter kostnaderna uppstår (Slack et al. 2013). Detta kan vara en anledning för 

företag att se över sina kostnader gällande de olika dimensionerna i vår teoretiska modell. 

Slack et al. (2013) menar att det för företag är av intresse att hålla sina kostnader nere, vare 

sig de konkurrerar med sitt pris eller inte. Att bedriva en så kostnadseffektiv verksamhet som 

möjligt är, enligt respondenterna, samtliga företags mål. Kavaj AB och Klänning AB arbetar 

på ett liknande sätt då båda företagen köper in sina plagg efter att de blivit sålda till 

konsumenter. Larsson (2012) menar att modeföretag kan stå inför en risk gällande 

lagerhållning och kostnader kopplade till detta, så att de två företagen inte besitter något lager 

kan ses som positivt. Vidare har båda företagen reducerat kostnader i verksamheten i form av 

inköp och produktion. Storlek AB arbetar på ett annorlunda sätt då de köper in sina varor 

plagg innan de köps av konsumenter. På detta sätt innehar de ett lager med varor som de på ett 

så effektivt sätt vill sälja till konsumenter. Detta är en utmaning för dem gällande 

kostnadeffektivitet, men då de inte förfogar över en butikslokal kan företaget lättare bära 

kostnader som kommer av lagerhållning. 

 

Slack et al. (2013) och Pozzi och Schivardi (2016) menar att alla verksamheter strävar efter 

att minska på det som inte bidrar till lönsamheten. Genom detta har alla tre företagen en 

kostnadeffektivitet i att de inte besitter ett trendkänsligt och säsongsbetonat sortiment. Detta 

medför att de inte behöver ändra sitt sortiment efter varje ny säsong och på så sätt kan de 

erbjuda samma produkter under en längre tid. Produkterna är vidare anpassade efter 

konsumenter vilket bidrar till en högre grad nöjda kunder samt minskade returer. Song och 

Ashdown (2013) menar att kläder är den produktgrupp som i störst utsträckning returneras. 

Därför kan det för företag vara av fördel att se över sin returrätt för att implementera den 

strategi som passar bäst för företaget. Kavaj AB har avtalat bort sin returrätt vilket medför att 

de slipper bära den kostnaden. Klänning AB samt Storlek AB accepterar returer men då 

Storlek AB besitter ett lager med produkter blir detta inte lika känsligt. För Klänning AB 

däremot kan detta bli kostsamt eftersom produkterna är anpassade efter varje konsument och 

inte kan säljas vidare till någon annan. Allen (2004), Walker (2005) och Larsson et al. (2009) 

förklarar att osäkra prognoser gällande efterfrågan medför att färre plagg säljs till fullpris. 

Våra fallföretag besitter möjligheter i att de innehar ett sortiment som är direkt anpassat efter 

konsumenter samt inte är säsongsbetonat. På detta sätt behöver företagen inte arbeta med 

reducerade priser vilket gör att varje plagg kan säljas till fullpris och företagen förlorar 

således inte pengar på de produkter de köper in. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi resultatet från dessa tre företagsintervjuer med hjälp av den 

teoretiska referensram vi använt oss av, samt det material vi fått fram via tidigare forskning 

om ämnet. 

6.1 Fokus på konsument och produkt 

Modebranschen karaktäriseras idag främst av snabb produktion och konstant lansering av nya 

trender (Kim et al. 2013), vilket har lett till att konsumenters behov verkar i ständig 

förändring (Peterson 2012). Vad som däremot karaktäriserar de tre företag vi studerat är att 

inget av dem arbetar med ett trendbaserat sortiment. De verkar istället med syftet att låta 

konsument och produkt vara första prioritering. Detta skapar en hög kvalitet i plaggen som 

erbjuds då företagen i större utsträckning kan leverera vad konsumenter efterfrågar (Slack et 

al. 2013). Kavaj AB menar att de vill ändra tankesättet som finns hos de traditionella 

modeföretagen. Istället för att arbeta på ett sätt där konsumenter blir uppmanade till vad de 

ska köpa, vill Kavaj AB låta konsumenten vara den som styr. Samtliga företag ser stora 

fördelar med att utesluta modeaspekten i deras sortiment, bland annat eftersom det blir mer 

kostsamt att introducera nya plagg inför varje säsong. Vidare har företagen anammat det som 

Sundbo (2002) förklarar som en mellanväg mellan standardisering och total kundanpassning 

för att kunna erbjuda fördelarna av dessa två koncept till sina konsumenter. Detta ser vi 

skapar en kombination av flexibilitet och hastighet vilket internt blir det mest kostnads-

effektiva alternativet. Hastigheten kommer från att standardiseringen gör det smidigt för 

företag gällande beställning och produktion då processerna löper på liknande sätt vid varje 

konsumentinteraktion. Flexibiliteten ligger i att företagen innehar ett antal moduler som går 

att kombinera ihop till en individuellt anpassad produkt. På så sätt menar vi att mass 

costumisation upplevs som det mest eftertraktade konceptet då detta tillåter företag att skapa 

variation och kundanpassning genom flexibilitet och snabb respons (Graman & Bukovinsky 

2005). Konsumenten behandlas vidare på ett individuellt plan samtidigt som företaget har 

kontroll över kostnader samt att produktionen sker med en hastighet liknande massproduktion 

(Davis 1987; Pine 1993; Choi & Guo 2017). 

 

Kavaj AB och Klänning AB har en kundanpassningsprocess med utgångspunkt i en 

grundmodell som sedan modifieras efter den individuella konsumenten. Utifrån detta ser vi att 

konsumenter i större grad få sina behov av produktattribut tillfredsställda. Här har vi dock 

funnit att det är viktigt att hitta en balans i antalet valmöjligheter som förekommer. Detta 

eftersom att hög nivå av variation, som Slack et al. (2013) belyser, normalt sett innebär stora 

kostnader. Produkter med högre flexibilitet produceras ofta i lägre volymer vilket gör att 

priset på dem kan bli högt (ibid). För Klänning AB och Storlek AB har det framförallt 

uppdagats utmaningar i att ha en stor varians i utbudet, vilket gjort att de varit tvungna att 

begränsa sig. Allen (2004) menar att det kan vara fördelaktigt att begränsa sitt utbud då för 

många valmöjligheter kan skapa förvirring hos konsumenter. Även Kavaj AB har 

uppmärksammat detta och menar att det snarare handlar om att begränsa de stilistiska 

möjligheterna för att inte konsumenter ska känna sig överväldigade. I sin kundanpassning 

menar vi dock att de tre fallföretagen har lyckats frånkomma de höga priserna som 
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kundanpassning annars är förknippat med, vilket gör att de kan konkurrera med den 

traditionella modebranschen.  

 

Vidare sker produktutveckling och produktion av kläder normalt, som Pan och Holland 

(2006) förklarar, på prognostiserade behov och önskemål, flera månader i förväg och inte på 

aktuell efterfrågan. Eftersom konsumenter, som Mai et al. (2016) menar, har en ökande 

tendens att endast känna sig nöjda då de erhåller exakt vad de efterfrågar just då de efterfrågar 

det, är det viktigt att undersöka den efterfrågan som faktiskt existerar (Kim et al. 2013). På så 

vis kan företag undvika att eventuellt producera produkter som inte säljs. Genom att de tre 

företagen arbetar med mass customisation och ett icke-trendbaserat sortiment reduceras risken 

för att konsumenters efterfrågan ska ha skiftat från vad som förutspåddes tills då de erhåller 

produkten, avsevärt. Däremot arbetar Storlek AB med att tillhandahålla ett lager de måste 

göra inköp till, vilket görs på prognostiserad efterfrågan. Tidigare forskning har (Allen 2004; 

Walker 2005; Larsson et al. 2009) konstaterat att osäkra prognoser kan leda till förlorad 

försäljning, flertalet returer samt att färre plagg säljs till fullpris. Detta kan göra det svårt för 

Storlek AB att producera rätt mängd av de storlekar de erbjuder då de inte på förhand vet vad 

som kommer att efterfrågas. Vi håller för rimligt att detta är något som företag kan undvika 

genom implementering av rätt sorts kundanpassning. 

 

Kavaj AB har avsagt all rätt till returnering då plaggen är direkt anpassade efter konsumenters 

individuella behov och preferenser. Detta gör det ännu viktigare för företag att besitta hög 

flexibilitet, pålitlighet samt kvalitet för att i så stor utsträckning som möjligt kunna möta 

konsumenters efterfrågningar. Både Klänning AB samt Storlek AB innehar full rätt till 

returnering vilket kan skapa trygghet för konsumenterna i att beställa plagg. Däremot kan det 

ses som en risk då det blir kostsamt för företaget att erbjuda full ersättning vid returnering av 

kundanpassade plagg eftersom att dessa inte går att sälja vidare. Inget av företagen erbjuder 

utförsäljningar eller prissänkningar på sina produkter. Detta menar vi kan medföra att 

produkterna upplevs ha en hög kvalitet då det värde som produkterna innebär för kunden är 

tillräckligt högt för att motivera priset. 

 

6.2 Hög eller låg hastighet 

Slack et al. (2013) och Zhang et al. (2017) belyser att speed to market avsevärt påverkar 

företags långsiktiga konkurrenskraft. Hastigheten i att införa nya produkter på marknaden 

besitter stor vikt och genom att introducera dessa snabbare än konkurrenter kan företag erhålla 

konkurrensfördelar. Dessa kan vara att skapa en närmare relation till sina kunder. Här menar 

däremot Storlek AB att en av deras fördelar ligger i att arbeta långsamt, för att på så sätt 

kunna utveckla bästa möjliga produkt. Företaget tar ungefär 1,5 år på sig att undersöka 

konsumenters behov och utveckla produkter efter detta. På så sätt kan företaget lättare 

säkerställa kvalitet i form av att produkterna matchar vad konsumenter vill ha. Kavaj AB 

besitter däremot en hastighet i att kunderna snabbare kan erhålla sin beställning då de inte 

behöver vänta på att de kundanpassade plaggen ska produceras efter att de köpts. Kavaj AB 

samt Klänning AB arbetar på motsatt sätt då deras produkter produceras efter att konsumenten 

beställt dem. Genom det innefattar koncepten en väntetid för konsumenten efter att en order 



 

- 40 - 

 

har lagts vilket kan ses som en utmaning då de traditionella modeföretagen gjort konsumenter 

vana vid att snabbt kunna erhålla produkter. Dock menar Kavaj AB att deras konsumenter inte 

ser väntetiden som något problem vilket vi tror kan bero på att hastighetsaspekten inte är lika 

känslig vid konsumtion av kundanpassade plagg. 

 

6.3 Kvalitetsskapande sortiment 

Eftersom konsumenter, enligt Mai et al. (2016), har en benägenhet att endast känna sig nöjda 

då de erhåller precis vad de efterfrågar är det för företag viktigt att grundligt undersöka detta 

för att kunna leverera kvalitet. Sundbo (2002) menar att en nära relation till konsumenter kan 

medföra underlättande i produktutveckling då de involveras i innovationsprocessen. Våra tre 

fallföretag har i stor utsträckning kontakt med sina konsumenter genom undersökningar och 

möten och genom detta kan de utforska behov som existerar. Det kan vidare skapa en mer 

personlig relation parterna emellan vilket kan ge trygghet och få konsumenter att delge mer 

information. Genom detta kan mer effektiva inköp göras och företagen kan möjliggöra 

implementering av efterfrågade attribut inom kundanpassning vilket kan bidra till högre 

pålitlighet samt kvalitet. Däremot kan det uppstå problem då Sundbo (2002) menar att det kan 

vara problematiskt för konsumenter att identifiera vad dem egentligen önskar. Detta gör att 

den information som företagen får fram genom undersökningar kan ifrågasättas. 

 

Eftersom kläder returneras i högre grad än andra produkter (Song & Ashdown 2013) menar vi 

att det är av signifikant betydelse att finna hållbara lösningar till detta problem. En av de 

främsta anledningarna till returer är att konsumenter har problem med att hitta rätt storlek 

eller passform (Simmons & Istook 2003; Walker 2005; Ashdown & Loker 2010). Ashdown 

och Loker (2010) menar att majoriteten av företag i modebranschen baserar sitt 

storlekssystem på en ideal kroppsform vilket gör att företag som fokuserar mer på 

konsumenter och dess preferenser kan vinna konkurrensfördelar i att kvaliteten säkerställs. 

Mass customisation kan således, enligt Kavaj AB, erbjuda passform åt konsumenter på ett sätt 

som traditionella modeföretag inte kan. Både Kavaj AB och Klänning AB syr upp plagg 

utifrån konsumenters egna mått, vilket gör att passformen erhåller en större precision. Även 

om Storlek AB inte syr upp efter konsumenters egna mått, utan innehar standardiserade 

storlekar är passform något de lägger stort fokus på. För att undvika storlekar som är baserade 

på en ideal kroppsform, gör de en ”mass fitting” som är kvalitativ. Kundnöjdheten kan således 

i större grad säkerställas genom att designprocessen kan jämföras med total kundanpassning 

(Daaboul et al. 2015; Park et al. 2016). Det är vidare, som Larsson (2012) belyser, av stor vikt 

för företag att uppfylla konsumenters bild av produkten de beställt, eftersom hur väl denna 

bild stämmer överens med kundens förväntningar kopplas samman med produktens kvalitet 

(Slack et al. 2013). Då produktionen oftast har en viss tolerans för differens gällande mått 

arbetar samtliga företag med att utbilda sina kunder om detta. Detta har framförallt setts som 

viktigt för Storlek AB då de inte producerar efter kundens exakta mått, medan Kavaj AB och 

Klänning AB har möjlighet att justera eventuella differenser på ett mer flexibelt sätt. 

 

I nuläget arbetar samtliga tre företag på ett manuellt sätt för att mäta kunder och frambringa 

bästa möjliga passform. De menar att det är ett sätt för dem att kvalitetssäkra sina produkter så 



 

- 41 - 

 

att måtten i så stor utsträckning som möjligt stämmer överens med konsumentens. Vi vill 

föreslå digitala teknologier, så som 3D-skanning, som hjälpmedel för att underlätta processen 

och göra den mer flexibel och kvalitetsskapande. Dock är detta dels en kostnadsfråga, men 

även en fråga om att kunna säkerställa att måtten översätts och kan justeras på rätt sätt. 

Fallföretagen ser däremot positivt på att implementera digitala teknologier i större 

utsträckning i framtiden.  

 

6.4 Konkurrensfördelar genom digitala teknologier 

Digitala teknologier kan vara ett sätt för modeföretag att skapa konkurrenskraft. Att 

implementera detta kan höja upplevelsen och skapa ett koncept tilltalande för konsumenter. 

Digitala teknologier är inget som förekommer i större utsträckning i de tre fallföretagens 

verksamheter. Detta är något vi ställer oss frågande till då samtliga företag verkar vara 

positivt inställda till de teknologier som finns och har ett mål om att implementera dessa i 

framtiden. Däremot kan avsaknaden motiveras av att digitala teknologier kan vara kostsamma 

vilket kan vara svårt att bära för företag av mindre karaktär. Det som kan ses som en fördel är 

att alla tre fallföretagen förfogar över varsin hemsida där de utför försäljning av sina 

produkter. Kavaj AB har skapat en digital plattform som ska underlätta för konsumenter att 

beställa deras plagg på internet. Att de förvarar mått på denna plattform gör att varken 

konsument eller företag behöver gå igenom processen av måttagning varje gång ett köp ska 

utföras. Detta bidrar till att köp underlättas samtidigt som kvaliteten kan säkerställas. En 

fördelaktig tillämpning företag kan utföra gällande teknologi kan vidare vara, som Wang och 

Cho (2012) tar upp, teknologi som identifierar behov innan köp utförs men även utvärderingar 

efter köp. Detta kan hjälpa företagen att lättare kunna tillfredsställa sina konsumenter genom 

att känna till deras behov och preferenser. Vidare kan kvaliteten säkerställas med hjälp av 

denna typ av teknologier då kvaliteten påverkas av huruvida företags erbjudanden 

överensstämmer med kundens förväntningar (Slack et al. 2013). Här menar vi att våra 

fallföretag som redan har en stark kundrelation kan utveckla och stärka denna ytterligare 

genom implementering av teknologier som identifierar behov och utvärderingar efter köp.  

 

Teknologier i kombination med konceptet mass customisation kan verka främjande för 

företag genom att konsumenters behov lättare kan tillfredsställas (Ashdown & Loker 2010). 

Då konceptet innefattar en kombination av kundanpassning och masskonsumtion (Choi & 

Guo 2017) kan de standardiserade processerna samt de individuella anpassningsmomenten 

dra nytta av smidigheten i digitala teknologier. En teknologi som kan implementeras är 

kroppsskanning, som kan göra att måttagning av konsumenter sker på ett snabbare och 

smidigare sätt, det leder i sin tur till att hastigheten i produktionen ökar (Slack et al. 2013). 

För företag som Kavaj AB samt Klänning AB kan denna teknologi verka gynnande för 

verksamheten då det kan underlätta processen för kundanpassning genom att måttagningen 

förenklas. Vidare kan denna data sedan förvaras på en kundprofil, likt den som Kavaj AB 

förfogar över, för att motivera konsumenter till att inhandla plagg genom att processen av köp 

underlättas. Däremot lyfter Kavaj AB fram utmaningar i denna teknologi som innebär 

svårigheter i att översätta den skannade bilden till faktiska mått. Detta tyder på att teknologin 

behöver utvecklas och förenklas för att den ska göras mer tillgänglig för företag. Om företag 
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kan implementera denna teknologi på ett fördelaktigt sätt ser vi att pålitligheten kan öka. 

Dock tror vi att det även finns vissa risker i detta då den mer personliga servicen och 

relationen kan ta skada på grund av att det digitala ersätter det manuella. Slack et al. (2013) 

menar att ju mer tillförlitliga moment ett företag besitter, gällande att utföra vad de är ämnade 

till, desto effektivare blir verksamheten. Digitala teknologier i form av kroppsskanning skulle 

kunna, förutsatt att de används på ett fördelaktigt sätt, underlätta för företag genom att 

effektivisera processer som måttagning och underlätta för skapandet av en digital plattform. 

 

6.5 Utmaningar gällande kostnader 

Förutom kostnadsfrågan gällande digitala teknologier menar Larsson (2012) att lagerhållning 

är ett problem för många företag. Det leder i många fall till stora kostnader som kan vara 

svåra att bära. Varken Kavaj AB eller Klänning AB innehar ett lager av produkter. De 

producerar sina varor först efter att de blivit sålda till konsumenter vilket medför att inga 

varor blir osålda eller erhåller en prisreducering. Detta kan vara ett sätt för företag att minska 

på sina kostnader samtidigt som det skapar ett konkurrenskraftigt koncept. Lagersituationen 

hos Storlek AB kan ses som en utmaning då de besitter svårigheter i att, som även Allen 

(2004), Walker (2005) samt Larsson et al. (2009) tar upp, förutspå vad som ska säljas. Att de 

däremot, som tidigare nämnt, innehar ett sortiment som inte är trendbaserat gör att det inte 

påverkar försäljningen. Det som däremot är problematiskt är att, då de erbjuder 15 olika 

storlekar, förutspå just vilka storlekar som kommer sälja. För företag kan detta vara en 

utmaning då ett överskott i lagret kostar pengar medan ett underskott gör att konsumenters 

efterfrågan i mindre utsträckning kan bemötas. Vidare kan ett underskott i lagret påverka 

pålitligheten i företag då konsumenter inte vet ifall produkten finns i lager eller inte. Detta kan 

medföra att då konsumenten är i behov av en vara kan inte leverans säkerställas. 

 



 

- 43 - 

 

7 Slutsatser och förslag på vidare forskning 
Den här rapporten handlar om hur företag i modebranschen kan arbeta med kundanpassning, 

med främsta fokus på konceptet mass customisation, för att verka konkurrenskraftiga. Den 

empiriska basen utgörs av tre fall av företag, som bygger på intervjuer med representanter 

från dessa. I följande avsnitt presenteras de slutsatser vi kommit fram till utifrån de 

frågeställningar som ställdes för att uppfylla syftet.  

7.1 Hur arbetar företag med mass customisation 

Vår undersökning visar tre olika sätt att arbeta med mass customisation. Två av dessa sätt går 

ut på att erbjuda plagg som anpassas efter kundens egna mått och preferenser. Måtten tas för 

hand av utbildad personal eller av kunden själv, som ett av företagen ger möjlighet till. 

Således kan en nära relation med kunderna skapas men det blir även ett sätt att kvalitetssäkra 

produkterna. Vidare finns det också möjlighet till stilistiska valbarheter vilket gör att kunden i 

större utsträckning kan erhålla ett plagg som möter dennes efterfrågan. Genom att skapa 

kundprofiler på en digital plattform har ett av företagen kunnat underlätta processen för 

framtida köp. Dessa två företag producerar plaggen först efter att de har blivit beställda och 

genom detta kan en mer exakt och mindre riskfylld planering av inköp utföras. Det tredje 

konceptet skiljer sig från de andra två i form av att företaget säljer färdigproducerade plagg. 

Kundanpassningen sker i form av att konsumenter erbjuds en större variation i storlekar och 

på så sätt kan hitta plagg med bättre passform än vad de skulle gjort vid köp hos traditionella 

modeföretag. På detta sätt behöver ingen måttagning äga rum utan konsumenter uppskattar sin 

kroppsform samt storlek och kan på så sätt hitta de plagg som passar bäst. Det finns alltså 

olika sätt att arbeta med mass customisation. Vad som är gemensamt för de tre företag vi har 

undersökt är att de arbetar med ett koncept som inte är trendbaserat vilket gör att företagen 

inte behöver introducera eller byta ut produkter lika ofta som traditionella modeföretag. Inget 

av fallföretagen utför sin försäljning via fysisk butik. Detta gör att företagen inte behöver 

bekosta hyra för en butikslokal vilket bidrar till att verksamheten blir mer kostnadseffektiv.  

 

7.2 Vilka utmaningar samt möjligheter medför konceptet mass 
customisation för verksamheten? 

Genom arbetet med denna rapport har vi identifierat flertalet utmaningar samt möjligheter 

med konceptet mass customisation. De fallföretag vi studerat har delgivit oss berättelser om 

deras verksamheter vilket har medför att vi kunnat urskilja utmaningar och möjligheter. Dessa 

innefattar utmaningar i lönsamhet, konsumentbeteende och hastighet samt möjligheter 

gällande kvalitet, konkurrenskraft och kostnader. 

  

Utmaningar som mass customisation innefattar är att skapa ett koncept som är 

kostnadseffektivt. Fallföretaget Storlek AB menar att mass customisation inte karaktäriseras 

av lönsamhet men att det ändå är ett koncept som kan generera en konkurrenskraftig 

verksamhet. Det är av stor vikt för företag att undersöka vad konsumenter efterfrågar för att 

kunna implementera tilltalande kundanpassningsattribut i rätt mängd för att på så sätt öka 

flexibiliteten men fortsatt vara kostnadseffektiv. Precis som Kavaj AB påpekar så finns en 
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annan utmaning med konceptet då det gäller för företag att förändra konsumentköpbeteendet. 

Hastigheten i företag ses ofta som väsentlig. Idag besitter konsumenter en vana i att kunna gå 

in i en butik och direkt köpa ett plagg, utan väntetider för produktion eller leverans. 

Kundanpassade plagg innefattar ofta en viss väntetid då plagget behöver produceras efter att 

det köpts vilket kan ses som ett motstånd till att få konsumenter att köpa denna typ av plagg. 

En lösning till detta skulle kunna vara att implementera någon form av digital teknologi som 

kan producera plagg på plats i företags butiker. Digitala teknologier kan dock även ses som en 

utmaning då inget av våra fallföretag arbetar i vidare stor utsträckning med digital teknologi 

kopplat till konceptet. Detta kan vara en indikation på att det finns svårigheter i att, som 

mindre företag, bära de kostnader som krävs. 

  

Möjligheter som finns med mass customisation är att det kan öka kvaliteten och hjälpa företag 

att erbjuda konsumenter mer exakt vad de efterfrågar. Genom att konceptet kan innebära olika 

varianter av kundanpassning har företag möjlighet att implementera den variant som är mest 

lämplig för verksamheten och dess konsumenter och på så sätt öka kundnöjdheten. Mass 

customisation som koncept skulle kunna vara en lösning för mindre företag att konkurrera 

med större genom att dessa inte behöver ta hänsyn till möjligheten att skala upp 

verksamheten. Det kan för de mindre företagen vara lättare att implementera kundanpassning 

samt produktion på plats då de inte behöver handskas med en lika stor mängd ordrar som ett 

större företag skulle behöva göra. Genom det kan de skapa ett konkurrenskraftigt koncept som 

kan erbjuda produkter anpassade efter konsumenters behov och preferenser. Då trender inom 

modebranschen ständigt uppdateras besitter de studerade fallföretagen inom mass 

customisation fördelaktiga möjligheter i att de inte erbjuder ett trendbaserat sortiment. Genom 

detta behöver verksamheten inte ta hänsyn till de trender som råder inom branschen utan kan 

fokusera på att utforma konceptet och skapa produkter med hög kvalitet. Då kläder är den 

produktgrupp som i störst utsträckning returneras har företag som implementerat konceptet en 

möjlighet i att returrätten kan avtalas bort. Detta kan bidra till kostnadsbesparingar för företag. 

 

7.3 Hur kan mass customisation skapa konkurrenskraft för företag 
ur ett operations managemenperspektiv? 

Operations management handlar om att förvalta sina resurser och aktiviteter som producerar 

och levererar produkter och tjänster till kunder. Eftersom det råder hård konkurrens inom 

modebranschen är det viktigt för företag att arbeta med detta internt för att erhålla 

korkurrenskraft. Att kunna svara på konsumenters efterfrågan snabbt, med en hög kvalitet 

men till en låg kostnad är avgörande för att uppnå lönsamhet. Därför menar vi att det kan vara 

fördelaktigt för företag att se över de aspekter som innefattas av modellen “The five 

performance objective” för att se hur de kan arbeta med dessa för att skapa en så effektiv och 

konkurrenskraftig verksamhet som möjligt. Mass customisation kan skapa konkurrenskraft i 

verksamheter genom att det kan bidra till snabb genomströmning då de moduler och 

anpassningsattribut som smidigt kan kombineras ihop kan skapa högre hastighet i 

verksamheten. Vidare kan hög total produktivitet bidra till att företags kostnader minskar. 

Genom att utföra aktiviteter på rätt sätt från början kan detta förbättra kostnaderna och mass 

customisation kan underlätta i att de standardiserade processerna gör verksamheten smidigare. 
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Konceptet kan skapa pålitliga processer genom att produkterna besitter möjlighet att anpassas 

efter konsumenter, och på så sätt lättare kan möta den efterfrågan som finns. Vidare bidrar 

mass customisation med möjligheter till förändring gällande aktiviteter i verksamheten. Då 

produkterna är anpassade efter varje individuell konsument kräver detta att produktionen kan 

tillhandahålla denna sorts produktion. Vid de tillfällen detta kan utföras på ett fördelaktigt sätt 

kan det bidra till ökad kundnöjdhet. Om processerna i verksamheten vidare kan utföras på ett 

felfritt sätt kan det tillföra ytterligare konkurrenskraft. Mass customisation kan underlätta 

detta, och på så sätt bidra med kvalitet, genom att de kundanpassningsattribut som erbjuds 

säkerställer att konsumenter får sina behov tillfredsställda. 

 

7.4 The five performance objective i ett nytt perspektiv 

Då vi analyserat samtliga fallföretag och identifierat de dimensioner i “The five performance 

objective” som i störst utsträckning präglar verksamheterna ser vi att det finns skillnader 

beroende på hur kundanpassning utnyttjas. Under vårt arbete med rapporten har det dock 

uppdagats att kostnader i företaget inte besitter en så stor roll som vår teoretiska modell vill 

hävda. Vi menar att de aktiviteter som utförs alla påverkar företagets leverans av kvalitet och 

denna dimension hade samtliga fallföretag gemensamt. Vidare ser vi att de dimensioner som 

företagen i större utsträckning fokuserar på leder till att högre kvalitet skapas då 

konsumentens behov och önskemål tillfredsställs - vare sig detta är en bra passform, snabb 

leverans eller stilistisk anpassning. Hastigheten i processer som leverans samt köp påverkar 

uppfattningen av kvalitet då produkterna med fördel bör levereras vid den tidpunkt då 

konsumenter förväntar sig att få den. På så sätt kan företag med färdigproducerade plagg 

besitta en fördel genom att produkterna snabbt kan levereras. Dock kan företag som 

producerar produkter efter köp utförts inneha fördelar i att de då produkterna väl beställs kan 

förvänta sig en kort leveranstid. Kostnaderna påverkar kvaliteten då produkterna besitter det 

pris som konsumenter förväntar sig. Detta behöver inte nödvändigtvis vara lågt utan ger 

konkurrenskraft då det överensstämmer med den bild som konsumenter skapar sig. Pålitlighet 

leder till kvalitet genom att konsumenten upplever trygghet i att utföra köp hos företaget både 

genom att produkten överensstämmer med förväntan samt att leverans av varor sker i tid. 

Pålitliga processer inom verksamheten leder till att dessa i större grad blir felfria och vidare 

leder till kvalitet. Flexibilitet i företaget innebär en tillräckligt stor produktbredd för att kunna 

möta konsumenters efterfrågningar. Det innebär även flexibla lösningar gällande leverans 

eller andra tjänster. På detta sätt kan konsumenter lättare erhålla vad de innehar ett behov av 

och därigenom uppleva en högre grad av kvalitet. Då vi anser att de fyra ovan nämnda 

dimensioner kan påverka kvaliteten i verksamheter har vi modifierat modellen “The five 

performance objective” så att den visar våra tankegångar (se figur 6).  
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Figur 6. The five performance objective i ett nytt perspektiv, modifierad modell utifrån Slack 

et al (2013). 

 

Sammanfattningsvis ser vi mass customisation som ett konkurrenskraftigt koncept som kan 

erbjuda konsumenter kvalitet och flexibilitet. Då konsumenter i större utsträckning efterfrågar 

individuellt anpassade varor kan konceptet verka som en lösning på modebranschens 

problem. Det gäller dock för företag att hitta den mest fördelaktiga sorten av mass 

customisation för att skapa en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet. Ovan nämnda 

utmaningar behöver även utredas vidare för att konceptet i längden ska kunna fungera 

optimalt för varje individuellt företag. 

 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Den studie vi utfört har medfört en förståelse i hur modeföretag arbetar med kundanpassning 

och mass customisation för att verka konkurrenskraftiga på en allt mer krävande marknad. Vi 

har dock sett att det fortfarande finns utrymme till förbättringsmöjligheter i de sätt som 

företagen arbetar på. De tre företag som vi undersökt arbetar inte med digitala teknologier i 

någon större utsträckning, vilket medfört svårigheter i att få svar på hur denna sorts 

implementering kan skapa konkurrenskraft. Då tidigare forskning pekar på att det finns många 

fördelar med att använda sig av digitala teknologier och företagen har det som vision, ser vi 

att det skulle vara intressant att studera detta vidare. Hur kommer det sig att sådana 

teknologier inte implementerats och hur skulle aktiviteter inom verksamheten förändras om de 

gjorde det? 
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Figurförteckning 
Figur 1 The five performance objective s. 9. Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2013). 

Operations management (7.th ed.). Harlow: Prentice Hall. s.58.  

Nytt visuellt utseende skapat av Louise Burman och Malin Gustafsson.  

 

Figur 2 Tabell företagsintervjuer (egen modell) s. 16 

 

Figur 3 Kavaj AB i The five performance objective s. 22. Slack, N., Chambers, S., & 

Johnston, R. (2013). Operations management (7.th ed.). Harlow: Prentice Hall. s.58.  

Nytt visuellt utseende skapat av Louise Burman och Malin Gustafsson. 

 

Figur 4 Storlek AB i The five performance objective s. 26. Slack, N., Chambers, S., & 

Johnston, R. (2013). Operations management (7.th ed.). Harlow: Prentice Hall. s.58.  

Nytt visuellt utseende skapat av Louise Burman och Malin Gustafsson. 

 

Figur 5 Klänning AB i The five performance objective s. 31. Slack, N., Chambers, S., & 

Johnston, R. (2013). Operations management (7.th ed.). Harlow: Prentice Hall. s.58.  

Nytt visuellt utseende skapat av Louise Burman och Malin Gustafsson. 

 

Figur 6 The five performance objective i ett nytt perspektiv s. 46. Slack, N., Chambers, S., & 

Johnston, R. (2013). Operations management (7.th ed.). Harlow: Prentice Hall. s.58.  

Nytt visuellt utseende skapat av Louise Burman och Malin Gustafsson. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
-Hur länge har företaget funnits? 

-Hur många arbetar på företaget? 

-Vad är historien bakom ert företag? 

-Bygger ert sortiment något på trender eller säsonger? Hur påverkar detta företaget? Bidrar 

kundanpassning till att kollektionerna blir mer pricksäkra, reducerar det osålda produkter osv? 

-Hur fungerar er kundanpassning? 

-Vilket pris ligger era produkter på ungefär? 

-Hur kommer det sig att ni arbetar med kundanpassning? 

-Produceras kläderna först och sedan säljs eller säljs de först och sen produceras? Om de först 

säljs - när går ordern iväg? Måste ni samla visst många ordrar innan ni lägger en beställning? 

-Vad anser ni vara viktigt inom kundanpassning? 

-Vad ser ni som kvalitet när det gäller plagg? 

-Arbetar ni med digitala teknologier inom er kundanpassning? 

-Vad ser ni för skillnader med att arbeta med kundanpassning jämfört med traditionell handel? 

-Ser ni det som mer lönsamt att arbeta med kundanpassning än traditionell handel 

(masskonsumtion)? 

-Hur lång tid tar det från att man designat/bestämt storlek på sitt plagg till att det levereras? 

-Hur pass flexibel är er kundanpassning? Kan konsumenten ändra på många delar på plagget? 

-Upplever ni att er produktion är pålitlig? Stämmer de producerade plaggen överens med vad 

kunden från början designat? 

-Är de flesta kunderna nöjda med sina plagg? 

-Vilka kunskaper eller utbildningar krävs för att verksamheten ska fungera? Finns det andra 

hjälpmedel som är nödvändiga? 

-Vilka faktorer är de viktigaste för att det ska fungera? Alltså vilka “key success factors” 

lägger ni störst vikt vid? 

-Vilka svårigheter och utmaningar finns inom kundanpassningen? 

-Hur ser framtiden ut? Vad tror ni kommer utvecklas? 
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