
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lojalitetsskapande genom 

Mass Customization 

– Hur skapas kundlojalitet när kunden är 

chefsdesigner? 

Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Service Management | Vårterminen 2012 

 

Av: Emelie Karlsson, Linda Thunell  

Handledare: Erik Borg 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 
 
Vi vill tacka Jan Höjman VD på Tailor Store AB samt Aleksander Lund VD på Suitopia 

Scandinavia AB för att de tog sig tid till att delta i vårt uppsatsarbete. Vi vill också tacka Jonas 

Larsson som skrivit avhandlingen Mass customised fashion som inspirerat oss till val av ämne. 

Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete och stort tålamod samt Emma Johansson och 

Filippa Friberg för hjälpsam opponering.  

 

/ Emelie Karlsson och Linda Thunell  



 

 

 

Abstract 
 
The clothing industry has since the early 20

th
 century worked through a mass-production machine 

that offered a standardized assortment to a range of clients seen as one large mass, today, 

consumers have a greater insight into their own consumption and a great desire to influence. 

Thanks to the Third Industrial Revolution a new paradigm shift is about to occur, it allows the 

customer to be involved in the design and product development process, the result is a unique 

product produced at the same time as the company achieves economies of scale through 

modularization, this is called Mass Customization. Research shows that customer involvement 

often leads to a loyal customer and based on this the purpose of the essay is to investigate how 

clothing companies working with Mass Customization works with creating customer loyalty. The 

essay is based on a qualitative approach in which interviews with companies Tailor Store Sweden 

AB and Suitopia Scandinavia AB is the basis for information gathering. The analysis is based on 

a theoretical synthesis based on the theories concerning Relationship Marketing, Customer 

Involvement, how companies create loyal customers and E-loyalty. A brief summary of results 

and analysis show that the companies surveyed primary loyalty-building activity is the 

customized product. Both companies define the word loyalty as retention rate and they have a 

strong focus on creating conditions for new customers, where the good service and high technical 

skills are important components. Mass Customization in the clothing industry is a phenomenon 

that will become increasingly important in corporate loyalty work, the customer wants to feel 

involved and come out from the anonymous mass. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 
 
Konfektionsbranschen har sedan tidigt 1900-talat fungerat genom ett massproducerande 

maskineri som erbjudit ett likriktat utbud till sina kunder, kunder som ansetts vara en enda stor 

massa, idag har konsumenter en större insikt i sin egen konsumtion och en stor vilja att påverka. 

Tack vare den tredje industriella revolutionen är ett nytt paradigmskifte på väg, kunden 

involveras i design- och produktutvecklingsprocessen och resultatet är att en unik produkt kan 

produceras samtidigt som företaget uppnår stordriftsfördelar genom modularisering, detta kallas 

för Mass Customization. Forskning visar att kundinvolvering ofta leder till en lojal kund och 

utifrån detta är uppsatsens syfte undersöka hur konfektionsföretag inom Mass Customization 

arbetar med att skapa kundlojalitet. Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där intervjuer med 

företagen Tailor Store Sweden AB och Suitopia Scandinavia AB är grunden för 

informationsinsamlingen. Analysarbetet har en teoretisk syntes som utgångspunkt, syntesen 

bygger på teorier gällande relationsmarknadsföring, kundanpassningar, hur företag skapar lojala 

kunder samt e-lojalitet. En kort sammanfattning av resultat och analys visar att företagen som 

undersökts främsta lojalitetsskapande aktivitet är den kundanpassade produkten. Båda företagen 

definierar ordet lojalitet som återköpsgrad och har stort fokus på att skapa förutsättningar för nya 

kunder där en bra service och hög teknisk kompetensen är viktiga komponenterna. Mass 

Customization i konfektionsbranschen är ett fenomen som kommer bli allt större och viktigare i 

företags lojalitetsarbete, kunden vill känna sig delaktig och komma ut ur den anonyma massan. 
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1 Inledning 
I inledningen behandlas bakgrunden till uppsatsen som utmynnar i en problemdiskussion och 

problemformulering för att skapa en bakgrund och förståelse för uppsatsens syfte. Inledningen 

kommer också ta upp vilka avgränsningar som finns i uppsatsen samt viktiga begrepp som är av 

betydelse kommer definieras. 

1.1 Bakgrund 
Inom modebranschen konkurrerar många stora och globala företag med massproducerade 

produkter till ett lågt pris, de koncentrerar sig i huvudsak på utbytet mellan en i förväg 

producerad produkt och kundens pengar. Massproduktionen av konfektion startade tidigt 1900-tal 

då industrialismens genombrott hade en stor påverkan på konfektionstillverkningen. 

Tillverkningen av konfektion har tidigare varit ett hantverk som utförts i hemmet eller av 

sömmerskor och var främst tillgängligt för en liten krets människor som hade ekonomiska 

möjligheter att tillgå resursen. Kunden bestämde själv hur plaggen skulle se ut och skapade 

tillsammans med sömmerskan den färdiga designen vilket innebar att kunden själv var 

modeskaparen och att varje plagg blev unikt.
1
 Industrialismen skapade förutsättningar för att allt 

fler människor skulle få tillgång till mode, samtidigt såg allt fler aktörer möjligheter i att tjäna 

pengar på konfektion och på 1950-talet kom konfektionsmarknaden att översvämmas av 

konfektionssydda plagg och massproduktionen var ett faktum.
2
 Industrialismen innebar inte bara 

att företag förlorade den nära kundrelationen med individuella kunder utan också uppdateringen 

av kundernas behov och kunskap. Massproduktion, massmarknadsföring och masskonsumtion 

var det som stod i fokus, inte den enskilde kunden. Idag försöker företag återskapa den nära 

kundrelationen som under den här perioden förbisetts.
3
 

Att relationen mellan ett företag och en kund blir allt viktigare beror på att marknader börjar bli 

mättade, det finns ett större utbud än efterfråga
4
 och modemarknaden är inget undantag. Enligt en 

kartläggning av modebranschtidningen Habit hade drygt hälften av de svenska modekedjorna en 

negativ lönsamhetsutveckling under 2008 vilket enligt finansmannen Peter Wallin primärt var en 

                                                           
1 McAndrew, Jane & Hedén, Anders. 2005. Modefabriken- kreativt affärsmannaskap från insidan. Portfolio Sweden AB. Kristianstad, s. 18. 
2 Vihma, Susanne. 2002. Designhistoria- en introduktion. Ilmari Design Publication.Helsingfors, s. 21. 
3 Gummesson, Evert. 2002. Relationsmarknadsföring “ Från 4P till 30 R”. 3:e uppl. Liber Ekonomi. Malmö, s. 62. 
4 Grönroos, Christian. 2008. Service Management och marknadsföring- Kundorienteratledarskap i servicekonkurrensen. 2:a uppl. Liber Ekonomi.                             

Malmö, s. 39. 
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effekt av snabb avmattning i handeln. En annan orsak menar han är de senaste årens starka 

butiksexpansion med ökad konkurrens och prispress som följd.
5
 Utvecklingen innebär att det blir 

svårare för företag att hitta nya kunder och därför måste de koncentrera sig på att behålla sina 

befintliga, att konkurrensen är hård innebär att kunden snabbt kan byta leverantör om de känner 

missnöje.
6
 Att se betydelsen av relationer och att arbeta strategiskt med dem innebär att företaget 

anammar ett relationsperspektiv.  Marknaden går från transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring vilket innebär att det tidigare fokus som legat på att hitta nya kunder för 

att öka försäljning och lönsamhet har skiftat till att sätta de befintliga kunderna i centrum. 

Transaktionsmarknadsföringens syfte är att rikta marknadsföringsaktiviteterna mot potentiella 

kunder medans relationsmarknadsföringen prioriterar de befintliga kunderna och att leverera ett 

långsiktigt värde till kunderna, detta för att öka förutsättningarna att få en lojal kundkrets.
7
 

Marknadsföringsforskare menar att kundlojaliteten blir en allt större faktor till framgång för 

företagen.
8
 En grundvärdering i relationsperspektivet är att det måste uppstå en win-win situation 

mellan kunden och företaget. Situationen kan endast uppstå då kunden känner sig tillfredsställd 

med företagets erbjudanden och om kunden själv utformat produkten är det större sannolikhet att 

de blir nöjda.
9
 På en konkurrensutsatt marknad är lojalitet en nyckelfaktor för framgång, man 

brukar säga att det kostar 15-20 procent mer att skaffa en ny kund än vad det kostar att behålla en 

befintlig och därför bör ett företag göra allt de kan för att behålla sina kunder.
10

 

Joseph Pine II tar diskussionen ett steg längre och menar att ett paradigmskifte är på väg” A new 

manufacturing paradigm was involving from the massproduction era and the essence of it would 

be customer involvement.”
11

 Mass Customization innebär att kunden involveras i design- och 

produktutvecklingsprocessen för att generera en unik produkt i ett samarbete med företaget. 

Utvecklingen inom teknologi, internet och modern design har förenklat Mass Customization och 

                                                           
5 Habit. 2009. “Hård kamp om kunderna.” (http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=1780&ssoid=107404). Uppdaterad 2009-09-24. Hämtad 
2012-04-10 kl. 15:25. 
6 Grönroos, Christian. 2008, s.39. 
7 Ibid. 
8 Söderlund, Magnus. 2003. Den lojala kunden. 1:2 uppl. Liber ekonomi. Malmö, s. 9 
9 Godson, Mark. 2009. Relationship Marketing. Oxford University Press Inc. New York, s. 42 
10 Grönroos, 2008, s. 148. 
11 Larsson, Jonas. 2011. Mass customised fashion: development and testing of a responsive supply chain for mass customised fashion garments. 

University of Borås, Swedish School of Borås. Skrifter från högskolan i Borås, nr 34. 
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möjliggjort interaktionen mellan kunden och tillverkaren.
12

 Nedanstående figur (figur 1.) visar 

skillnaderna mellan massproduktion och Mass Customization. 

 

 

Figur 1. Mass Customization vs. Mass Production.13 

En industri som verkligen har lyckats med Mass Customization är bilindustrin. Bilkunden får 

själv välja färg, inredning, utrustning och motor efter sina önskemål, inom en viss ram av 

valmöjligheter och denna modularisering har genererat stora kostnadsbesparingar samtidigt som 

det tillför ett extra värde för kunden.
14

 Inom modebranschen var NikeID det första företag som 

introducerade Mass Customization. Deras koncept går ut på att kunden själv får välja mellan 

olika modulsystem av färger och former för att designa och utveckla sina personliga skor. 

NikeIDs koncept lanserades redan tidigt under 2000-talet och idag finns det allt fler företag som 

har anammat strategin där graden av kundinvolvering varierar.
15

 Detta har blivit möjligt genom 

                                                           
12 Grönroos, Christian. 2008, s. 70. 
13 Kotha, Suresh. 1995. Mass Customization: Implementing the emerging paradigm for competitive advantage. Strategic Managament Journal. 

Vol. 16: No: Summer pp. 21-42. 
14 Kotler, Philip, et al. 2009. Marketing Management. 13:e uppl. Pearson Education Limited. Edinburgh, s. 39. 
15 Larsson, Jonas. 2011.  
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den teknologiska utvecklingen. Denna utveckling har skapat möjligheten att bedriva e-handel där 

butiker och webb smält samman och involveringen av kunderna har blivit ett sätt att bygga 

starkare relationer.
16

 Utvecklingen har även inneburit att mer nischade företag kan nå ut till en 

större marknad och platsen är inte längre en avgörande faktor. Produkter som tidigare haft en 

liten kundgrupp kan genom internet nå ut till en större massa. Fenomenet kallas för Long Tail 

Economy och innebär att företag via nätverk på internet kan öka sin marknad för produkter som 

tidigare haft en liten kundgrupp, ekonomin och kulturen skiftar från massmarknader till miljoner 

av nischade marknader, bilden nedan visar detta fenomen. Tekniken har gjort det lättare för 

kunder att hitta och köpa nischade produkter samtidigt som företag kan skapa lönsamhet i att 

producera varorna, det här skapar möjligheter för företag att arbeta med mer kundanpassade 

produkter.
 17 

 

Figur 2. Long Tail.18 

Som tidigare nämnt handlar det inom modeindustrin fortfarande mycket om att konkurrera med 

massproducerade produkter till ett lågt pris, hela marknaden börjar bli väldigt homogen och 

utbudet av variationer på varje tema är enormt.
19

 Nu syns ett trendbrott då en rad nya företag har 

etablerat sig på marknaden vars affärsidéer grundar sig i att göra kundanpassat mode för att sticka 

ut i den homogena massan och producera enbart det som kunden vill ha. Två exempel på sådana 

affärsidéer är; 

                                                           
16 Askelöf Robin, Arndt Johan. 2009. “Involvera kunden i affärsutvecklingen.” Dagens Media. 

(http://www.dagensmedia.se/asikter/article20126.ece). Uppdaterad: 2009-02-26. Hämtad 2012-04-10 kl. 12:47. 
17 Anderson Chris.  About Chris Anderson. (http://www.longtail.com/the_long_tail/about.html) Hämtad 2012-04-10 kl. 15:39. 
18 Anderson Chris.   
19 Peppers, Don & Rogers, Martha. 1999. Enterprise one to one, Handbok i relationsmarknadsföring. Damm förlag AB. Malmö, s. 119. 

http://www.longtail.com/the_long_tail/about.html
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Tailor Store ska klä världen i kundanpassade plagg genom att vara det naturliga valet för 

onlineshopping av måttbeställda kläder och accessoarer. Tailor Store ska ta en stor andel 

av den traditionella klädesmarknaden.
20

 

 

Suitopia Scandinavia AB utnyttjar fördelarna med det moderna affärslivets stöttepelare: 

globalisering och Internet, och kan genom att kombinera dessa två erbjuda våra kunder 

överlägsna produkter till otroligt bra priser.
21

 

1.2 Problemdiskussion 
Kunderna som köper kundanpassade produkter är enligt ett resultat i avhandlingen Mass 

customised fashion nischade kunder som har svårt att hitta kläder som passar dem i en vanlig 

butik, kunderna som köpte produkterna i studien justerade ofta bredden eller längden på plagget. 

Ytterligare resultat är betydelsen av service i utformandet av produkten, kunderna behöver ett 

gränssnitt där de enkelt kan förstå hur anpassningsprocessen går till. Kunderna som köpte de 

anpassade produkterna var inte oroade över varken ledtider eller pris utan tyckte att upplevelsen 

kring köpet var viktigast, att kunden själv fick känna sig som en skräddare och vara involverad i 

processen.
22

 

 

En annan vetenskaplig artikel behandlar Mass Customizations begränsningar där en punkt är att 

kunderna inte är villiga att betala för att få allting kundanpassat. Andra begränsningar är att Mass 

customization kräver en mycket flexibel produktionsteknologi och att utveckla sådan teknik är 

både mycket resurs- och tidskrävande, det krävs också ett omsorgsfullt utarbetat system för att få 

fram kundernas behov och önskemål samt att det krävs att företaget har ett starkt logistiksystem 

till kunderna.
23

 

 

De ovanstående företagen, Tailor Store Sweden AB och Suitopia Scandinavia AB, erbjuder inte 

bara kunden en kundanpassad produkt utan interagerar med kunden på ett flertal olika nivåer. 

                                                           
20 Tailor Store Sweden AB. “Om Tailor Store” (http://www.tailorstore.se/om-tailor-store). Hämtad 2012-04-09 kl. 14:24. 
21 Suitopia Scandinavia AB “Om Suitopia” (http://www.suitopia.se/sv/about/). Hämtad 2012-04-12 kl. 09:04. 
22 Larsson, Jonas. 2011. 
23 Zipkin, Paul. 2001. The Limits of Mass Customization. MIT Sloan Management Review. Vol. 42: No. 3. pp. 81-88. 
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Diskussioner om att företag bör integrera med sina kunder är väldigt aktuellt just nu. Både 

managementbyråer som Connecta
24

 och trendspaningsföretag som Springwise
25

 menar att 

konfektionsföretag bör börja skapa möjligheter för interaktion med sina kunder på olika sätt för 

att skapa konkurrensfördelar och ett av de just nu mest omtalade är Mass Customization. De 

menar att det inte är en fråga om företag kommer applicera denna strategi utan när och det är 

därför hög tid för företag att bli först med strategin och de bör långsiktigt planera för hur de ska 

involvera kunden i sin affär.
26

 Genom att skapa möjligheter för kunden att integrerar och vara 

aktiv i företagets processer ges kunden utrymme som påverkar kundens lojalitet till företaget.
27

  

 

Tidigare studier visar att interaktionen och ett stort antal valmöjligheter kan ha negativa 

konsekvenser på människans förmåga att i slutändan göra ett val, fenomenet benämns som 

valmöjligheternas paradox. Valmöjligheternas paradox beskriver hur människor reagerar då de 

ställs inför ett allt större antal valmöjligheter. Ett stort utbud av valmöjligheter ses ofta som något 

positivt, då syftet är att det ska generar en tillfredsställd, nöjd och glad kund, men alla alternativ 

resulterar oftast i en motsatt effekt. Om kunden istället får ett begränsat och litet antal 

valmöjligheter finns inte samma förväntningar på att det perfekta valet skall uppstå och kunden 

har på så sätt också lättare att få bekräftelse av att rätt val har gjorts vilket leder till att 

osäkerheten i kundens ställningstagande försvinner.
28

 Då konsumenter tvingas fatta svåra beslut 

drar de sig oftast från att faktiskt välja, de har en förmåga att istället skjuta upp besluten eller helt 

och hållet avstå från att göra något val. Kunden hamnar i ett paralyserade tillstånd av att ha allt 

för många val att välja mellan. Paradoxen leder till problem i företags lojalitetsarbete om kunden 

ställs inför alltför många alternativ.
 29

 

 

För företag som är verksamma på internet finns en annan aspekt i deras lojalitetsarbete, enligt 

Reichheld och Schefter stämmer inte den allmänna bilden av att kunder på internet är ombytliga 

och flyktiga till sin natur och att de kommer flockas vid nästa nya fenomen på internet. Webben 

                                                           
24 Askelöf Robin, Arndt Johan. 2009. 
25 Springewise.com. “Your essential fix of entrepreneurial ideas” (http://www.springwise.com/fashion_beauty/online-fashion-store-creates- 

collections-based-customers-designs/). Hämtad 2012-03-09 kl. 10:00 
26 Askelöf Robin, Arndt Johan. 2009. 
27 Söderlund, Magnus. 2003, s. 123. 
28 Schwartz, Barry & Redmond, William H. 2005. The paradox of Choice: Why more is Less. Journal of Macromarketing.Vol.25: No. 1.pp. 103-

105. 
29 Lyengar, SheenaS  &Lepper, Mark R. 2000. When Choices is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good Thing?.Journal of 

Personality and Social Psychology.Vol. 79: No.6. pp. 995-1006. 
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är istället en plats där kunden fastnar både i Business-Business och Customer-Business relationer 

och kunderna visar en tydlig benägenhet mot att vara lojala och att webbteknologi som används 

på rätt sätt förstärker denna lojalitet. Om företag inte snabbt vinner de mest lönsamma och 

befintliga kundernas lojalitet samt hittar de rätta nya kunderna kommer de gå en dyster framtid 

till mötes där endast de priskänsliga kunderna kommer att finnas representerade.
30

 

1.3 Problemformulering 
Kundlojalitet och integrationen av kunden i företagsprocesser är fenomen som sätter nya krav på 

marknaden, frågan är hur företag bemöter och hanterar kraven. Hur arbetar framstående 

konfektionsföretag inom Mass Customization, på vilka sätt kan kunden integreras i deras 

processer för att skapa Mass Customization och är det något av tillvägagångssätten som är mer 

effektivt ur lojalitetssynpunkt?  

1.4 Frågeställningar 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan de undersökta Mass Customization 

företagen när det gäller att skapa kundlojalitet? 

 Vilka lojalitetsskapande aktiviteter arbetar företagen med? 

 Var finns svagheterna och styrkorna i lojalitetsbyggande hos Mass Customization 

företag? 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konfektionsföretag inom Mass Customization arbetar 

med att skapa kundlojalitet. 

1.6 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas genom att fokusera på två svenska företag som arbetar med Mass 

Customization genom e-handel och har detta som affärsidé, för att begränsa uppsatsens storlek 

ytterligare analyseras enbart företagens lojalitetsskapande aktiviteter i produktionen av 

                                                           
30 Reichheld, Frederick &Schefter, Phil. 2000. E-loyalty: Your secret weapon on the web. Harvard Business Review. Vol. 78: No. 4. pp. 105-113. 
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kundanpassade produkter till privatkunder. Uppsatsens tidsmässiga avgränsning är vårterminen 

2012. 

1.7 Definitioner 
Lojalitet: Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt 

som man föredrar, vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt, trots att det sker 

situationsmässig påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential att driva fram ett 

produktbyte.
31

 

 

Kundanpassning: Uppstår när en speciellt utformad produkt levereras till en kund.
32

 

 

Relation: Samverkan i syfte att skapa värde för kund och leverantör.
33

 

 

Mass Customization: Den kostnadseffektiva massproduktionen av produkter och tjänster i 

grupper om en.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Söderlund, Magnus. 2003, s. 30. 
32 Peppers, Don & Rogers, Martha. 1999, s.124. 
33 Grönroos, Christian. 2008, s. 40. 
34 Pine II, B. Joseph, et al. 1993. Making Mass Customization Work. Harvard Business Review. Vol. 71: No. 5. pp. 108-118. 
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2 Metod 
Metodavsnittet beskriver val av metod, hur företagen som studerats har valts ut, hur forskningen 

genomförts, hur analysarbetet gått till samt erkänner källkritik och självkritik.  

2.1 Val av metod 
För att få en fördjupad förståelse i hur Mass Customization i konfektionsbranschen kan generera 

lojala kunder hos de utvalda företagen kommer en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer 

vara grunden i uppsatsen.
35

 Uppsatsens primära syfte är att ge en förståelse för problemen samt 

beskriva helheten där problemen inryms, valet faller därför på en kvalitativ metod vilket innebär 

en närhet till den källa där informationen hämtas. Genom den kvalitativa metoden kommer 

uppsatsen kunna gå på djupet och därför få rikligt med information från få undersökningsenheter 

vilket är en förutsättning för att besvara uppsatsens syfte.
36

 Valet av en kvalitativ metod innebär 

att fyra olika delkriterier behandlas för att uppsatsen ska bli trovärdig, delkriterierna är; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera som är 

möjligt genom att forskaren försöker ha en viss objektivitet.
37 

2.2 Urvalsmetod 
Då syftet med kvalitativ forskning är att öka förståelsen för en företeelse är inte den statistiska 

representativiteten av lika stor betydelse, studien är istället intresserad av att få en nyanserad bild 

av den företeelse som studeras.
38

 Därför har det varit möjligt att urvalet till uppsatsen består av 

två företag som arbetar med Mass Customization samtidigt som en större mängd information 

insamlas från de två företagen vilket möjliggör en djupare observation och att en viss 

överförbarhet till andra liknande områden är möjlig. Urvalet består av företagen Tailor Store 

Sweden AB och Suitopia Scandinavia AB, de kommer båda högt upp på sökmotorer såsom 

Google och var mest omtalade i artiklar och information gällande kundanpassat mode, urvalet är 

ett icke-sannolikhetsurval och ett bekvämlighetsurval eftersom företagen inte är slumpmässigt 

utvalda. Företagen kommer fortsättningsvis i uppsatsen benämnas Tailor Store samt Suitopia. 

                                                           
35 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne. 2008. Samhällsvetenskaplig metod. 1:2 uppl. Liber AB. Malmö, s. 21. 
36 Holme, Magne & Solvang, Bernt. 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 1:2 uppl.Studentlitteratur AB. Lund, s.78. 
37 Bryman, Alan & Bell, Emma. 2003. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:a uppl. Liber Ekonomi. Malmö, s. 353. 
38 Holme, Magne & Solvang, Bernt. 1997, s. 101. 



 

 

10 

Populationen av konfektionsföretag som arbetar med Mass Customization i Sverige är begränsad, 

därför är urvalet av företag styrt av tillgången. 

2.3 Datainsamling 
Vid insamling av primärdata användes semistrukturerade intervjuer för att undvika låsning till en 

viss förutbestämd intervjumall och för att ytterligare följdfrågor skulle vara möjliga.
39

 Kvalitativa 

studier präglas av flexibilitet både gällande informationsinsamlingsfasen samt på vilket sätt som 

forskaren närmar sig undersökningsenheterna gällande frågornas ordningsföljd samt vilka frågor 

som tas upp.
40

 Under intervjuerna behandlades förutbestämda ämnen och frågor men utan någon 

bestämd ordningsföljd.
41

 Intervjuernas frågor och ämnesområden grundades i teorier om hur 

företag skapar lojala kunder vilket innebär att uppsatsen har en deduktiv ansats där studien utgår 

från generella teorier som sedan testas med empirisk data. Deduktiv ansats innebär avledning från 

det generella till det konkreta, ”från teori till empiri”.
42

 Innan intervjutillfället upprättades e-

postkontakt med företagen där information om uppsatsen ämnesområde uppgavs för att 

informanten skulle kunna förbereda sig. För att få så uppriktiga svar som möjlig samt få 

ytterligare flexibilitet vid intervjutillfällena genomfördes intervjuerna ansikte mot ansikte
43

 på 

Tailor Stores kontor i Helsingborg samt Suitopias kontor i Stockholm. Genom närheten till 

informanterna blev informationen mer giltig vilket stärker validiteten på ett relativt tillförlitligt 

sätt därför var det mer effektivt att välja en kvalitativ metod. Under intervjuerna ställdes 

intervjufrågorna så öppna och icke ledande som möjligt för att undvika att informanterna beter 

sig så som de tror att de förväntas göra. Intervjuernas förutbestämda tidslängd på en timme 

vardera skapade möjligheten för informanten att känna sig tillfreds med att ställa upp på 

intervjun.
44

 En förutsättning för en lyckad intervju är tillgänglighet till rätt information,
45

 därför 

har intervjuerna i uppsatsen utförts med Tailor Stores VD Jan Höjman samt Suitopias VD 

Aleksander Lund som båda är personer som har djup insikt i de båda företagens verksamhet samt 

har tillgång till rätt information. Intervjuerna spelades in för att inte någon information som gavs 

under intervjun skulle missas vid transkriberingen, inspelningen gav en permanent och nästintill 

                                                           
39 Bryman, Alan & Bell, Emma. 2003, s. 138. 
40 Holme, Magne & Solvang, Bernt. 1997, s.80. 
41 Denscombe, Martyn. 2009. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.2:a uppl. Studentlitteratur 

AB. Lund, s. 234. 
42 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne. 2008, s. 35. 
43 Denscombe, Martyn. 2009,s.29 
44 Ibid. s. 252. 
45 May, Tim. 2001. Samhällsvetenskaplig forskning. svenska uppl. Studentlitteratur AB. Lund, s. 156. 
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fullständig dokumentation och gör det enkelt för andra forskare att kontrollera informationen 

vilket även stärker tillförlitligheten och pålitligheten i uppsatsen.
46

  Innan intervjuerna spelades in 

godkände informanterna ljudupptagningen. 

 

Utöver primärdata som samlades in genom intervjuer med företagen hämtades även sekundärdata 

från litteratur som behandlar ämnet Mass Customization, relationsmarknadsföring och lojalitet. 

Utöver denna litteratur användes databaser såsom J-Stor, Retriever, Google Scholar och Libris 

för att tillhandahålla vetenskapliga artiklar och rapporter. Sekundärdata hämtades också från 

Tailor Store och Suitopias hemsidor samt årsredovisningar. 

2.4 Analysarbetet 
Analysarbetet av både primärdata samt sekundärdata utgår från uppsatsens teoretiska syntes som 

beskrivs mer detaljerat i teoriavsnittet. 

2.5 Källkritik och självkritik 
Uppsatsens urval till informationsinsamlingen bestod från början av fyra företag, Tailor Store, 

Suitopia, SOM-Concept samt Tailorcut/Skjortmakarna men endast två av dessa företag var 

intresserade av att ställa upp på undersökningen. Dock är informationsinsamlingen utförd med de 

största aktörerna av de ovanstående fyra vilket ger en tillräckligt tydlig bild av problemet för att 

lärdomar ska kunna dras från resultatet. Vid intervjutillfällena erbjöds inte informanterna 

anonymitet vilket innebär att de kan ha förskönat verkligheten samt att de inte ville dela med sig 

av konfidentiell information gällande återköpsgrad, snittköp och övrig statistik om kunders 

beteende. Företagen ansåg att denna statistik var affärshemligheter samt att den kunde påverka 

företagets konkurrenskraft negativt. Tailor Store och Suitopia har stora skillnader i omsättningen 

vilket kan påverka deras kapacitet i lojalitetsskapande aktiviteter, detta har inte tagits i beaktning 

vid analysarbetet. 

 

 

                                                           
46 Denscombe, Martyn. 2009 s. 259. 
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3 Teori 
Teoriavsnittet redogör de teorier som har använts för att analysera den empiriska informationen 

och är speciellt utvalda för att kunna besvara uppsatsens syfte. Efter en teoretisk genomgång 

presenteras en teoretisk syntes som är utformad för att passa uppsatsen. 

 

Grunden till teoriavsnittet är Grönroos teori om relationsmarknadsföring, en del inom teorin 

handlar om betydelsen av att arbeta med kundanpassningar och en förgrening av detta är teorin 

om Mass Customization. Lojalitetsavsnittet grundar sig i Söderlunds teori om vilka 

lojalitetsskapande aktiviteter som ett företag bör arbeta med och en vidareutveckling av denna 

teori är modellen om e-lojalitet.  

3.1 Relationsmarknadsföring 
Den traditionella marknadsföringens grundläggande fenomen och kärna är utbytet mellan en 

köpare och säljare där målet med marknadsföringen är att underlätta detta utbyte, perspektivet 

kallas därför för transaktionsmarknadsföring.  Marknadsföringens främsta fokus inom detta 

perspektiv är att få kunderna att köpa företagets produkter och är därför ofta väldigt 

kampanjorienterad.
47

 Inom transaktionsmarknadsföringen strävar företag efter att få kunderna att 

välja företagets erbjudande framför konkurrenternas, även de kunder som redan handlat av 

företaget blir föremål för de aktiviteter som syftar till att skaffa nya kunder såsom 

reklamkampanjer eller förmånliga priser och varje nytt köp behandlas som ett provköp.
48

 

Eftersom perspektivet fokuserar på att kunden ska välja ett företags erbjudande framför någon 

annans och att det bygger på idén om massmarknader där kunden är anonym, innebär detta att 

kunden ses som något som marknadsföraren gör något mot snarare än för. Detta leder till att en 

konkurrenssituation lätt uppstår mellan de två parterna. Utgångspunkten är att företaget och 

kunden har motstridiga intressen och att kunden inte vill, utan måste övertalas till att välja 

företagets produkter med hjälp av kampanjer och försäljningsinsatser.
49

 Idag i en värld med allt 

mer globaliserad handel och hårdare konkurrens är det allt för snävt att ett företag endast 

fokuserar på att skaffa sig nya kunder.
50

 Relationsmarknadsföring är ett 

                                                           
47 Grönroos, Christian. 2008, s. 36-37. 
48 Ibid. s. 257. 
49 Ibid. s. 41. 
50 Ibid. s. 37. 
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marknadsföringsperspektiv vars utgångspunkt är interaktionen mellan ett företag och dess 

kunder. Genom att ett företag har fokus på interaktionen med sina kunder blir det möjligt för 

marknadsföraren att betrakta kunden som något mer än någon som gör sporadiska köp, kunden 

kan ses som en relationspartner. Marknadsföringens kärna är alltså relationerna och 

interaktionerna mellan parterna och resultatet av välskötta relationer är upprepade köp och 

möjligheter till försäljning av något mer än den ursprungliga produkten.
51

 Värde för kunderna 

kan inte skapas back-office eller i en fabrik utan uppstår istället under hela relationsförloppet och 

av kunderna själva, i samverkan med leverantören. Produkternas roll är endast att möjliggöra det 

värde som uppstår när kunden använder en produkt, användarvärde. För att kunna skapa detta 

gemensamma värdeskapande krävs det samverkan mellan kunden och leverantören och det 

föreligger även ett ömsesidigt beroende mellan de olika parterna. 

 

 

Figur 3. Inneboende värderingar i relations- och transaktionsmarknadsföring.52 

Enligt Gummesson är relationsmarknadsföring:  

... marknadsföring som grundar sig på relationer, nätverk och interaktion och som beaktar att 

marknadsföring är inbyggd i hela hanteringen av den säljande organisationens nätverk, 

                                                           
51 Grönroos, Christian. 2008, s. 37-38. 
52 Ibid. s. 41. 
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marknaden och samhället. Den inriktar sig på långsiktigt win-win relationer med enskilda 

kunder och andra intressenter, och värde skapas gemensamt av de ingående parterna.
53

 

 

Genom detta lyfter han fram några av relationsperspektivets centrala aspekter och nyckelord 

såsom relationer, interaktion, win-win relationer och värde.
54

 Relationsmarknadsföring kan även 

kallas för kunddriven konkurrens och blir möjlig tack vare tre viktiga möjligheter som 

informationstekniken nu tillhandahåller: 

 Information om kunden. Med hjälp av databaser kan företag minnas och föra statistik 

angående kundens transaktionshistoria och de kan rikta in sig på en specifik kund väldigt 

snabbt. 

 Interaktiv dialog. Informationstekniken och datorer har gjort en rad av nya slags 

interaktiva kommunikationsverktyg tillgängliga. Företaget kan kommunicera med fler än 

sina nuvarande kunder vilket underlättar att skapa kontakt med nya kunder. 

 Massanpassning. Informationsteknik som används i produktionsledet och logistiksystem 

gör det nu möjligt för företag att leverera massanpassade produkter. Med hjälp av datorer 

kan produktionen och distributionen modulariseras och gör det möjligt för företag att 

leverera produkter skräddarsydda efter kundens specifika behov.
55

 

3.2 Kundanpassningar och Mass Customization 
Kundanpassning innebär att företaget tillverka en produkt efter köparens önskemål vilket ger 

företaget möjlighet att behandla olika kunder på olika sätt.
56

 För att kundanpassning ska kunna ge 

konkurrensfördelar finns det två grundläggande principer som måste uppfyllas: 

1. Designplattform. En verksamhet som arbetar med anpassade produkter måste ha en exakt 

men enkel metod där kunden kan specificera sina behov. 

2. Minne för kundens önskemål. En av de viktigaste principerna om ett företag vill arbeta 

med relationellt företagande är att kunderna aldrig ska behöva säga vad de vill två gånger. 

                                                           
53 Grönroos, Christian. 2008, s. 55. 
54 Ibid. 
55 Peppers, Don & Rogers, Martha. 1999, s.121. 
56 Ibid. s. 119. 
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För att kunden ska tycka att det är oemotståndligt bekvämt att göra affärer med företaget 

krävs det att företaget kommer ihåg deras önskemål.
57

 

Principerna måste behärskas på ett riktigt sätt för att själva anpassningsmomentet ska bli ett 

effektivt konkurrensredskap för att få, behålla och utöka kundkretsen.
58

 

 

Kundanpassningar kan göras i varierande utsträckning, enligt Mark Godson finns det fyra olika 

sätt att göra en kundanpassad produkt där graden av interaktion med kunden varierar (figur 4).  

 

Figur 4. Kundanpassningar (providing a customized product)59 

De fyra olika sätten att tillhandahålla en kundanpassad produkt är: 

1. Combination of option. Inom detta arbetssätt arbetar företaget med att kombinera olika 

moduler, när kunden har bestämt hur de vill ha produkten skickas ordern till produktion 

och de olika modulerna tillverkas först när ordern kommit in. Bilindustrin är exempel på 

detta tillvägagångssätt där kunden får sätta ihop olika moduler och göra sin “unika” bil, 

hur “unik” bilen verkligen blir beror på hur många olika moduler som återförsäljaren 

tillhandahåller.
60

 

2. Postponement. Senareläggning involverar hela försörjningskedjan och innebär att 

osäkerhet i efterfrågan kan minskas genom att differentieringen av produkterna utförs så 

                                                           
57 Peppers, Don & Rogers, Martha. 1999, s. 121. 
58 Ibid. s. 122. 
59 Godson, Mark. 2009. Relationship Marketing. Oxford University Press Inc. New York, s. 44. 
60 Ibid. 
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nära försäljningsögonblicket som möjligt.
61

 Principen för senareläggning innebär att alla 

komponenter av en produkt är tillverkade och rörs längs försörjningskedjan men de sätts 

inte ihop till en produkt förrän kundordern är lagd. Detta innebär att den sista leverantören 

kan sätta ihop de olika komponenterna och skapa en produkt utifrån kundens önskemål. 

Ett relativt enkelt exempel på detta tillvägagångssätt är när en kund köper macka och själv 

får bestämma vilket pålägg de vill ha på den.
62

 

3. Bespoke. Detta tillvägagångssätt är den strategi som involverar kunden allra mest och 

innebär att ett företag skapar en produkt helt utifrån kundernas önskemål. 

Skrädderiverksamhet är ett klassiskt exempel på detta tillvägagångssätt.
63

 

4. Personalization. Kundanpassning kan också göras genom att kunden får göra en produkt 

mer personlig. En del kallar detta tillvägagångssätt för kosmetisk kundanpassning och 

innebär att en kund exempelvis kan få ett personligt foto på sitt Visa-kort eller på sin 

födelsedagstårta.
64

 

 

Kundanpassning har tidigare varit en så dyr process att det endast använts för väldigt exklusiva 

och dyra produkter men med hjälp av dagens datateknik är det möjligt för företag att kundanpassa 

sina produkter i en mycket större omfattning, en process som kallas Mass Customization.
65

 Mass 

Customization uppstår inte vid enskild kundanpassning utan när kundanpassningar förvandlas till 

rutin och företaget måste se sina processer som moduler för att på ett så effektivt sätt som möjligt 

göra massanpassade produkter.  Mass Customization en paradox som genom en kombination av 

kundanpassning och massproduktion kan erbjuda unika produkter på ett produktionssätt som 

innebär massproduktion med låga kostnader och höga volymer.
66

 Företag som arbetar med Mass 

Customization har olika tillvägagångssätt men deras metoder bygger på två olika karaktärsdrag. 

 Första karaktärsdraget är kundens involvering i designprocessen som avgör graden av 

kundanpassning och är även en förutsättning för att göra kundanpassade produkter. Det andra 

karaktärsdraget är massa, modularisering är en kritisk aspekt för att uppnå skalfördelar i 

produktionen och begränsar även utsträckningen av alternativ vilket möjliggör repetitiv 

                                                           
61 Björnland, Dag, et al. 2008. Logistik för konkurrenskraft - ett ledaransvar. 1:a uppl. Liber AB. Malmö, s 96. 
62 Godson, Mark. 2009, s. 46. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Peppers, Don & Rogers, Martha. 1999, s. 119.  
66 Duray, Rebecca. 2002. Mass customization origins: mass or custom manufacturing?.International Journal of Operations & Production 

Management. Vol. 22: No: 3 pp. 314 – 328. 
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tillverkning.
67

 Ett företaget som arbetar med Mass Customization bör inte vara fokuserad på att 

producera en slutprodukt utan istället betrakta sin verksamhet som tillverkare av element som kan 

sättas samman i olika kombinationer, helt efter kundens önskemål.
68

 

3.3 Lojalitet 
Lojalitet och relation är två begrepp som brukar diskuteras nästintill synonymt men begreppet 

relation är ett mer övergripande begrepp som kräver ömsesidighet, båda parterna i en relation 

utövar inflytande på varandra. Lojalitet däremot är mer riktat mot ett objekt.
69

 En kund kan ha ett 

förhållande till ett objekt i två olika världar, dels i den fysiska världen vilket avser kundens 

observerbara beteende men också i den mentala världen. Det finns en rad olika lojalitetsmått 

inom den fysiska världen som ett företag kan följa upp, utsträckning, djup och frekvens är tre 

parametrar som visar hur länge en kund varit kund, vilka olika slags produkter kunden köpt samt 

hur ofta den har handlat under en tidsperiod. Företaget kan även undersöka andelsmått och 

återköpsgrad vilket visar hur stor del av kundens totala besök som sker hos en viss leverantör 

samt hur stor andel av kunderna som är kvar under en viss tidsperiod. Utöver köprelaterade 

beteenden kan företaget också undersöka icke köprelaterade beteenden där Word of Mouth som 

avser i vilken utsträckning kunden rekommenderar leverantören till andra kunder.
70

 Den andra 

världen är den mentala världen och där finns kundens attityder och intentioner i förhållande till 

ett objekt. Övriga faktorer som kan mätas inom den mentala världen är kundens preferenser, 

ansträngning, identifiering och engagemang till varumärket.
71 

3.3.1 Hur kan företag skapa lojala kunder? 

För att skapa lojalitet hos sina kunder måste företag tillhandahålla service och kvalitet som är 

utöver det som i normalfall betraktas som god. Det är bara de kunder som anger sig vara mycket 

nöjda som visar stark vilja att göra återköp som kan bli lojala kunder. Det finns studier som visar 

på att det finns ett starkt samband mellan kundtillfredsställelse, upprepade köp och lojalitet som i 

sin kan kopplas till lönsamhet.
72

 Enligt Söderlund finns det ett antal aktiviteter ett företag kan 

använda sig av för att påverka och öka kundens lojalitet; kundnöjdhetsskapande interaktion, 

                                                           
67 Duray, Rebecca. 2002. 
68 Peppers, Don & Rogers, Martha. 1999, s. 124. 
69 Söderlund, Magnus. 2003, s. 28. 
70 Ibid. s. 31-35. 
71 Ibid. s. 31. 
72 Grönroos, Christian. 2008, s. 147-148. 
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möjlighet för kunden att påverka erbjudandet, kundlojalitetsbelöningar, 

medarbetarlojalitetsprogram, kund-till-kund-aktiviteter och kundlivscykelaktiviteter. Beroende på 

hur framgångsrikt företag tillämpar de olika aktiviteterna desto större förutsättningar har företaget 

i att få lojala kunder.
73

 

3.3.1.1 Kundnöjdhetsskapande interaktion 

Fokus ligger på interaktionen mellan företaget och kunden, det är framförallt personalens 

beteende och bemötande mot kunden som är en avgörande faktor till kundnöjdheten vilket brukar 

kallas sanningens ögonblick.
74

 Det är i sanningens ögonblick som mycket av kvaliteten bestäms 

och det är skickligheten, motivationen och de olika instrument som företagets representanter 

använder och beteendet och förväntningarna hos kunden, som tillsammans kommer att skapa hur 

sanningens ögonblick upplevs.
75

 Kunderna måste komma i kontakt med företaget och de måste 

anpassa sig till företagets operativa och administrativa system samt företagets rutiner och 

kunderna kan komma att behöva använda webbplatser eller andra tekniska resurser utöver de 

personliga interaktionerna.
76

 I ett servicemöte finns det fyra olika interaktiva relationer och varje 

relation påverkar hur kunden upplever kvaliteten på företagets erbjudande, nedan beskrivs 

relationerna. 

 

Interaktion mellan leverantörens kontaktpersoner och kunden. 

Kommunikationen i interaktionen mellan företaget och kunden beror på beteendet hos de 

anställda, vad de gör och säger och hur de gör och säger det.
77

Det finns ett flertal olika faktorer i 

interaktionen som skapar kundnöjdhet, dessa är: 

 Kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakat. Omfattar ursäkter för 

felbehandlingar till kompensationer vid felbehandlingar, brukar innefatta en 

återställningsstrategi. 

 Tillmötesgående av kundens begäran och specialbehandlingar. Företaget kan skapa 

individuella specialbehandlingar för att möta individuella kunders önskemål och behov. 

 “Det lilla extra” personalens förmåga och befogenhet att kunna levererar det lilla extra 

och överträffa kundens förväntningar.
78

 
                                                           
73 Söderlund, Magnus. 2003, s.115. 
74  Ibid. s.116. 
75 Gummesson, Evert. 2002. Relationsmarknadsföring “ Från 4P till 30 R”. 3:e uppl. Liber Ekonomi. Malmö, s. 89. 
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Interaktion mellan kunderna. 

Om företaget förser kunderna med rätt system, miljö och personal kommer kunderna producera 

tjänsten delvis tillsammans.
79

 

 

Interaktion i servicelandskapet, mellan kunden och leverantörens produkter och fysiska 

miljö. 

Kunderna interagerar tillexempel med företagens varuautomater, datorer, utrustning, och väntrum 

som krävs för serviceprocessen.
80

 

 

Interaktion mellan kunden och leverantörens system. 

Denna interaktion mellan människa och system är lika viktigt som interaktionen mellan 

människor. Om ett system inte är pedagogiskt konstruerat blir kunden ineffektiv och vantrivs och 

då blir också relationen lidande.
81

 Andra faktorer som ökar kundnöjdheten i interaktionen är att 

företaget har något system som kommer ihåg vad kunden brukar köpa eller kan förknippa 

kundens tidigare köp och på så sätt kunna tillfredsställa outtalade behov hos kunden.
82

 

3.3.1.2 Kundaktiviteter som innebär påverkansmöjligheter 

Kundens möjligheter till att vara aktiv och kunna påverka företagens erbjudanden stärker 

kundens band till företaget och påverkar kundens lojalitet. Genom att företaget skapar utrymmen 

för kunden att påverka olika delar av erbjudandet och att erbjudandet på så vis passar kundens 

behov, leder i sin tur till att en drivkraft skapas hos kunden att vilja göra återköp och genererar till 

en känsla av att skapa något genuint. Vilket kan var både till fördel eller nackdel för företaget 

beroende på hur mycket kunden själv vill ansvara för sina handlingar, vilka förutsättningar samt 

vilken förmåga kunden har att vara aktiv i företagets processer. Om inte kunden besitter den 

kompetens som krävs för att vara aktiv i företagets erbjudande försämrar det kvaliteten på det 

kunden får. Därför finns det ett behov av att företag analyserar behovet av graden av aktivitet och 

segmenterar i dessa, varken viljan eller förmågan att aktivera sig kan vara lika bland alla 

                                                                                                                                                                                            
78 Söderlund, Magnus. 2003, s.116. 
79 Gummesson, Evert. 2002, s. 90. 
80 Grönroos, Christian. 2008, s. 185. 
81 Gummesson, Evert. 2002, s. 91. 
82 Söderlund, Magnus. 2003, s.120. 
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företagets kunder. Därför bör företaget skapa förståelse för kundens vilja och förmåga att aktivera 

sig.
83

 

3.3.1.3 Kundlojalitetsprogram 

Att arbeta med program som belönar kundens lojalitet har blivit allt vanligare. Olika typer av 

belöningar kan exempelvis vara rabatter såsom mängdrabatter och prenumerationsrabatter eller 

andra medlemsförmåner och bonusprogram som belönar kunden efter köp. Belöningarna är en 

faktor till lojalitet endast om kunden själv anser att attributen är av värde för dem, det är 

nöjdheten och kundens minskade kostnader med attributen som gör att den genererar till vad 

författaren menar är lojalitetsbelöning.  Lojalitetsprogrammen ger också företagen information 

om kundens beteende vilket leder till att företaget kan skapa en ökad kunskap om kunden och 

dess behov, på så sätt skapa erbjudanden som möter kundens behov. Det företag måste ta 

ställning till då de utvecklar ett sådant program är att de måste besluta vilka kunder de vill ha och 

vilken typ av lojalitet som ska generera belöning.
84

 

3.3.1.4 Medarbetarlojalitetsprogram 

Kundens nöjdhet kan ofta kopplas till företagets personal och kundinteraktionen. Därför är det 

viktigt för ett företag att skapa nöjd personal, personal som trivs och känner sig tillfredställda 

med sitt arbete vilket skapar ett bättre arbetsklimat och att de anställda stannar längre på 

arbetsplatsen.
85

 Det finns en koppling till begreppet intern marknadsföring vilket tar sin 

utgångspunkt i att de anställda utgör en första intern marknad för företaget. Om ett företag inte 

lyckas att marknadsföra sina produkter till sina anställda är sannolikheten liten att 

marknadsföringen mot de externa kunderna ska bli framgångsrik. En förutsättning för lyckad 

extern marknadsföring är en intern marknadsföring.
86

 Om personalen är nöjd och stannar länge 

innebär detta en fördel för företaget då kunder känner en större kundnöjdhet genom trygghet och 

igenkänning om de bemöts av samma personal då de integrerar med företaget. Det krävs att 

företaget kan rekrytera duktiga medarbetare och samtidigt kan behålla dem inom företaget. Om 

företag ska åstadkomma medarbetarlojalitet måste de skapa en matchning mellan individens 

                                                           
83 Söderlund, Magnus. 2003, s.123. 
84 Ibid. s.129. 
85 Ibid. s.140. 
86 Grönroos, Christian. 2008, s. 364. 
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djupa intressen och individens arbetsuppgifter vilket kan göras genom att företaget identifierar 

vilka intressen medarbetaren har och erbjuder uppgifter som stimulerar intresset.
87

 

3.3.1.5 Kund-till-kund aktiviteter 

Kunder kan lätt påverkas av varandra och söker ofta efter en social gemenskap vilket också utgör 

en stark drivkraft i kundens förhållande till företaget. Det finns ett program företag kan arbeta 

efter för att interaktionen mellan kunderna skall uppfattas som positivt som kallas Customer 

Compatibility Management, vilket innebär att företagen ska: 

 eftersträva homogenitet bland kunderna, 

 styr kundinteraktionen med den fysiska miljön, 

 upprätta regler och normer för kundinteraktionen, 

 initiera interaktionen mellan kunder.
88

 

Alla punkter skall utvecklas som ett ramverk över hur företaget skall påverka kund-till-kund 

relationen och samtidigt öka intresset till företaget. Plattformar som företaget kan bygga för att 

kunna styra kommunikation är exempelvis medlemsklubbar eller att utveckla den sociala 

interaktionen genom sociala medier. För att detta ska bli framgångsrikt måste företag beakta att 

sajten har tydligt fokus på ett avgränsat intresseområde, att det finns regler över hur besökarna 

ska bete sig, att dialog och aktivt deltagande uppmuntras samt att också göra kunden medveten 

om att företaget har andra kunder detta kan göras genom att visa vad andra kunder gör.
89

 

3.3.1.6 Kundlivscykelaktiviteter 

Om företaget lyckas med sina lojalitetssatsningar blir konsekvensen att kunden kommer tillbaka 

och kanske kommer tillbaka under hela sin livstid. Om företag skall kunna lyckas med detta 

måste de hela tiden skapa en känsla hos kunden av att de är ett attraktivt alternativ. I strävan efter 

en långsiktig lojalitet måste företaget ta reda på vad som händer i konsumentens livscykel och 

köpprocess och skapa sig en uppfattning om vart respektive kund befinner sig i livscykeln. 

Företaget måste veta vilka faser kommer kunden genomgår och vad som händer i de olika faserna 

och vara medvetna om vilka resurser och aktiviteter som är mest effektiva för att hantera 

relationen på bästa sätt.
90

 Kundrelationens livscykel går igenom tre huvudsakliga faser; 

                                                           
87 Söderlund, Magnus. 2003, s.142. 
88 Ibid.s.145 
89 Ibid. 
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1. Inledningsfasen. I denna fas är det viktigt att företaget skapar ett intresse för deras 

produkter och tjänster så att kunden kan bli medveten om dem.  

2. Inköpsfasen. Företaget bör i denna fas fokusera på försäljning och ge löften till kunderna, 

de bör koncentrera sig på att övertyga kunderna om att få kunderna att förstå att det är en 

god idé att acceptera deras löften. 

3. Konsumtionsfasen. Under denna fas bör kunden få goda erfarenheter av företagets 

förmåga att lösa dess problem, de löften som kunden fått måste uppfyllas under denna fas. 

Om kunden blir nöjd med den kvalitet och upplever att värdet de får är tillräckligt ökar 

sannolikheten att relationen kommer fortsätta och på såsätt leda till upprepade köp, 

tilläggsköp och varaktiga kundrelationer.
91
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3.4 E-lojalitet 

 

Figur5. E-lojalitet.92 

Modellen ovan beskriver vilka faktorer som påverkar lojaliteten hos kunder som handlar av e-

handelsföretag, modellen kallas för e-lojalitetens ramverk. De faktorer som påverkar e-lojaliteten 

är värdeskapande erbjudande, varumärkesbyggande, webbsidan och teknologin, pålitlighet och 

säkerhet samt kundtjänst.
93

 

                                                           
92 Gommans, Marcel, et al. 2001. From Brand Loyalty to E-Loyalty: A Conceptual Framework. Journal of Economic and Social Research. Vol. 3: 
No. 1 pp. 43-58. 
93 Ibid. 
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3.4.1 Värdeskapande erbjudanden 

Kundanpassning och interaktion är två värdeskapande erbjudanden som skapar e-lojalitet för 

konsumentbeteende på internet. Forskning visar att majoriteten av internetshoppare föredrar 

webbsidor som erbjuder kundanpassade produkter och information. Genom den höga 

involveringen i produktdesignen där kunden erbjuds flervalmöjligheter skapas en stark relation 

som i sin tur leder till stark varumärkeslojalitet. Att produkterna som erbjuds har god kvalitet och 

att företaget erbjuder garantier för är också avgörande för att erbjudandet ska skapa värde för 

kunden. Om e-handelsföretag erbjuder varumärken som är välkända ger kunden möjlighet till 

igenkänning vilket leder till att de känner trygghet inför att göra köp hos företaget. Företag som 

arbetar med e-handel blir mer priskänsliga p.g.a. den stora tillgången av jämförelsesajter och att 

konkurrenten bara finns på ett klicks avstånd. Därför är det väldigt viktigt för e-handelsföretagen 

att behålla sina lojala kunder genom att hålla sig inom konkurrenskraftigt prisläge.
94 

3.4.2 Varumärkesbyggande 

För att bygga ett varumärke på internet gäller det att skapa ett starkt och kraftfullt domännamn 

och namnet ska vara lätt att komma ihåg. Webbsidans innehåll har också en signifikant betydelse 

för att en konsument ska kunna ta till sig varumärkets helhetsimage.
95

 

3.4.3 Pålitlighet och säkerhet 

Inom e-handel är det viktigt att skydda kundens personuppgifter och deras integritet och att 

transaktionen kan utföras på ett säkert sätt för att skapa lojalitet. Forskning visar att många 

kunder är rädda för att bli skimmade eller lurade när de utför transaktioner på internet och därför 

är det viktigt att företaget använder sig av förtroendeingivande betalningssystem. Detta är ofta ett 

moment som kan outsourcas till en tredjepart. Pålitlighet är väldigt viktigt inom e-handel 

eftersom kunden aldrig kan testa eller känna på produkten innan den gör ett köp och kunden kan 

inte se säljaren i ögonen. Därför är det viktigt att företaget har teknologiska system som kan 

uppvisa produkten på ett så rättvist sätt som möjligt. Det är också viktigt för företaget ha ett slags 

certifikat från en oberoende extern part som går i god för att företaget är pålitligt och att de 

skyddar personuppgifter, har säker betalning samt att det är tillförlitligt.
96

 

                                                           
94 Gommans, Marcel, et al. 2001.  
95 Ibid. 
96 Ibid. 



 

 

25 

3.4.4 Webbsida och teknologi 

Första intrycket är mycket viktigt för att skapa e-lojalitet. Enkel och snabb navigering på 

hemsidan samt personlig utformning och personligt bemötande är viktigt. Att sidan snabbt och 

lätt går att ladda och att servern är kraftfull så att den klarar av en hög belastning är mycket 

viktigt för att kunderna ska bli nöjda. En snabb utcheckning från kundkorgen är också viktigt för 

kunden. Utformningen av webbsidan måste vara designad för att nå ett visst kundsegment och 

designen är en avgörande faktor för att kunden ska bli tillfredsställd. Om det finns personliga 

tillval på hemsidan ökar detta ytterligare till att kunden blir tillfredsställd. Det är också viktigt att 

hemsidan erbjuder många språkval då besökarna kan komma ifrån hela världen. Det är viktigt att 

företaget har kunskap om kundernas köpbeteende eftersom kunder kan ha olika köpmönster 

exempelvis måste företaget veta om kunden kommer in på hemsidan med intentionen att köpa 

eller inte, om kunden besöker sidan utan att ha intentionen att köpa är det viktigt att företaget 

placerar bra erbjudanden på startsidan. Om företagets kunder å andra sidan har intentionen att 

handla bör de ha en hemsida som har en effektiv sökfunktion så kunden lätt hittar det de vill ha.
97

 

3.4.5 Kundtjänst 

Effektiva logistiksystem med snabb leverans efter att köpprocessen har genomförts bidrar till en 

ökad kundtillfredsställelse vilket i sin tur bidrar till lojalitet. Köpprocessen bör vara gratis för att 

kunden ska bli tillfredsställd och ett företag bör erbjuda flera olika leveransmöjligheter, t.ex. ska 

kunden kunna välja om de vill ha hemleverans eller hämta ut paketet på posten eller i en fysisk 

butik för att få ett personligt bemötande. Kundtjänst är också ett kritiskt element inom e-handel 

då inte hemsidan i sig kan svara på alla frågor, detta underlättas något om företaget har en länk på 

hemsidan där de svarar på vanliga frågor som ställs av kunderna. Kunden måste utöver detta lätt 

och gratis kunna ta kontakt med någon form av kundtjänst. Företaget bör inte bara erbjuda hjälp 

på internet utan kunden måste också kunna få kontakt med företaget på annat sätt, via telefon, 

butik etc. och företaget bör snabbt besvara kundens problem och frågeställningar. 

Kundbelöningssystem är även en faktor som kan påverka en kund att återkomma till företaget 

och bli en lojal kund. En kund som köper på internet har en ofördel gentemot en kund som 

handlar i en fysisk butik då de inte kan känna, se eller uppleva produkten innan de köper den. 
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Detta skapar en osäkerhet hos kunden som bör minimeras genom att erbjuda välkända 

varumärken, god produktkvalitet och framförallt garantier.
98

 

3.5 Teoretisk syntes 
Den teoretiska syntesen (figur 6) är framtagen för att få en struktur på teorier och analysarbete 

men framförallt för att undvika upprepningar i analysen. Målet med modellen är att visa på de 

olika tillvägagångssätten ett företag kan använda sig av för att få lojala kunder. Modellen 

kombinerar det traditionella arbetssättet för att skapa lojalitet samt de nya kraven som e-handel 

ställer på företags lojalitetsarbete. 

 

Figur 6. Teoretisk syntes, egen modell. 
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Modellen tar sin utgångspunkt i en redogörelse av fakta och hur kundanpassningar går till i de 

undersökta företagen som arbetar med Mass Customization. Nästa steg i modellen innebär att 

företagens erbjudanden analyseras och företagen klassificeras efter vilken form av 

kundanpassning de erbjuder enligt de undergrupper som Godson redogör i sin teori om 

kundanpassningar i avsnitt 3.2. Lojalitetsskapande aktiviteter som analyseras i denna del är 

kundaktiviteter som innebär påverkansmöjligheter, avsnitt 3.3.1.2 i Söderlunds teori om 

lojalitetsskapande aktiviteter samt värdeskapande erbjudanden, 3.4.1 Gommans et al. teori om e-

lojalitet. Inom lojalitetsskapande är interaktion en avgörande faktor och interaktionen delas in i 

tre undergrupper, den första undergruppen är kund-till-kund interaktion där kund-till-kund 

aktiviteter finns representerade, avsnitt 3.3.1.5 Söderlund. Den andra undergruppen är kund-till-

företag interaktion där kundnöjdhetsskapande interaktion, 3.3.1.1 Söderlund, kundtjänst 3.4.5 

Gommans et. al samt kundlivscykelaktiviteter 3.3.1.6 Söderlund finns representerade. I den andra 

undergruppen analyseras också begreppet lojalitet 3.3 Söderlund samt kundlojalitetsprogram 

3.3.1.3 Söderlund samt vilken slags marknadsföring som företaget arbetar utifrån 3.1 Grönroos 

teori om relationsmarknadsföring. I den tredje och sista undergruppen behandlas interaktionen 

kund-till-system som innefattar avsnitten webbsida och teknologi 3.4.4, varumärkesbyggande 

3.4.2 samt pålitlighet och säkerhet 3.4.3 alla hämtade från Gommans et. al.  

 

Ur Söderlunds teori om lojalitetsskapande aktiviteter har ej avsnittet angående 

medarbetarlojalitetsprogram använts i den teoretiska syntesen. Anledningen till detta är dels att 

Suitopia inte har några anställda utan enbart delägare samt att det inte sker någon ansikte-till-

ansikte interaktion mellan båda av företagens medarbetare och kunden då den avgörande delen av 

medarbetarlojalitetsprogrammet berör just interaktion. Dock har de delar inom 

medarbetarlojalitetsavsnittet som berör kundtjänst behållits men analyseras istället under rubriken 

kundtjänst.   
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4 Resultat och analys 
I resultatdelen presenteras insamlad primärdata från intervjuerna och resultatet kommer också 

ta upp insamlad sekundärdata som då tydligt refereras. Varje resultatdel kommer sedan 

analyseras utifrån den teoretiska syntesen.  

4.1 Mass Customization 

4.1.1 Företagsfakta 

Tailor Store 

Tailor Store är ett e-handelsföretag som grundades 2003 och deras affärside är att de vill vara 

online-shopparens naturliga val för måttbeställda kläder och accessoarer. Deras vision är att klä 

världen i personligare plagg och göra kunden till sin egen designer. Tailor Store vill med hjälp av 

ledande e-handelslösningar och med ett prisvärt erbjudande ta en stor andel av den traditionella 

klädesmarknaden.
99

 Kunden får själv skapa sin produkt genom två olika slags kundanpassningar, 

dels designdelen där kunden själv får välja alla detaljer, passform, tyg, knappar etc. och dels 

måttanpassning efter kundens önskningar. De har tre olika prissegment från Basic Line via 

Exclusive Line till Superior Line med priser från 398 kronor och uppåt på deras skjortutbud.
100

 

Utöver skjortor erbjuder de pikétröjor, underkläder, accessoarer och chinos. Omsättning under 

2011 var 50 270 559 kronor.
101

 Produktionen sker i Sri Lanka i en egenägd fabrik där de har cirka 

430 anställda som arbetar med produktionen, i det svenska bolaget arbetar 14 personer. Deras 

målgrupp är män som är internetanvändare där tyngdpunkten ligger mellan åldrarna 30 till 35 år, 

men målgruppen sträcker sig från 15 till 60 år.   

 

Suitopia 

Suitopia är ett e-handelsföretag som grundades 2005 vars affärsidé är att de vill utnyttja 

fördelarna med det moderna affärslivets stöttepelare, globaliseringen och internet och kan genom 

att kombinera dessa två erbjuda sina kunder överlägsna produkter till ett otroligt bra pris.
102
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Suitopia vill göra skräddarsydda kostymer som är av hög kvalitet och som är billiga till män i 

världen och deras förhoppning är att hela kedjan ska tjäna på affären, från skräddaren som skapar 

kostymen i Vietnam till slutkunden. Visionen är att bygga relationer, inte bara att sälja kostymer. 

På hemsidan kan kunden designa sin egen kostym, frack, smoking, jacket och frockcoat genom 

att välja mellan cirka 150 tyger och en rad olika detaljer, kunden får i slutsteget av köpprocessen 

lägga in sina personliga mått. Utöver de kundanpassade produkterna erbjuder Suitopia också 

olika tillbehör och accessoarer som inte är kundanpassade. Priset på en kostym varierar från 1890 

kronor och uppåt.
103

 Företaget har fem delägare och omsättningen uppgick till 4 443 000 kronor 

under 2011.
104

 Företagets målgrupp är män, deras basic målgrupp är mannen som har kostym på 

jobbet och deras targetmålgrupp är mellan 25-35 år, de har även eventdrivna målgrupper så som 

nyårs-, student- och bröllopskunden. 

4.2 Kundanpassningar 

4.2.1 Erbjudanden och klassificering 

Tailor Store 

Tailor Stores kundanpassningar har två steg, dels designdelen där kunden väljer mellan passform, 

tyg, modell och detaljer så som stolpe, krage, knappar och fickor etc. och dels steget då kunden 

får sätta sina egna mått på plagget, detta är vad Tailor Store kallar den riktiga kundanpassningen. 

Måttanpassningen delas in i tre valmöjligheter, det första är att kunden mäter sina individuella 

kroppsmått med hjälp av en guide på hemsidan och måtten sparas sedan på kundens konto. Det 

andra sättet innebär att kunden mäter ett av sina egna plagg och lägger in de måtten till sin profil. 

Det tredje och sista alternativet är att välja en standardstorlek från XS-XXL som kunden också 

kan anpassa, till exempel välja till extra långa ärmar. De flesta kunderna väljer det första 

alternativet med de individuella måtten. Algoritmen som tar hand om måttkombinationerna kan 

hantera nästintill en oändlig variation av mått och hur denna algoritm är konstruerad är väldigt 

viktigt för kundnöjdheten enligt Jan Höjman VD på Tailor Store. 

 

Suitopia 

Suitopias kundanpassning har flera olika steg enligt Aleksander Lund VD på Suitopia och det 
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första steget är att kunden får välja vilken produkttyp de vill designa, de kan välja om de vill 

designa en jackett, kostym, smoking, frack eller frockcoat, sedan väljer kunden vilket tyg, vilken 

passform samt vilka olika detaljer såsom knappar, slag och pressveck som plagget ska ha, nästa 

steg i processen är att kunden får välja mellan olika tillval så som väst, text på innerfickan etc. 

därefter adderar kunden sina mått utifrån en mätguide på hemsidan. Utöver de tillgängliga valen 

erbjuder Suitopia kunden att kontakta företaget om de har ytterligare önskemål på produktens 

design som inte finns på hemsidan och de tillgodoser kundens önskemål i möjligaste mån. De har 

tillexempel tillverkat kostymer med specialtyger som inte funnits tillgängligt i sortimentet. 

Måtten som kunden lägger in på sitt konto sparas. 

4.2.2 Analys av erbjudande och klassificering 

Den första delen av både Tailor Stores och Suitopias kundanpassningar är designdelen, den är till 

största del inriktad mot arbetssättet Combinations of options då kunden får möjlighet att 

kombinera de olika designvalen som man i denna situation kan kallas moduler. Modulerna 

produceras sedan inte förrän ordern är lagd och har nått fabrik. De många valmöjligheterna som 

kunden har att välja mellan innebär att den färdiga produkten får en hög grad av unikhet. Dock 

kan Suitopia i designdelen dra lite mer mot Bespoke då de vid vissa tillfällen erbjuder kunden en 

produkt som är designad med allt högre kundanpassningsgrad vilket liknar traditionellt skrädderi. 

Den andra delen av företagens kundanpassningar där måtten kan göras helt utifrån dess egna 

önskemål kan kundanpassning härledas till den mer traditionella skrädderiverksamheten och bör 

därför klassificeras som Bespoke. Att Tailor Store också ger kunden möjligheten att välja en 

färdig storlek innebär att måttanpassningen också kan modulariseras och till viss del klassificeras 

som Combination of Options. Då företagen med hjälp av dagens datateknik förvandlar sina 

kundanpassningar till rutin och bygger kundens designprocess som moduler klassificeras de som 

ett företaget som arbetar med Mass Customization. Tailor Stores och Suitopias kunder är av hög 

grad involverade i designprocessen som är en av förutsättningarna för att arbeta med 

kundanpassningar och massans skalfördelar uppnår de genom att begränsa antalet materialval. 

När Suitopias designprocess drar mer åt Bespoke uppnår de inte de skalfördelar som krävs för att 

definieras som ett företag som arbetar med Mass Customization men sker endast vid specialfall. 
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4.2.3 Kundaktiviteter som innebär påverkansmöjligheter 

Tailor Store 

Enligt Höjman utformas Tailor Stores sortiment utifrån tanken att de ska kunna “klä upp sin kära 

man från topp till tå”
105

, skjortan är företags utgångspunkt och de har en bestämd idé av vad som 

ska ingå i deras kollektion. På frågan om kunden kan vara med och utforma företagets sortiment 

och erbjudande svarar Höjman “Ja, men kanske inte tillräckligt.”
106

 Han menar att de är lyhörda 

mot kundernas efterfrågan via kundservice och Facebook men det är företagets långsiktiga 

strategi och finansiella möjligheter som avgör hur deras sortiment och erbjudande utformas. 

Kunderna kan ha önskemål om tyger, designdetaljer eller nya produktkategorier men konceptets 

utformning styrs främst av marknadsundersökningar, omvärldsbevakningar, moderapporter och 

deras egen vision om var de vill, sedan vägs deras finansiella möjligheter in för att utforma 

konceptet. Höjman pratar om att det finns två sidor av att ha så många olika valmöjligheter i 

utformningen av den kundanpassade produkten. Dels finns det de kunder som tycker att det är 

tidskrävande och komplicerat och dels finns de kunder som tycker att det är fantastiskt kul att 

utforma sin egen produkt och se den växa fram i sin egen designprocess och som tycker att ju fler 

valmöjligheter desto bättre. Han menar att det är ett svårt avvägande av hur många valmöjligheter 

som ska erbjudas, det finns inget absolut svar på vad som är optimalt antal. 

 

Suitopia 

Suitopia utformar främst sitt sortiment utifrån vad kunden kan tänkas behöva till sin kostym. 

Ibland sker produktutvecklingen utefter de efterfrågningar som kunderna skickat till kundtjänst, 

men normalfallet är att medarbetarna själva bestämmer vad som ska ingå i sortimentet. Suitopia 

begränsar vilka förfrågningar de tar i beaktning, förfrågningarna måste handla om formella 

herrkläder och accessoarer, exempelvis bröllopsprodukter. Suitopia uppmuntrar sina kunder till 

att vara med och påverka deras erbjudande genom att kunden kan kontakta företaget om de 

önskar något som inte finns att tillgå på deras designplattform. Lund ger i intervjun många 

exempel på när de uppfyllt olika önskemål som kommit in från deras kunder. Önskemålen har 

många gånger handlat om speciella tyger på kostymer eller extra stora brodyrer på kundens kavaj. 

                                                           
105 Intervju den 26e april 2012 med Jan Höjman (ca. 1 tim. 20min.), VD Tailor Store Sweden AB, muntlig källa, Helsingborg. 
106 Ibid 
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Företaget ger genom sin slogan “Hos Suitopia är ingenting omöjligt”
107

 utrymme för kunden att 

påverka sindesign så att det passar kundens egna specifika behov. Företaget har också stort fokus 

på arbetet med att skapa många valmöjligheter för kunden då det gäller olika tyger, ju mer tyger 

att välja på desto bättre anser Lund. Genom att det finns ett mycket stort urval av tyger och färger 

skapar företaget enligt Lund en större konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter då det blir en 

form av barriär som gör det lättare för kunden att stanna tack vare att de kan erbjuda allt som 

kunden kan tänkas vilja ha. Suitopias erbjudande, den perfekta passformsgarantin, innebär att om 

plagget inte passar när det har levererats erbjuds kunden att justerar plagget hos en skräddare till 

ett pris upp till 500 kr, kunden får på så vis vara med och påverka passformen också efter 

leverans. 

4.2.4 Analys av kundaktiviteter som innebär påverkans-

möjligheter 

Båda företagens grundidé är att generera en kundanpassad produkt där kunden själv är involverad 

i processen vilket leder till att kunden får en känsla av unikhet. Dock varierar graden av 

påverkansmöjligheten i designprocessen mellan företagen vilket kan vara både till fördel eller 

nackdel för dem beroende på om de eftersträvar stordriftsfördelar eller om de vill skapa en 

alldeles unik produkt till en viss specifik kund, att arbeta efter Suitopias strategi där kunden har 

stora möjligheter att få specialbehandlingar innebär att de suddar ut gränsen mellan Mass 

Customization och traditionellt skrädderi. Företagen har olika strategier för att utveckla sin 

produktportfolio och materialval. Att Tailor Store har ett längre perspektiv och försöker förutse 

efterfrågan innebär att kunden inte behöver sakna något som de aktivt måste fråga om hos 

Suitopia. Tailor Store har en arbetsprocess som är mer lik den traditionella konfektionsbranschen 

där trendrapporter och omvärldsanalyser är strategiska verktyg. Båda företagen ger kunden ett 

stort ansvar då de utformar sitt egna plagg genom att ha många olika valmöjligheter på både 

design- och storleksvalen. Ett problem som finns hos båda företagen är att de inte segmenterat in 

kunderna efter hur mycket ansvar de vill ta i designprocessen, företagen bör skapa olika segment 

beroende på hur involverad kunden vill vara och hur stor påverkansmöjlighet de vill ha 

annars kan det leda till kvalitetsproblem om kunden inte besitter den kompetens som krävs för att 

vara aktiv i företagets erbjudande. 

                                                           
107 Suitopia Scandinavia AB 
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4.2.5 Värdeskapande erbjudanden 

Tailor Store 

Tailor Store arbetar med välkända tygleverantörer såsom Liberty Arts och de erbjuder ett mycket 

stort antal valmöjligheter när det kommer till tygval, de erbjuder tyger i enklare enkelspunnet 

garn i Oxford popeline och twill till mer exklusiva tyger i dubbeltvinnande garn spunna i egyptisk 

långfibrig bomull. Priserna på Tailor Stores produkter följer kvalitetsnivån på tyget samt de olika 

alternativen som kunden väljer till sitt plagg, priserna på en skjorta är mellan 398 kronor till 1568 

kronor.
108

 Enligt Höjman är deras låga priser som de kan tillhandahålla på grund utav att de inte 

har några dyra säljare eller butiker en viktig del för att kunna leverera det lilla extra till kunden. 

Höjman jämför företagets tygkvalitéer med stora kända internationella varumärken då de 

använder samma tyger men har ett betydligt högre pris jämfört med Tailor Store. Tailor Store 

erbjuder garantier där kunden får en ny vara utan extra kostnad om måtten och designen på 

plagget inte överensstämmer med vad kunden har beställt. Tailor Store producerar sina produkter 

under sitt eget namn men på hemsidan lyfter de fram att de erbjuder tyger från vissa kända 

tygleverantörer.
109

 

 

Suitopia 

I arbetet med att skapa värdeskapande erbjudanden är den perfekta passformsgarantin Suitopias 

starkaste kort enligt Lund. På hemsidan skriver Suitopia att de är medvetna om att det kan uppstå 

leveransförseningar och kan därför inte ge en 100 procentig garanti att plagget ska levereras i tid 

men de uppmanar ändå kunden att ta kontakt med företaget om det är ett viktigt datum som ska 

passas så att de kan lägga högsta prioritet.
110

 Som tidigare nämnt menar Lund också att antalet 

tygvarianter är viktigt för att skapa ett erbjudande av värde till deras kunder. Suitopia erbjuder 

kunden möjligheten att skicka en bild på ett tyg som inte finns i deras sortiment och deras 

skräddare ser då över möjligheten att köpa in detta tyg, om kunden vill kan de även skicka ett 

eget tyg till skräddaren, exempelvis har Suitopia enligt Lund tillverkat kostymer både fulla med 

bilder på frågetecken samt bacon. 

                                                           
108 Tailor Store Sweden AB 
109 Tailor Store Sweden AB 
110 Suitopia Scandinavia AB 
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4.2.6 Analys värdeskapande erbjudanden 

I och med att Tailor Store använder sig av välkända varumärken som i sig själva står för en god 

produktkvalitet överförs den känsla av kvalitet även till Tailor Stores skjortor. Då Tailor Store 

inte är ett välkänt och etablerat varumärke själva är det en bra strategi för att skapa ett förtroende 

hos kunden, varumärkeslojaliteten som t.ex. Liberty Art har överförs till Tailor Store.  

 

Då garantin som Tailor Store erbjuder sina kunder finns lagstadgad i den svenska 

konsumentköplagen
111

 genererar inte garantin någon extra lojalitet, utan det ses mer som en 

självklarhet och en hygienfaktor. Däremot är Suitopias passformsgaranti en garanti som skapar 

mervärde. Priskänsligheten ökar för företag som arbetar med e-handel och därför har Tailor Store 

en bra strategi med att tillhandahålla flera prissegment och på så sätt kan befinna sig i ett 

konkurrenskraftigt prisläge som gör att företaget kan behålla sina lojala kunder. Suitopia har 

uttryckligen inte några prissegment men flera olika alternativ på pris finns tillgängliga, båda 

företagens produkter har mycket konkurrenskraftiga priser gentemot liknande produkter på en 

global marknad. 

4.3 Interaktion 

4.3.1Kund-till-kund interaktion 

4.3.1.1 Kund-till-kundaktiviteter 

Tailor Store 

Tailor Stores kund-till-kundaktiviteter sker framförallt via Facebook som enligt Höjman är en 

speciell kommunikationsteknik. En del av Tailor Stores strategi på Facebook är att kunderna ska 

kommunicera och föra en dialog mellan varandra då kunderna ofta själva besitter svaren på 

frågorna som kommer upp på sidan. Dialogen på det Facebook uppmuntras också genom att 

ställa frågor till de som är aktiva på sidan exempelvis; ”Vilka önskemål har ni på sommar 

kollektionen på vårt strumpsortiment? Det är dax att köpa in lite nya tyger på kallingar, några 

                                                           
111 Konsumentverket. 2011. ”Garanti” Uppdaterad 2011-11-21. (http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Din-ratt-som-konsument/Garanti/)  

Hämtad 2012-05-24 19:11 
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önskemål?”
112

 De har alltid en krisplan i beredskap utifall att något olämpligt skulle ske på detta 

forum, de censurerar dock aldrig det kunderna skriver utan försöker snabbt bemöta klagomål etc. 

Hemsidans layout är skapad för att attrahera den manliga målgruppen enligt Höjman. 

 

Suitopia 

Suitopia arbetar aktivt med att göra sina kunder medvetna om varandra bland annat genom att 

uppmuntra kunderna till att skicka in bilder på sig själva då de bär Suitopias kostymer. På så sätt 

medverka i tävlingen månadens modell och kan därigenom vinna en ny kostym i valfritt tyg. De 

är också aktiva på olika sociala forum såsom Facebook och Twitter. På Facebook behöver de inte 

göra några större ansträngningar till att uppmuntra kunderna till att kommunicera med varandra, 

Lund menar att detta sker i stort sätt automatiskt. Dock vill de inte att allt för långa 

diskussionerna sker på de sociala forumen utan de bör ske via e-post istället. Utöver dessa kund-

till-kund aktiviteter finns företaget också representerade på olika mässor för att kunna 

marknadsföra sig bland blivande kunder. De har också börjat styra kundinteraktionen i den 

fysiska miljön genom att finnas representerade i butiken Festmannen i Ropsten, Stockholm. 

4.3.1.2 Analys kund-till-kundaktiviteter 

Båda företagen styr kommunikationen mellan kunderna genom att de utvecklat den sociala 

interaktionen genom sociala forum. Genom Facebook blir kunderna medvetna om varandra vilket 

ger en känsla av samhörighet då de träffar på människor med likasinnade intressen samt att det 

genererar en känsla av säkerhet om att företaget är pålitligt.  Suitopia arbetar lite extra med att 

göra kunderna medvetna om varandra genom kundgalleriet vilket stärker känslan av säkerhet och 

gemenskap ytterligare. Att företagen svarar snabbt och är aktiva på Facebook och Twitter är bra 

för att skapa intresse för företagen men de finns dock inte på nya sociala medier såsom Instagram 

och Pinterest. Tailor Stores hemsidas layout är formaterad för att eftersträva en homogen 

målgrupp vilket är män, men samtidigt har de vissa produkter som är anpassade för kvinnor 

vilket skapar en tvetydighet i företagets budskap. 

                                                           
112 Tailorstore.se. (https://www.facebook.com/tailorstore.se). Hämtad 2012-04-12 kl. 10:01 
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4.3.2 Kund-till-företag interaktion 

4.3.2.1 Kundnöjdhetsskapande interaktion 

Tailor Store 

Tailor Store interaktion med sina kunder sker enbart i den virtuella världen, dels på deras 

hemsida och dels på olika sociala forum såsom Facebook där de kommer vara mer aktiva och ha 

mer aktiviteter inom den närmsta framtiden. Företaget har en ansvarig över Facebook-sidan som 

snabbt svarar på kundens frågor. För att få ett pedagogiskt konstruerat system så arbetar Tailor 

Store kontinuerligt med att uppdatera sin hemsida, innan en uppdaterad version av hemsidan 

släpps testas den på en grupp människor för att undersöka hur de uppfattar den. Detta är en 

kompetens som finns inhouse och är en stomme i företaget då kompetensen inom detta område 

fanns redan från start enligt Höjman. Tailor Stores kundtjänst går endast att nå via e-post, deras 

policy är att alla e-post och frågor ska få svar, ingenting ska ignoreras.  På Tailor Stores 

kundtjänst arbetar tre personer, en person som ansvarar för de skandinaviska länderna, en för de 

engelsktalande och tysktalande samt en person som talar franska och deras främsta uppgift enligt 

Höjman är att vara generösa, sjysta och ställa uppriktiga frågor för att lösa problem som uppstår 

för kunderna på ett så effektivt och tidsbesparande sätt som möjligt. Enligt Höjman är en 

grundvärdering i företaget att vara sjyst och han menar att den absolut viktigaste faktorn för att 

uppnå kundlojalitet är en extremt bra kundservice. Tailor Stores egen definition av kundlojalitet 

inom det som är mätbart är återköpsgrad, de menar att om de är sjysta och genuint ärliga så 

stannar kunden. När det gäller specialbehandlingar så menar Tailor Store att de är extremfall och 

så pass få att det inte är någonting som de lägger fokus på. Om en kund blir missnöjd med sin 

produkt och vill reklamera den får de kontakta kundtjänst som efter att kunden skickat in en bild 

och beskrivit sitt problem gör en individuell bedömning på just denna reklamation. Enligt 

Höjman är normalfallet att kunden får ett nytt plagg men om de anser att lite av ansvaret ligger 

hos kunden kan de komma överens om en deal tillsammans med kunden som innebär att de t.ex. 

får 50 procent på nästa köp. Enligt Höjman är det väldigt sällsynt att de förlorar en kund på grund 

av ett reklamationsärende och de följer ständigt statistik på antalet reklamationer och vad som är 

orsaken till varje enskild reklamation. Statistiken rörande reklamationer följs upp på 

marknadsnivå och kategoriseras bl. a. som måttproblem, sömnadsfel eller goodwill. Exempel på 

en reklamation som kategoriseras som goodwill härleds från ett av problemen med e-handel som 
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enligt Höjman är att färger och kvalitéer kan uppfattas olika på olika dataskärmar. Enligt Höjman 

är det dock problem som ligger utanför deras kontroll såsom transporten som orsakar mest 

reklamationer. Höjman menar att det är själva kundanpassningen och att den utförs till ett lågt 

pris som är det “lilla extra” för kunden. Att kunden själv får designa sitt unika plagg men genom 

att företaget genom sin distributionsmodell kan erbjuda samma kvalitéer som konkurrenterna till 

ett lägre pris. På Tailor Stores hemsida skapar kunden ett konto som sedan minns måttuppgifterna 

tills dess att kunden raderar eller uppdaterar dem och enligt Höjman finns systemstöd och teknik 

för att skapa riktade erbjudanden till kunden som passar deras tidigare köpmönster men det är i 

dagsläget ingenting som de använder sig utav. 

 

Suitopia 

Suitopia integrerar med sina kunder framför allt på webben genom deras hemsida och andra 

sociala forum så som Facebook, Twitter och Google+.
113

 Webbsidan är konstruerad på ett inuitivt 

sätt så att den ska vara så enkel och pedagogisk som möjligt, Lund menar att kunden enkelt måste 

kunna bli slussad genom hemsidan och att visuella lösningar är viktigare än text för att få en så 

enkel interaktion som möjligt på hemsidan. De möter sina kunder också på fysiska platser så som 

olika mässor samt att de sedan nyligen finns representerade på ett showroom i Stockholm dit 

kunden kan komma och få hjälp med måttagning samt få titta på prover. Enligt Lund är det 

mycket uppskattat från kunderna att det finns en fysisk plats där de kan se produkterna och få 

hjälp innan de lägger sin första beställning.  Suitopia har en person ansvarig för deras 

kundservice och kundservice går endast att nå via e-post där svar ges på engelska eller svenska 

beroende på vilket land kunden kommer ifrån. Suitopia erbjuder sina kunder att komma med sina 

egna personliga önskemål, “Du kan beställa vad som helst hos Suitopia, vad vi erbjuder på vår 

hemsida är bara en liten del av vad vi kan göra”
114

 och det här är något som Lund menar är 

Suitopias “lilla extra” men utöver detta har de också en perfekt passformsgaranti som innebär att 

kunden får betald justering av plagget hos en lokal skräddare eller ett nytt plagg oavsett om det är 

kunden eller företagets fel att plagget fått fel mått. Enligt Lund är garantin mycket uppskattad och 

kunden blir alltid i slutändan nöjd, han menar att om kunden enbart hade fått pengarna tillbaka 

hade inte kunden blivit nöjd och inte heller beställt något mer från dem utan istället gått till någon 

konkurrent. Lund menar att interaktionen på Facebook sker automatiskt och att de inte behöver 

                                                           
113Suitopia Scandinavia AB 
114Suitopia Scandinavia AB 
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uppmuntra kunderna till någon interaktion mellan varandra, däremot får de ofta förfrågningar om 

referenser till gamla kunder av nya kunder. Företaget för mycket statistik på hur kunderna 

handlar, när de handlar och när de gör återköp etc. men de har inga anpassade erbjudanden till 

kunderna utifrån uppgifterna. 

4.3.2.2 Analys kundnöjdhetsskapande interaktion 

Som ovan nämnt integrerar företagen med sina kunder på olika kontaktytor, att Suitopia använder 

fysiska plattformer innebär att kunden får möjlighet till en mer personlig interaktion vilket kan 

vara en fördel i relationsbyggandet för internetbaserade företag. Företagens olika språkalternativ 

på webbsidorna skapar möjlighet till enklare interaktion mellan kunden och företagen. Tailor 

Stores kundservice språkkunskaper är dessutom anpassade för de olika marknaderna vilket 

innebär att språkbarriärer och osäkerhet minskas och skapar trygghet i interaktionen mellan 

företaget och dess kunder. Båda företagens kundtjänst har befogenheter att själva komma på 

kreativa lösningar för att lösa kundernas problem som uppstått vilket leder till högre kundnöjdhet 

och möjlighet till lojalitet. Utöver att lösa problemet för företagen också statistik till orsaken 

vilket gör att de skapar en djupare kundförståelse och på så sätt kan skapa lösningar till de 

problem som ofta uppstår och kan förhindra att de sker igen vilket leder till minskad irritation. 

Tailor Store arbetar inte aktivt med att skapa individuella specialbehandlingar som har anpassats 

till kundens önskemål och behov utan ser endast situationerna som extremfall vilket innebär att 

de missar tillfällen till att få riktigt nöjda kunder, detta tillfälle är något som Suitopia arbetar 

aktivt med vilket leder till att de kan bygga en relation till sin kund som i sin tur kan göra kunden 

lojal. Den mest avgörande delen av interaktion för företaget är den som sker mellan kunden och 

deras system, detta är oftast den första interaktionen som sker mellan kunden och företaget och är 

därför den viktigaste komponenten för en fortskridande relation. Tailor Store väljer att endast 

använda en kanal för att kommunicera med sina kunder, det innebär stora kostnadsfördelar som 

betyder att de kan erbjuda produkter med låga priser som enligt Tailor Store själva är en del av 

det lilla extra som de erbjuder sina kunder men kan också skapa en känsla av distans då kunden 

aldrig kan möta personalen eller prata med dem på telefon. 

 

4.3.2.3 Kundtjänst 

Tailor Store 
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När kunden har lagt sin order levereras ordern antingen med Posten eller är Schenker Privpak 

beroende på paketets vikt och storlek. På hemsidan visar Tailor Store en graf över den 

genomsnittliga leveranstiden i antalet arbetsdagar, leveranstiden varierar mellan 5 till 16 

arbetsdagar beroende på vilken produkt kunden köper. Kunden välja mellan flera olika 

betalningsalternativ där alla förutom fakturaalternativet är gratis, att välja faktura kostar 35 

kronor.
115

 

 

Suitopia 

Suitopia erbjuder kunden endast ett leveransalternativ då deras samarbetspartner är FedEx, FedEx 

gör tre leveransförsök till kundens hem och kunden kan spåra sitt paket genom transportföretaget 

och de erbjuder inte något uthämtningsställe. På hemsidan skriver Suitopia att leveranstiden 

varierar beroende på aktuell ordernivå, kundens materialval och i vissa fall om företaget behöver 

återkomma till kunden om det är några oklarheter vid beställningen. Den normala leveranstiden 

är mellan två till tre veckor men under mars, april och maj är leveranstiden tre till fem veckor, de 

skriver också att kunden får sin kostym levererad tre till fyra veckor efter att betalningen 

mottagits. Kunden kan kontakta företaget genom att fylla i ett kontaktformulär eller nå kundtjänst 

via e-post, de poängterar att de inte har kontakttelefon på grund av att de vill hålla sina 

administrativa kostnader nere.
116

 En av Suitopias delägare är ansvarig för all kundservice och de 

har en förhoppning att svara på e-post så fort som möjligt. Utöver kundtjänsten svara företaget på 

vanliga frågor som kunderna har på hemsidan. 

4.3.2.4 Analys kundtjänst 

Båda företagen visar väldigt tydligt på sina hemsidor vad leveransen kommer kosta. Tailor Stores 

tydlighet över leveranstidshistoriken ökar pålitligheten och ger kunden en känsla av förtroende, 

Suitopia är väldigt tvetydiga i hur lång den ungefärliga leveranstiden är vilket leder till osäkerhet 

och ett stort tryck på kundtjänst. Att inget av företagen har någon inverkan på leveransen kan leda 

till att kunden får negativa upplevelser som läggs på företaget, detta är problem som företagen 

bör arbeta aktivt med för att förebygga. Hemleverans som Suitopia erbjuder kan ge kunden en 

känsla av exklusivitet men kan också vara en svårighet för kunden att befinna sig hemma. Man 

brukar prata om att kundtjänst är ett kritiskt element inom e-handeln då hemsidan i sig inte kan 
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svara på alla frågor och då båda företagen endast erbjuder gratis kundtjänst genom e-post och 

sociala forum innebär det en svaghet då de endast erbjuder denna kommunikationskanal där 

kunden inte alltid kan uttrycka sig på bästa och mest förståeliga sätt genom skrift och i Suitopias 

fall inte heller på sitt eget språk. 

4.3.2.5 Kundlivscykelaktiviteter 

Tailor Store 

Tailor Store menar att syns man inte så finns man inte, därför gäller det att synas. Tailor Store 

arbetar med tre olika marknadsföringsstrategier. Den första handlar om att optimera hemsidan för 

sökmotorer såsom Google, en strategi som kallas för Searchenging Optimization som handlar om 

hur lätt det är för intressenter att hitta hemsidan genom sökmotorer. Den andra strategin 

kombineras med den första och innebär att Tailor Store hyr sökord på Google, i detta fall ordet 

skjorta. Inom dessa två områden lägger Tailor Store sin största del av sin marknadsföringsbudget. 

Den tredje strategin innebär att Tailor Store köper traditionella display-annonser på olika 

hemsidor.  Kunden lägger sin order på Tailor Stores hemsida och kan välja mellan 

betalningsalternativen faktura, betalkort, förskottsbetalning eller Paypal och ordern levereras efter 

cirka 10 till 15 arbetsdagar. Ordern kan under produktions- och leveransprocessen följas på 

Tailor Stores hemsida.
117

 Efter att kunden fått sin leverans följer Tailor Store inte upp dem. Den 

strategi som företaget har för att kunderna ska göra återköp är att de skickar ut nyhetsbrev var 

tredje vecka som alltid innehåller några nyheter som exempelvis nya tyger på skjortor eller 

pikétröjor.   

 

Suitopia 

Suitopia försöker till största del göra människor medvetna om deras företag genom 

marknadsföring på internet. De använder sig av Google-ads, Facebook, Yahoo-ads och på Spotify 

har de gjort verbal marknadsföring.  Just sökmotorerna anser Lund vara den viktigaste delen i 

deras marknadsföring men också en del av marknadsföringen som blir allt mer kostsam och 

mycket tidskrävande. Suitopia finns som tidigare nämnt representerade på mässor och i ett 

showroom för att göra kunderna medveten om deras erbjudande. Kunden gör sin beställning av 

företagets produkter genom att beställa och designa varan på Suitopias webbsajt.  Måttagningen 
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kan göras på olika sätt antingen själv eller hos en skräddare. Produkten kan sedan betalas genom 

betalkort, PayPal eller Faktura eller delbetalning via Svea Ekonomi.  Produkten levereras sedan 

till kundens dörr inom två till tre veckor. Företaget erbjuder fri frakt över hela världen. Det pris 

kunden får på Suitopias hemsida är också det pris som kunden i slutändan betalar, frakten och 

momsen är alltid inräknat när priset visas. Expressfrakt är något som är möjligt om kunden har 

kontaktat företaget innan order.  Kunden får efter beställningen ett ordernummer som kunden 

sedan kan använda för att spåra sitt paket. Efter leveransen har kunden bästa passformsgaranti.
118

 

Lund menar att denna garanti också genererar till en högre köpfrekvens, då de genom att skapa 

den perfekta passformen till kunden också låser kunden just till sitt företag. Han menar att 

kostymer är en så pass lojal produkt så om kunden hittar den perfekta kommer kunden inte byta. 

Därför handlar det till största del om att öka sina designvariationer till att inkludera flera olika 

tyger och färger. 

4.3.2.6 Analys kundlivscykelaktiviteter 

Båda företagen får mycket information om deras kunder genom kundkontona på hemsidan och 

kan på så sätt dokumentera vad som händer i kundernas köpprocess och samtidigt få information 

om var respektive kund ligger i livscykeln. Dock är de mer eller mindre aktiva i livscykelns olika 

delar. Båda företagen lägger väldigt mycket fokus på inledningsfasen genom olika 

marknadsföringsstrategier för att hela tiden göra sig synliga för nya kunder de andra faserna 

skiljer sig mycket mellan företagen. 

 

Inköpsfasen är en komplicerad fas för båda företagen då de har svårt att uppskatta om kunderna 

är nöjda med antalet valmöjligheter och det finns en osäkerhet i denna fas då de inte kan testa och 

se plagget. Att finna jämvikten att ha få för många eller få valmöjligheter i inköpsprocessen är 

inte någon strategisk fråga för företagen utan de båda anser att ju fler desto bättre, vilket inte 

alltid är kundens bästa. Tailor Stores tredimensionella visualisering ger en tydlig bild över 

produktens slutliga utseende vilket underlättar kundens köpbeslut. Det Suitopia brister i teknisk 

visualisering försöker de överbrygga genom att finnas tillgängliga på fysiska platser samt gratis 

tygprover. Att inget av företagen erbjuder öppet köp på varorna försvårar också köpbeslutet för 

kunden då de vet att de inte kan ångra sig, det är ett strategiskt övertag av Suitopia att minska 
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denna barriär genom att erbjuda passformsgarantin.  Ytterligare svagheter inom inköpsfasen är 

leveransen, ett område som inget av företagen anser sig ha full kontroll över. 

 

I konsumtionsfasen som egentligen ur ett relationsbyggande perspektiv är den allra viktigaste 

fasen är båda företagen förvånansvärt oaktiva, den återkoppling som sker hos dem båda är genom 

nyhetsbrev samt om kunden själv väljer att höra av sig till kundtjänst om de har några klagomål 

eller funderingar. Tailor Store gör själva ingen annan ansträngning att återkoppla med kunden om 

de är nöjda med sitt köp däremot är det en strategisk fördel i relationsbyggandet att Suitopia 

uppmuntrar sina kunder att skicka in bilder. 

4.3.2.7 Lojalitetens två världar 

Tailor Store 

Höjman definierar Tailor Stores kundlojalitet som återköpsgrad inom det han kallar för den 

mätbara delen, de följer antalet köpande kunder som kommer tillbaka igen, när de kommer 

tillbaka, hur mycket de handlar för, samt kundens livslängdsvärde. I diskussionen när Höjman 

definierar ordet kundlojalitet berättar han att företaget har en policy om att personalen ska vara 

sjysta och generösa mot sina kunder och att en extremt bra kundservice är den absolut viktigaste 

faktorn till att uppnå bra kundlojalitet. Tailor Store följer upp hur många kunder som 

rekommenderat sina vänner att köpa en skjorta genom kundvärvningsaktiviteter. 

 

Suitopia 

Lund definierar Suitopias kundlojalitet som att kunden gör återköp och inte går till en konkurrent. 

Det arbete Suitopia lägger ner på för att se om kunden är lojal eller ej är att de för statistik på 

bland annat hur många kunder de har, hur stor andel av kunderna som köpt mer än en gång, vad 

de har köpt, hur lång tid det tog till de gjorde återköp samt variationer mellan marknader. Lund 

menar att deras produkt är så pass nischad att den i sig genererar en lojal kund, om en kund får till 

den perfekta passformen kommer de att köpa igen. 

4.3.2.8 Analys lojalitetsbegreppet 

Båda företagen definierar kundlojalitet som återköpsgrad och följer upp alla lojalitetsmått inom 

den fysiska världen som är köprelaterade, Tailor Store följer också upp icke köprelaterade 
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beteenden genom att de följer upp hur många kunder som rekommenderar företaget till sina 

vänner. Inget av företagen lägger något större fokus på den mentala världen men Tailor Stores 

svar visar att de är medvetna om den mentala världens påverkan på lojaliteten hos en kund. 

 Företagen gör inte några omfattande attitydrelaterade undersökningar utan grundar sina strategier 

på den statistik de får genom sina system som är lättast att avläsa. Att företagen fokuserar på den 

fysiska världen är inte så konstigt då denna information är mer lättillgänglig och dessutom lättare 

att analysera. 

4.3.2.9 Kundlojalitetsprogram 

Tailor Store 

För att en kund ska kunna handla hos Tailor Store måste den skapa ett konto på företagets 

hemsida, där sparas information om kundens adress, köpbeteende, hur och när de handlar, hur 

mycket de handlar för och när de kommer tillbaka. Men de arbetar inte aktivt med något 

lojalitetsprogram, de skickar dock ut nyhetsbrev till befintliga kunder. Tailor Store är väldigt 

måna om att inte uppfattas som ett rabattföretag men de få gånger de arbetar med rabatter handlar 

det oftast om fri frakt som de anser är den effektivaste drivkraften för att öka försäljningen 

kortsiktigt, detta är ett konstant erbjudande då kunden beställer varor för över 1000 kronor. Men 

de kan ibland ha rabatterbjudanden som ska locka kunderna till deras hemsida.  

 

Då de inte själva har någon form av medlemskap har de istället kopplat sig till studenternas egna 

medlemskort nämligen Mecenatkortet
119

 där erbjuds studenter tio procent rabatt på alla sina köp 

hos Tailor Store, de är också anslutna till Sveriges främsta rabattsida, kampanjjakt.se där 

personer kan ladda ner en kampanjkod som ger dem 15 procent rabatt vid köp hos Tailor Store.
120

 

 

Suitopia 

Arbetet med att skapa lojala kunder utgår oss Suitopia till största del av att föra statistik över 

deras kunders beteende, så som kundfrekvens, hur ofta de köper, hur mycket de köper, hur lång 

tid tog det för dem att återkomma, kan om det finns variationer mellan olika länder etc. 

Statistiken förs för att kunna förstå kunden, se vad och hur situationen är samt vad de kan göra 
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för att förändra den till det bättre.  Denna information får företaget från olika håll bl. a. genom 

kundkontot som kunden använder för att kunna beställa sin produkt på Suitopias hemsida med 

också genom nyhetsbrev och olika sociala forum så som Facebook och Google+.  Enligt Lund 

erbjuder Suitopia inga specifika rabatter men om en kund efterfrågar det så är de öppna för en 

diskussion och vara tillmötesgående. 

4.3.2.10 Analys kundlojalitetsprogram 

Teorin menar att en av de viktigaste anledningarna till att ett företag har ett lojalitetsprogram är 

att det ger information om kundernas beteende och på så sätt får företaget kunskap om kunderna 

och dess behov. Trots att båda företagen inte arbetar aktivt med kundlojalitetsbelöningar får de 

massor med information om kunden tack vare deras system, vilket innebär att de inte har ett 

behov av att ha en traditionell medlemsklubb. Med hjälp av deras system skulle företagen enkelt 

kunna följa upp om erbjudanden och belöningar efter köp är av värde för kunden vilket är en 

faktor till lojalitet. Som tidigare nämnt har Tailor Store tydligt fokus på att skaffa nya kunder, 

inte belöna sina befintliga vilket är typiskt för ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv 

samtidigt som Suitopia arbetar mer aktivt med att visa upp och belöna sina nuvarande kunder och 

har ett mer relationsperspektiv. 

4.3.3 Kund-till-system interaktion 

4.3.3.1 Webbsida och teknologi 

Tailor Store 

Utgångspunkten för hemsidans design är att den ska tillfredställa en mer maskulin kundgrupp 

enligt Höjman. De lägger ner mycket resurser på att ständigt utveckla hemsidan och innan någon 

nyhet lanseras testar de om det fungerar på en testgrupp.  Förstasidan visar olika erbjudanden 

såsom ekologisk bomull, strykfria och lättskötta tyger, designa din egen skjorta samt att kunden 

får fri frakt om de handlar över 1000 kronor och startsidan ger en tydlig översikt på vad de har för 

sortiment. På startsidan visar de också att de finns tillgängliga på flera olika sociala forum samt 

utvalda positiva kundkommentarer. På startsidan visar Tailor Store också de senaste 

nyhetsbreven. Det är möjligt för kunden att välja mellan olika språk- och landsalternativ för att 

kunden ska få rätt språk, priser, betalnings- och leveransvillkor. Språken kunden kan välja mellan 

är svenska, danska, norska, finska, tyska, franska och engelska och landsalternativen innefattar de 
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flesta länderna i världen. När kunden loggar in på sitt konto från startsidan för kunden ett 

personligt välkomnande och kontot innehåller kundens måttprofil och information om tidigare 

köp. Designprocessen på hemsidan har inte några fördröjningar utan uppladdningen av olika 

funktioner går snabbt och smidigt.
121

 

 

Suitopia 

Suitopias hemsidas design är väldigt sparsam enligt Lund, förstasidan visar vilka olika slags 

produktkategorier som företaget erbjuder så som frack, kostym, jacket, smoking och frockcoat de 

ger en tydlig bild över vad som enligt Lund är deras styrkor så som fri frakt, passformsgaranti, 

kundanpassade produkter samt gratis tygprover.  De visar de senaste nyheterna samt 

kundkommentarer på förstasidan samt vilka olika sociala forum som de finns representerade på. 

Kunden kan välja mellan franska, engelska, svenska, tyska, nederländska, norska, finska, danska, 

italienska och spanska samt vilket land de beställer ifrån. När kunden loggar in på sitt konto får 

de inte någon personlig hälsning, de kan se sina tidigare beställningar samt sina måttuppgifter 

som sparas tills dess att kunden uppdaterar dem.  Designprocessen går smidigt och snabbt och är 

strategiskt uppbyggd så att kunden kommer till betalfunktionen.
122

 

4.3.3.2 Analys webbsida och teknologi 

Båda företagens startsidor är enkla och ger en snabb överblick vilket innebär att kunden fort kan 

skapa sig en uppfattning av vad som erbjuds. Startsidornas layout bemöter både den som besöker 

sidan för att handla samt den kunden som inte har intentionen att handla genom att både visa på 

vilka erbjudanden som företagen har samt att det är lätt att finna de olika produkterna man söker. 

Att kunden kan testa att designa sin skjorta eller kostym innan den skapat ett konto innebär att 

kunden som kanske inte tänkt handla blir inspirerad. Att hemsidan snabbt uppdateras efter de 

designvalen som kunden gör på sin produkt minskar frustrationen och är en förutsättning för att 

kundanpassningen ska vara uppskattad hos kunderna speciellt eftersom kunderna ställs inför 

väldigt många valmöjligheter och kanske vill testa sig fram till det bästa valet. Dock finns det 

problematik med att Suitopia inte visualiserar alla designval som kunden gör vilket lätt leder till 

förvirring och felbeställningar. Båda företagens grad av personifiering av kundens konto på 

hemsidan är ganska låg och räcker inte till för att skapa mervärde.  Att företagen har 
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valmöjligheten för kunden att välja mellan flera olika språk och land innebär att de utländska 

kunderna kan känna sig trygga och förstå informationen på ett enkelt sätt och därmed också 

undvika missförstånd vid exempelvis orderläggning, priser eller måttagning. 

4.3.3.3 Varumärkesbyggande 

Tailor Store 

Höjman berättar i intervjun att en del av deras strategi att expandera var att byta namn från Tailor 

Shirt till Tailor Store, anledningen till namnbytet var att de ville utveckla sortimentet och inte 

enbart erbjuda skjortor. Innehållet på hemsidan är enligt Höjman en del av deras 

varumärkesstrategi, de har en designstrategi med en mall över hur brev, hemsidan, förpackningar, 

emballage och annat med varumärkets namn på ska se ut. 

 

Suitopia 

Lund berättar i intervjun att de kom namnet Suitopia efter en månads arbete med att komma på 

vad deras nybildade företag skulle heta. Enligt Lund får de blandade reaktioner för namnet 

Suitopia, vissa är jättebra medans andra inte förstår, han menar dock att namnet fungerar väl 

internationellt då ordet suit förstås av väldigt många språk. Hemsidan är enligt Lund inte 

uppbyggd för att passa en viss målgrupp utan de har byggt upp den så att den ska vara så enkel 

och tydlig som möjligt. För att skapa en helhetsimage på hemsidan arbetar Suitopia istället med 

att visualisera mycket av informationen de vill förmedla istället för att skriva den, Lund menar att 

kunden enkelt och utan att behöva tänka allt för mycket ska kunna göra sin designprocess utan att 

distraheras av massa text. 

4.3.3.4 Analys varumärkesbyggande 

Genom att Tailor Store valde att byta sitt varumärkesnamn skapade de en mer kraftfull koppling 

till sin verksamhet och en möjlighet till att öka sitt sortiment. Båda företagens namn symboliserar 

vad företagen gör vilket också gör att det blir lättare för kunderna att komma ihåg namnet men 

också en omedelbar förståelse för vad företagen gör. Att namnen dessutom fungerar 

internationellt är en mycket stor fördel då de är etablerade på många olika marknader. Att 

företagen köpt sökord och på så sätt fått en stark förknippelse mellan företaget och orden skjorta 

respektive kostym ger detta en starkare image och en känsla av förtroende till företaget och börjar 

alltmer bli en förutsättning för att existera som e-handelsföretag. Tailor Store som har en 
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fokuserad målgrupp når den genom en stark och tydlig image på sin hemsida och Suitopia som 

både har kärn- och eventdrivna målgrupper får det därför svårare att uppnå en tydlig och enhetlig 

image, en student och en VD vill ha olika image och därför är det en fördel att Suitopia inte har 

en så målgruppsfokuserad hemsida vilket gör att olika personer kan ta till sig varumärket.   

4.3.3.5 Pålitlighet och säkerhet 

Tailor Store 

På Tailor Stores hemsida finns en sekretesspolicy som uppger företagets policy gällande 

personlig information om kunderna, de sparar endast information som kunden frivilligt lämnar då 

de skapar sitt konto och informationen lämnas endast vidare till transport- och betalningspartners. 

Information gällande betalning hanteras krypterat och de skyddar sin hemsida genom olika 

organisatoriska arrangemang. På hemsidans startsida visar Tailor Store att de är certifierade av 

Svensk distanshandel att de bedriver trygg e-handel, företaget är ett oberoende företag som 

kontrollerar att e-handels företag lever upp till 12 punkter som bl. a. behandlar säkra 

betalningsmetoder, kundens ångerrätt, reklamation och garanti samt att de uppvisar en finansiell 

stabilitet. Tailor Store visar även på sin startsida att de vunnit ett flertal olika e-handels priser. 

När kunden designar sin produkt får de hela tiden se hur plagget utformas genom en 

tredimensionell modell som uppdateras vart efter kunden gör ett designval, kunden kan under 

processen superzooma för att titta på detaljer på plagget. Under mätprocess visar en 

tredimensionell man eller kvinna hur kunden ska gå till väga och var på kroppen kunden ska 

mäta. Kunden kan även beställa tygprover hem för att titta på dem hemma, tygproverna kostar tre 

kronor styck.
123

 

 

Suitopia 

På Suitopias hemsida finns ingen policy angående personuppgifter eller användarvillkor för 

kunden då kunden ska skapa ett konto hos företaget, när kunden ska betala sin order får de 

godkänna Suitopias köpevillkor som innefattar giltighet, betalningsvillor, priser och 

leveransvillkor etc. När kunden ska betala sin order kan de som tidigare nämnt olika alternativ 

gällande betalningssätt och faktura- samt delbetalningsalternativet outsourcas till Svea Ekonomi. 

På hemsidan finns inga certifikat från tredje part angående säker betalning eller liknande. När 
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kunden designar sin produkt visas en produktskiss, skissen uppdateras vid val av passform men 

inte vid val av färg eller andra detaljer. När kunden ska välja färg på sin produkt kan de zooma in 

på tyget för att se dess kvalitet, de kan även beställa hem tygprover kostnadsfritt om de beställer 

en kostym inom tio dagar. Under mätprocessen vägleds kunden visuellt med fotografier på hur 

och vart på kroppen kunden ska mäta. Suitopia har ett kundgalleri på hemsidan där kunden kan få 

förslag på designalternativ.
124

 

4.3.3.6 Analys pålitlighet och säkerhet 

Att kunden kan välja mellan ett flertal betalningsmöjligheter gör att de kunderna som känner oro 

över att lämna ut sina kortuppgifter på internet kan välja betalningsalternativ såsom faktura eller 

genom Paypal som ökar känslan av säker e-handel hos kunden. Att Tailor Store har en 

säkerhetspolicy samt att de kan uppvisa tredjeparts godkännande gällande säker betalning gör att 

kunderna lättare kan känna förtroende för dem vilket är en viktig faktor för att en kund ska bli 

lojal mot ett företag. Genom att svensk distanshandel är en extern tredjepart som går i god för att 

Tailor Store är ett pålitligt företag skapar detta också trygghet för kunderna. Ytterligare en faktor 

som minskar osäkerheten att köpa en produkt man inte kan prova är möjligheten som båda 

företagen erbjuder kunden att beställa hem tygprover, dock kan de aldrig vara helt säkra på hur 

slutprodukten kommer se ut med alla dess detaljer och passform. Båda företagen arbetar aktivt 

och är snabba på att besvara kundförfrågningar och klagomål vilket är en förutsättning för att ett 

företag ska vårda sitt rykte. 
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5 Slutsats 
I slutsatsen diskuteras resultat och analys med syftet att diskutera analysens koppling till 

problemdiskussionen och svara på uppsatsens syfte. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning. 

 

Det finns flera likheter mellan de två undersökta konfektionsföretagen. Både Tailor Store och 

Suitopia definierar begreppet kundlojalitet som återköpsgrad, vilket kan anses vara 

motsägelsefullt då det tydligt framkommit under intervjuerna att båda företagen satsar mer på att 

attrahera nya kunder snarare än att satsa på att behålla sina befintliga. Att företagen investerar så 

mycket av sin marknadsföringsbudget på att hitta nya kunder är dessutom paradoxalt då Mass 

Customization är en förgrening av relationsmarknadsföringen där relationsbyggande och 

befintliga kunder alltid ska sättas i första rummet. En viktig aspekt enligt oss är dock att båda 

företagen är relativt unga då Mass Customization inom konfektionsbranschen är ett nytt fenomen, 

därför måste företagen snabbt utöka sin andel kunder genom att använda sig av traditionell 

transaktionsmarknadsföring för att bli konkurrenskraftiga. E-handelsföretag besitter en unik 

tillgång som traditionella företag saknar i relationsarbetet, genom kundkonton får företagen 

otroligt mycket information utan att ens behöva anstränga sig. Vi anser att det finns brister i 

företagens marknadsföringsstrategier eftersom de inte utnyttjar all den information som de 

faktiskt innehar om sina kunder för att enkelt och effektivt bygga en relation med sina befintliga 

kunder. Företagen bör utveckla sin marknadsföringsstrategi med en mer effektiv kombination av 

att hitta nya kunder samtidigt som de fokuserar på de befintliga. Trots att Mass Customization är 

ett nytt fenomen inom konfektionsbranschen ser vi att det etableras allt fler aktörer inom denna 

nisch, företagen nämner också själva i intervjuerna att marknaden snabbt har utvecklats. Ju 

vanligare kundanpassade produkter blir desto mer relationsbyggande kommer det förmodligen 

krävas och lojalitetsskapande aktiviteter kommer vara avgörande för att få kunderna att stanna.  

 

Båda företagen menar att den kundanpassande produkten är lojalitetsskapande i sig men anser 

inte att deras kunder är lojala p.g.a. att de har svårt att hitta kläder i en vanlig butik. Detta innebär 

att synen på Mass Customization företag bör förändras, kunderna är inte enbart de nischade utan 
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faktiskt kunder som vill vara med i processen och vara involverad. Upplevelsen kring ett köp blir 

allt viktigare och här fyller Mass Customization en viktig funktion. 

 

Som tidigare nämnt är en av de viktigaste styrkorna i båda företagen deras tekniska system. De är 

grunden till företagens existens och en ständig utveckling av systemen är därför en avgörande 

faktor till att kunderna får en bra upplevelse av företagens verksamhet. Systemen måste kunna ge 

en verklighetstrogen bild av produkten, vilket också kräver att företagen besitter kompetens inom 

detta område.  

 

Att inget av företagen har en strategisk plan gällande antalet valmöjligheter på deras hemsidor 

anser vi kan vara ett område som bör förbättra. Som tidigare nämnt bör företag ta 

valmöjligheternas paradox i beaktning då människor reagerar olika på antalet valmöjligheter. För 

att kunderna ska bli lojala bör de erbjudas olika alternativ till grad av involvering i 

designprocessen. Vi menar att detta är en strategi som företagen bör anamma för att nå ut till en 

bredare målgrupp som inkluderar den kund som inte vill ta så mycket ansvar samt lägga ner så 

mycket tid på att köpa en kundanpassad produkt. 

 

E-handel innebär en större risk för en kund vilket betyder att kunden gärna vill ha ett lågt pris. 

Dock skulle ett högre pris kunna innebära att kunden kan erbjudas en mer avancerad 

kundanpassning tack vare den snabba teknologiska utvecklingen. Båda fenomenen är faktorer 

som ökar kundlojaliteten, men är i denna bransch svåra att kombinera. Inom Mass Customization 

i konfektionsbranschen tillhandahåller internet möjligheten till en mer avancerad kundanpassning 

men sätter samtidigt ett pristak på vad kunden är villig att betala. Det gäller förmodligen att 

företagen bör ha en balans mellan dessa två för att skapa lojalitet hos sina kunder och inte 

begränsa verksamheten.  

 

Intressanta områden för framtida forskning anser vi är hur Mass Customization skulle kunna 

appliceras på ett traditionellt konfektionsföretag för att öka företagets kundlojalitet genom en 

högre grad av involvering. En studie om valmöjligheternas paradox hos företag som arbetar med 

Mass Customization skulle också vara väldigt intressant, finns det ett optimalt antal 

valmöjligheter när en kund skapar sitt eget plagg? 
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Utifrån uppsatsens resultat menar vi att Mass Customization kommer utvecklas ännu mer i 

framtiden där fler företag inom konfektions- och modebranschen kommer anamma 

tillvägagångssättet för att involvera sina kunder mer. Tillvägagångssättet kommer förmodligen att 

användas mer som marknadsföringsinsats än som övergripande koncept där Mass Customization 

kommer vara en liten del av företagens lojalitetsskapande arbete. Att Mass Customization 

kommer spridas beror på att människor vill vara allt mer involverade i sin egen konsumtion samt 

kunna göra ett personligt avtryck, de vill känna sig delaktiga och inte bara vara en anonym kund 

utan de är faktiskt är den viktigaste spelaren i företagets verksamhet.  
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7 Bilaga 

7.1 Intervjumall 
 

Företagsnamn: 

Omsättning: 

Antal anställda: 

Hur länge har de funnits/ börjat med Mass Customization: 

Ort: 

Kundanpassningsfack: 

Plats: 

Prisläge: 

Produkt: 

Målgrupp: 

Affärside:  

 

 

Hur kom det sig att ni började arbeta med kundanpassningar? 

 

Hur arbetar ni med kundanpassningar? Berätta om hur det går till från det att kunden lägger en 

order tills dess att leverans sker? Färdigproducerade moduler eller görs produktionen direkt efter 

betsällning? 

 

Gör ni några kundundersökningar? 

 

Kundnöjdhetsskapande interaktion: 
 

Hur integrerar ni med era kunder? Hur sker kontakt med era kunder? 

 

Vad har ni för kundtjänst?  

-  Mail, telefon eller något annat? Är det samma personal som personal som bemöter kunden?  

 

Hur löser ni reklamationer, leveransfel eller andra fel som kan uppstå? 

 

Kan en kund lämna tillbaka en produkt de har köpt? 

 

Kan en kund ha specifika önskemål och på vilket sätt bemöter ni dem i såfall? Tex snabba 

leveranser  individuella specialbehandlingar etc  

 

Har ni någon form av utbildning för er personal?  

 

 

Vad erbjuder ni som är det lilla extra för kunden? 
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Har ni något system för att minnas kunden och vad de gjort för inköp? Använder ni den 

informationen till att erbjuda liknande artiklar eller underlätta för kunden vid återköp?  

 

Kundaktiviteter som innebär påverkansmöjligheter: 
 

Hur utformar ni ert sortiment?  

 

Kan kunden på något sätt påverka ert erbjudande? Om ja, isåfall hur? 

 

Hur gör ni avgränsningarna av antalet valmöjligheter? 

 

Kundlojalitetsbelöningar: 
 

Har ni någon form av medlemskap, klubb, konto etc?  

 

Använder ni informationen från medlemsskapet till någonting?  

 

Har ni någon form av belöningsprogram som belönar kunderna efter köpet såsom mängdrabatter, 

bonussystem, prenumerationserbjudande, medlemsförmåner? Följer ni isåfall upp om kunden 

utnyttjar förmånerna och har ni nån uppfattning av om kunden uppskattar dem. 

 

Kund-till-kund aktiviteter 
Har ni något socialt forum där era kunder kan diskutera ert företag och era erbjudanden med 

varandra?  

 

Är detta ett medvetet val av er eller har någon kund skapat sidan? Hur handskas ni med negativ 

informationsspridning om det uppstår? 

 

Uppmuntrar ni till interaktion mellan era kunder? Uppmuntrar ni till att kunderna ska diskutera 

på era forum? 

 

Har ni några former av regler på dessa forum.. ex talar man negativt censureras det? 

 

Eftersträvar ni en homogen kundgrupp?  

 

Hur tänker ni när ni utvecklar eran plattforms design? Har sajten ett tydligt fokus på ett avgränsat 

intresseområde?  

 

Kundlivscykelaktiviteter 
 

Hur kan kunden göras medveten om sitt behov av företagets produkter? 

 

Hur hittar kunden företagets erbjudande? 

 

Hur gör kunden sitt slutliga val? 

 

Hur gör kunden för att beställa och köpa företagets produkter? 
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Vad händer när produkten levererats? 

 

Hur betalar kunden produkten? 

 

Hur fraktas och levereras produkten? 

 

Vad händer när ditt företags produkt kasseras eller inte längre används? 

 

Har ni någon kontakt med kunden efter köp? 

-Vad gör ni för att följa upp kunden? 

 

Hur gör ni för att kunden skall göra återköp?  

    -Förändrar design?  

 

Hur ofta skapar ni nya produkter eller skapar ni nya alternativ? 

 

Gör ni trendanalyser?  

 

 

 

 

 

 

 
 


