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Sammanfattning 
Företag låter konsumenten vara en del av produktion i allt högre utsträckning, där 
konsumenten själv får påverka produktutformandet. Tydligast visar sig detta inom 
klädindustrin där företag som Tailorstore och Converse låter konsumenten designa sina egna 
skor och skjortor på internet. Konceptet kallas för masskundanpassning (mass 
customization)och innebär att produkter är skräddarsydda efter kundens preferenser och har i 
och med internet nått ut till den stora massan. Detta på grund av att internet och 
distributionskanalerna gör det möjligt att hålla ett lågt pris.  
 
Syftet med denna studie är att se när masskundanpassning passar att erbjuda konsumenterna. 
Studien kommer även testa vilka produkter och vilka olika produktegenskaper konsumenterna 
faktiskt är intresserade att påverka.  
 
Författarna har identifierat ett gap i forskningen om masskundanpassning och vill med denna 
studie även försöka koppla samman masskundanpassade produkters ökade värdeanvändande 
för konsumenten.  
 
För att genoföra denna studie har författarna valt att genomföra en kvantitativ 
enkätundersökning där respondenterna fått svara på frågor om åtta olika produkter. De åtta 
produkterna klassificeras i sin tur i fyra olika produktkategorier. Frågorna handlade 
huvudsakligen om hur intressant respondenten anser det skulle vara att få påverka dessa 
produkters egenskaper, samt om detta skulle medföra att de blev mer nöjda med produkten. 
 
Studien visade att konsumenterna var väldigt intresserade av att påverka produktegenskaperna 
för dessa åtta produkter. För produkterna i de två lägre produktkategorierna fanns ett svagt 
intresse att påverka produktegenskaperna medan ett väldigt högt intresse fanns för 
produkterna inom de två högre produktkategorierna. Av alla de produktegenskaper som 
respondenterna ansåg intressanta att påverka ledde alla till att respondenterna skulle bli mer 
nöjda med produkten i fråga. Studien visade även att konsumentexpertis har påverkan på hur 
intressant en produkt är att anpassa.  
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Vi kommer i detta kapitel att redogöra för bakgrunden för studien vilket i sin tur leder oss till 
studiens syfte.  

Vi kommer i detta kapitel att presentera tidigare forskning som vi använder som grund till
denna studie. I teorin ingår; inledande teori, modellteori samt förklarande teroi. 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för våra kunskapsyner samt förförståelse inom detta 
ämne. Vi kommer även här att beskriva hur vi skall angripa syftet för studien. 

 

Vi kommer i detta kapitel att presentera hur vi gått tillväga för att genomföra denna 
studie, samt motivera för de val vi gjort i studien. 

Vi kommer i detta kapitel att presentera det statistiska resultatet från den genomförda 
studien.

Vi kommer i detta kapitel att analysera resultatet från dataanalysen i relation
till den modell vi byggde i modellteorin.

Vi kommer i detta kapitel att diskutera det emiriska resultatet i relation till de valda teorierna 
samt föra in våra egna tankar.

Vi kommer i denna del att avrunda arbetet genom att svara på de hypoteser som varit grunden 
till studien.

Arbetets struktur
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1. Inledning 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för bakgrunden till studie, vilket vi genomför genom att 
huvudsakligen presentera tidigare forskning. Detta leder i sin tur ned till syftet för denna 
studie vilket presenteras i slutet av detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 
Utvecklingen och användandet av internet och internetbaserade företag har på senare ökat 
kraftigt. Detta har format en ny typ av konsumenter som är mer informationssökande och mer 
aktiva i sin köpprocess då tekniken genom jämförelsesajter såsom prisjakt och pricerunner 
givit konsumenten möjlighet att söka egen information och jämföra priserna innan köp. Dessa 
sajter kan även stärka kontakten mellan konsumenterna då forum och recensionsmöjligheter 
ger möjlighet till interaktion innan beslut om köp. Internet har även medfört att 
konsumenterna kan ha en direkt kontakt med tillverkaren, i stället för att gå via mellanhänder, 
på ett enkelt sätt via tillverkarens hemsida eller via e-post och på så sätt tillgodogöra sig den 
information som konsumenten efterfrågar. Shaw (2002) menar att dessa konsumenter då de 
har den utökade informationen är beredda att ta större finansiell risk i utbyte mot större 
kontroll form av till exempel egenkontroll över sin ekonomi och tendens att byta arbete. Den 
nya konsumenten är mindre rädd utan föredrar valmöjligheter och använder tillgänglig 
information i inköpsprocessen (Shaw 2002).  
 
Endo & Kincade (2008) menar att konsumenterna har börjat känna sig bekväma att köpa 
varor online och litar på att producenterna håller vad de lovar och att leverans och betalningar 
sker på ett säkert och kontrollerat sätt. Genom den direktkontakt som numera sker mellan 
konsument och producent kan producenterna lyssna på konsumenternas behov och anpassa 
sina produkter därefter, samt ge fler produktalternativ och även i vissa fall involvera kunderna 
i besluts- och utformandeprocessen av sin produkt (Endo & Kincade 2008). 

De ökade krav på information och konsumenternas vilja att mer kontrollera sin egen 
finansiella situation ställer också krav på företag att anpassa sig. Genom att kunden numera är 
välinformerad och har möjligheten att undersöka och jämföra produkter innan beslut och köp, 
får kunden allt mer inflytande över besluts- och köpprocessen. Företagen har genom detta 
varit tvungna att anpassa sig och involvera kunden mer. Att låta denne vara med och påverka 
produktutformandet är ett steg. Grundtanken med involvering av kunden är inget nytt 
fenomen, men detta skedde då mestadels enbart på exklusiva produkter som skräddarsyddes 
och var mycket kostsamma för kunden. Genom dagens teknologi i form av till exempel 
internet, kan företagen numera erbjuda kundanpassade och skräddarsydda produkter till den 
stora massan som tidigare fick nöja sig med massproducerade produkter (Pine, 1993b). Detta 
tillvägagångssätt kallas enligt Pine (1993b) för ”mass customization” (masskundanpassning). 
Masskundanpassning som begrepp definierades första gången av Davis (1987) som  

”the production and distribution of customized goods and services on a mass basis” 

Endo & Kincade (2008) beskriver att genom att erbjuda konsumenten masskundanpassade 
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produkter så stärks relationen mellan producent och konsument genom den interaktion som 
utformandet av den masskundanpassade produkten kräver, till exempel passning (fit) och 
design. Da Silveira, Borenstein & Fogliatto (2001) beskriver dock att masskundanpassning 
inte passar för alla produkter och inte heller för alla konsumenter. Det gäller därför för 
företagen att identifiera om deras produkter kan masskundanpassas och om konsumenterna 
efterfrågar det på dessa produkter. Kaplan, Schoder & Haenlein (2007) och Davis (1987:144) 
menar att mycket fokus för masskundanpassning har lagts på teknik och organisation och om 
företaget har den tekniska möjligheten och organisatoriska förmågan att erbjuda 
masskundanpassning. Kaplan et al (2007) menar att företag istället måste fokusera på 
masskundanpassning beroende på när och vad kunderna efterfrågar i form av valmöjligheter 
eller den extra tidsåtgång som en masskundanpassad produkt kräver från konsumenten.   

Huffman & Kahn (1998) förklarar i sin studie att erbjudande om många valmöjligheter till 
konsumenten från företaget per automatik inte resulterar i ökad kundnöjdhet. Att erbjuda 
masskundanpassning och många produktval kan medföra att konsumenten tycker det blir 
irriterande eller helt enkelt för många val. Vilka faktorer en sådan reaktion beror på är 
individuellt enligt Huffman & Kahn (1998), men okunskap eller bristande intresse nämns som 
exempel. Detta kan i sin tur leda till likgiltighet från konsumentens sida och att köpprocessen 
blir längre eller i värsta fall uteblir helt.  

Vi ser att det finns en brist på forskning inom beteendeperspektivet på masskundanpassning, 
vilket Kaplan et al (2007) har försökt att bidra till med sin studie om att fokus inom 
masskundanpassning bör ligga på konsumenters efterfrågan och preferenser, istället för på det 
tekniska planet i företagsperspektivet, men även på att masskundanpassningen ska ge ett 
mervärde för konsumenten. Kaplan et al (2007) fokuserar på en produkt, dagstidningar i sin 
studie, för att undersöka vad en masskundanpassad dagstidning medför i relation till 
standardiserade dagstidningar. Studien utmynnade i en diskussion att mer forskning behövdes 
även om Kaplan et al (2007) fick fram svaga resultat som visade på att det kunde finnas en 
efterfrågan på kundanpassade dagstidningar. Hursomhelst påpekas även av Kaplan et al 
(2007) att ingen tidningsdistributör ännu erbjudit detta till sina kunder, vilket enligt författarna 
kan bero på andra faktorer som omöjliggör masskundanpassning eller att det inte prioriteras 
av företagen i fråga.  

Vi ser ett klart gap i forskningen kring masskundanpassning då endast ett fåtal forskare 
tidigare fokuserat djupare på när masskundanpassning passar för olika produkter och för olika 
individer. Bortsett från Huffman & Kahn (1998) har ingen fokuserat på masskundanpassning 
för olika produktkategorier eller olika grader av masskundanpassning. Att 
masskundanpassning och valmöjligheter kan resultera i irriterade konsumenter, anser vi 
styrker behovet av en modell för vilka produkter som masskundanpassning är lämpat för. Vi 
kommer därför i detta arbeta att fokusera på att fylla detta behov och även försöka se om olika 
grader av masskundanpassning passar för olika produkter. 
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1.2 Syfte 
Identifiera vilken grad av kundanpassning som passar för vilken typ av produktkategori. 
 
Syftet innebär att vi vill identifiera vilken grad, det vill säga i vilken omfattning konsumenter 
vill ha möjlighet att anpassa sina produkter i hänseende till produktegenskaper. 
Produktegenskaperna som kommer att förekomma i denna studie förklaras i teorikapitlet.  
 
Syftet är tänkt är förklaras genom att vi sätter upp hypoteser i fyra stycken hypoteskategorier. 
Vi avser även under studiens gång att konstruera en modell för att identifiera möjliga 
kopplingar mellan masskundanpassning och ökat värdeanvändande för konsumenten. En 
utförlig presentation om hypoteserna avslutar teorikapitlet och modellen presenteras i 
inledningsfasen av teorikapitlet. 
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2. Vetenskapligt förhållningssätt 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt vetenskapliga förhållningssätt, där vi redogör för 
den förkunskap vi besitter, samt hur vi kommer att se på de teorier vi tillgodogör oss av i 
arbetet. 

2.1 Ämnesval 
Marknadsföring är något som vi båda under våra akademiska studier upplevt som vårt största 
intresse och som följaktligen blivit vårt fördjupningsämne. Första gången vi kom i kontakt 
med konceptet kring masskundanpassning (mass customization) var då Daniel läste en kurs i 
Business information systems, som innefattade ett seminarium om masskundanpassning, 
under sin utbytestermin på University of Aberdeen. Detta koncept ansåg vi vara väldigt 
intressant att studera närmare och ett bättre tillfälle att få möjlighet till detta än under 
magisteruppsatsen kunde vi inte finna. Vi har noterat att det finns en hel del skrivet 
akademiskt material, trots att konceptet är relativt nytt, vad vi däremot såg var att det inte 
fanns lika mycket skrivet om marketingperspektivet på masskundanpassning. Vi bestämde oss 
då för att undersöka masskundanpassning i vår magisteruppsats och har valt att utforma 
undersökningen efter fyra stycken hypoteskategorier. 

Vi har båda tidigare läst på Service Management-programmet och i samråd med vår 
handledare bestämde vi oss att undersöka ett tjänsteperspektiv på masskundanpassning. Vi 
bestämde oss där av att väva in värdeanvändande (value-in-use) och konsumenters 
uppfattning av produktvärde i studien och får på detta sätt ett tjänsteperspektiv, som kommer 
att förklaras i den teoretiska diskussionen senare i uppsatsen. För att besvara vårt syfte med 
studien har vi valt att utföra en kvantitativ enkätstudie med presumtiva konsumenter angående 
deras uppfattningar och attityder runt masskundanpassning i olika produktkategorier. Studien 
har vi valt att utföra som en pilotstudie på en mindre grupp respondenter, varför vi inte ser 
någon möjlighet att dra generaliseringar för den totala målgrupp av konsumenter som vi 
faktiskt undersöker. Vår studie har utförts på samma sätt som om vi ville ha gjort en 
generaliserbar studie, men vårt antal respondenter och våra bristande resurser såsom tid och 
ekonomiska medel tillåter oss inte till detta.  

Vi finner denna vinkling på vår studie oerhört intressant och relevant, då vi inte sett någon 
tidigare forskning inom området masskundanpassning, som diskuterat värdeanvändande för 
konsumenten med ett tjänsteperspektiv som delfokus.  

Studier har visat att masskundanpassning kräver stor delaktighet från konsumentens sida och 
att interaktioner mellan företag och konsument är vitala (Pine 1993b). Ny teknik såsom 
internet och bland annat CAD-tekniken, som är ett datorprogram som möjliggör 3D-
konstruktion, har gjort det möjligt för företag att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt 
möjliggöra för konsumenten att själv utforma sin produkt efter egna önskemål (Davis 
1987:147). Involvering av konsumenten i besluts- och köpeprocess är något som forskats om 
väldigt mycket, men som framförallt kom till vårt intresse genom Vargo & Luschs artikel om 
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Service-dominant logic från 2004. Mer om detta i avsnittet som behandlar Service-dominant 
logic.  

Vi har båda använt oss av och äger således produkter som kan anses masskundanpassade. Att 
som konsument får välja hur konfigurationen på den produkt som köps och används anser vi 
är en stor fördel, men att det kräver egenkunskap och bra interaktion med företaget. Huffman 
& Kahn (1998) påvisar i sin studie att olika produkter kombinerat med konsumentens kunskap 
och intresse om produkten ifråga, bidrar till konsumentens uppfattning om produkten och om 
alternativen att anpassa produkten uppskattas.  

Med bakgrund av dessa aspekter och tidigare forskning, så har vi valt att undersöka vilken 
grad av kundanpassning som passar för vilken typ av produktkategori och identifiera om 
konsumenten upplever högre värde av den kundanpassade produkten.  

2.2 Kunskapssyn 
Eftersom vår uppsats huvudsyfte är att identifiera vilken grad av masskundanpassning som 
passar för vilken typ av produktkategori, vill vi studera människors attityder till 
masskundanpassning och i vilka produktkategorier masskundanpassning uppfattas, samt vilka 
produktegenskaper som efterfrågas i de olika produktkategorierna. Människors attityder och 
preferenser när de ställs inför vissa val är enligt oss subjektiva och kan bero på olika 
anledningar. Vi anser att vi bäst tillgodogör oss kunskap om hur människor uppfattar 
masskundanpassning genom en kvantitativ studie. Vi anser att vi genom denna 
undersökningsmetod bäst kan analysera resultatet med tidigare studier gjorda på 
användarvärde för konsumenten som referenser.  

Kunskapssyn förklaras enligt Johansson-Lindfors (1993:10, 23pp) som på vilket sätt en 
forskare uppfattar den verklighet och kontext som studeras. Detta präglar forskarens ansats 
och angreppssätt på arbetet och den kunskap som forskaren tillgodoser sig, under tiden arbetet 
pågår. Johansson-Lindfors (1993:23) nämner positivismen och hermeneutiken som två synsätt 
som är normalvetenskaplig respektive icke normalvetenskapligt och menar att dessa två 
synsätt härstammar ur olika kunskapssyner. Johansson-Lindfors (1993:23pp) menar att det 
som forskare är svårt att formulera en kunskapssyn och hålla sig till denna under studiens 
gång, då forskaren ibland omedvetet gör val som berör kunskapssyn och andra metodologiska 
val.  

Vi anser oss inte ha en renodlad positivistisk eller hermeneutisk kunskapssyn i denna uppsats. 
Då vårt syfte är identifiera vilken grad av kundanpassning som passar för vilken typ av 
produktkategori, vill vi efter vår studie se samband och dra slutsatser efter människors 
uppfattningar, något som vanligtvis görs genom en hermeneutisk kunskapssyn. 
Hermeneutiken rimmar dock inte till fullo med vår studie då vi även vill försöka förstå och 
konstruera ett modellverktyg som visar på det samband mellan masskundanpassning och 
service-dominant logic, som vi teoretiskt har identifierat. Detta tillvägagångssätt med att 
förklara och konstruera modeller efter sin empiriska undersökning brukar härröras till en 
positivistisk kunskapssyn då den härstammar från naturvetenskapens sätt att belysa problem 
(Patel & Davidson 1991:23p). Hermeneutiken förklaras enligt Patel & Davidson (1991:25p) 
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som positivismens motpol, då den öppnar för tolkningar och forskarens egna slutsatser om 
problemet. Det ska här framhävas att många forskare inte kan vara, vill vara, eller är 
medvetna om sin kunskapssyn utan arbetar utefter andra skolor inom vetenskaplig metod 
(Patel & Davidson 1991:23) 

Vi vill i denna studie inte ta någon ställning för varken positivismen eller hermeneutiken, utan 
nöjer oss med att konstatera att vi arbetar med en ansats som är både positivistisk och 
hermeneutisk.  

2.3 Förförståelse  
Vi har båda läst marknadsföring på både C- och D-nivå. Inom ämnet masskundanpassning har 
vi ingen djupare akademisk kunskap, förutom seminariet som Daniel deltog i om 
masskundanpassning. Philip har genom sitt jobb på sportbutik varit med och anpassat 
produkter efter kunds behov vid flertalet tillfällen och har genom detta en praktisk kunskap 
om hur masskundanpassning används i butiker. Vi är båda konsumenter som följer med i 
utvecklingen och vi har själva använt oss av masskundanpassade produkter. Detta medför att 
vi har viss kunskap om hur specifika produkter uppfattas av specifika konsumenter och kan 
bidra till att vi bättre kan utforma en enkät riktad mot konsumenter. Daniel har genom sin kurs 
på University of Aberdeen stött på begreppet i en akademisk kontext och vi anser, genom 
Daniels akademiska kunskap, och Philips praktiska kunskap kunna komplettera varandras 
förförståelse på ett bra sätt.  

Vad gäller uppsatsskrivande har vi båda relativt hög erfarenhet, vi har båda tidigare skrivit B-, 
och C-uppsats, men har inte tidigare arbetat tillsammans. Daniel har i sin C-uppsats utfört 
kvantitativ undersökning om varumärkesutvidgningar emot bankindustrin. Philip utforskade 
universitetsstudenters attityder till banker och bankers tjänster via kvalitativa fokusgrupper. 
Båda två har således skrivit akademiska arbeten inom marknadsföring och vi anser att 
faktumet att vi undersökt med ämnet på två olika sätt, dvs. kvantitativt och kvalitativt gör att 
vi har bred kunskap och kan välja en undersökningsmetod som passar vårt syfte.  

Förförståelsen när ett ämne ska undersökas är inte att förakta. Enligt Björklund & Paulsson 
(2003:22) är det av vikt att samtliga forskare diskuterar och går igenom sin förförståelse om 
det aktuella ämnet, då detta har inflytande på hur idéer bearbetas och för studiens resultat. Att 
gå igenom varandras förförståelse är av särskild vikt, när det är fler än en författare som 
arbetar med studien.  

2.4 Forskningsansats 
I valet av ansats för vår uppsats har vi valt en deduktiv ansats. Detta för att vi tillgodoser oss 
kunskap om masskundanpassning och service-dominant logic genom att studera tidigare 
studier inom ämnena. De teorier som beskriver masskundanpassning och service-dominant 
logic hjälpte oss att identifiera det gap, som vi med vår undersökning försöker täppa mellan 
de två begreppen. Vår undersökning som har till syfte att identifiera vilken grad av 
kundanpassning som passar för vilken typ av produktkategori. Just denna vinkling på studier 
runt masskundanpassning och värde är en vinkling som tidigare utforskats väldigt begränsat. 
Det ger oss utrymme att på egen hand utforma en empirisk studie som passar på vårt syfte. 
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Operationalisering av frågorna till den empiriska undersökningen har gjorts så att vi kan se att 
de frågor vi ställer, har teoretisk förankring och till den del det varit möjligt, varit teoretiskt 
förankrade i andra undersökningar. Vi ställde också frågor i vår enkät som syftade till att 
överbrygga det gap som vi identifierat i forskningen kring masskundanpassning och värde.  

Detta sätt att utföra en empirisk undersökning definieras som en deduktiv ansats, vilket 
innebär att forskaren utifrån tidigare studier och befintliga teorier undersöker det aktuella 
ämnet via empirisk hypotesprövning av de aktuella teorierna. Efter hypotesprövningen dras 
sedan egna slutsatser utifrån resultatet.(Patel & Davidson 1991:21p) 

Sekundärdata är sådana undersökningar och studier som redan är publicerade fast med ett 
annat ändamål. Relevanta och reliabla sekundärkällor är fundamentalt för en akademisk 
uppsats, för att få den teoretiska tyngd och trovärdighet som eftersträvas. (Befring 1994:65) 

För att kunna tillgodose oss den kunskap som en deduktiv ansats kräver och som vår studie 
har grundats på, behöver vi ett flertal korrekta och tillförlitliga sekundärkällor att arbeta med.  

2.5 Teoretisk referensram 
Som vi ovan förklarat har vi i vår uppsats använt oss av sekundärkällor för att tillgodogöras 
oss kunskap inför vår empiriska studie om konsumenters attityder masskundanpassning i olika 
produktkategorier. De sekundära källor som vi använt är främst vetenskapliga artiklar 
hämtade ur universitetsbibliotekets databaser emerald och business source premier. Vi har 
främst letat efter välciterade artiklar som är granskade s.k. peer reviewed. För att hitta sådana 
artiklar har vi utnyttjat sökverktyget times cited in this database som finns tillgängligt i båda 
databaserna. Exempel på de sökord som främst använts är: mass customization, customer 
businesses, consumer businesses, product categories, product function, consumer expertise, 
customer knowledge, co-production, service-dominant logic och value-in-use.  

I urvalet av artiklar har vi efter sökningar på relevanta ord studerat abstract och slutsatser 
innan artiklarna använts i uppsatsen. Vi har i de fall där författare refererar till tidigare verk 
utvärderat med originalkällan om huruvida de överensstämmer. I möjligaste mån har alltid 
originalkällor använts, vilket vi anser som nödvändigt då risken för feltolkningar ökar, då 
koncept ska förklaras om koncepten är återberättade i en annan studies teoriavsnitt.  

De böcker som vi använt är hämtade ur universitetsbibliotekets databas ALBUM. De böcker 
som vi hämtat därifrån är Davis och Joseph B Pines konceptuella böcker som definierar och 
utvecklar konceptet masskundanpassning. Dessa böcker figurerar frekvent i alla studier som 
behandlar masskundanpassning och därför ansåg vi dem centrala i vår studie. Andra böcker 
som vi använt har behandlat koncept som Davis (1987) och Pine (1993a) har använt sig av för 
att definiera och förklara masskundanpassningen.   

För att få god vetenskaplig och akademisk nivå på vår uppsats, har vi använt ett antal 
metodologiska handböcker för att bland annat definiera våra metodologiska val, men även få 
hjälp med utformande av den empiriska undersökningsenkäten. Vi har valt att använda 
specifikt kvantitativa metodböcker för konstruktionen av enkäten, allt för att säkerställa att vår 
enkät når en godtagbar akademisk nivå och är användbar. Till de inledande metodologiska 
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valen och för dispositionen har vi använt litteratur av välkända författare inom området som 
vi väl anser kunna förklara de val vi gjort.  

2.6 Kritik av sekundärkällor 
Då vi med vår undersökning vill försöka belysa och förklara en del av masskundanpassningen 
som det tidigare forskats väldigt begränsat om och vi satt upp hypoteser för att försöka koppla 
ihop olika teoretiska koncept med masskundanpassning, har våra val av sekundärkällor varit 
problematiskt. Vi har blivit tvungna att välja källor ur ett brett spektra, som i grunden inte 
utförts för liknande syften som vår studie. Detta kan vara en risk i implementeringsfasen av 
källan då det som forskaren kommit fram till inte nödvändigtvis behöver vara 
implementerbart på masskundanpassning. Vi har valt ut de sekundära källor vi ansett 
relevanta och nödvändiga för vår studie och kommer nedan att redovisa några av de 
funderingar och kritiska punkter vi ställts inför i detta urval.  

Vi definierar all litteratur som vi i förarbetet till studien använt, samt den litteratur som 
använts för att tillgodogöra oss relevanta teorier som sekundärkällor. Befring (1994:64) 
stödjer denna definition, då han menar att all information som framtagits för andra ändamål än 
den aktuella studien är sekundärdata. Befring (1994:175p) att källans validitet, pålitlighet och 
trovärdiget är centrala begrepp att beakta när sekundärkällor ska analyseras. 

Stanley Davis bok future perfect som är det litterära verk som första gången myntar uttrycket 
masskundanpassning (mass-customization), har vi endast fått tag på den svenska 
översättningen. Detta anser vi kan vara en kritisk punkt, då viss risk föreligger att översättaren 
har lagt egna värderingar, samt att definitioner som på engelska betyder en sak, kan få en 
annan innebörd på svenska. Vi anser dock att vi inte kunde utföra en studie om 
masskundanpassning utan att använda denna bok, varför vi förbiser denna risk, men är 
medvetna om den. Vi försökte få tag på originalutgåvan på engelska, men tidsaspekten att få 
boken tillhanda tillät oss inte detta.  

De definitioner till våra produktkategorier som vi hämtat är från 1986 och skrivna av Murphy 
& Enis. Vi är medvetna om tidsaspekten på publiceringen av denna artikel, men vi anser ändå 
att dessa definitioner av produktkategorier är godtagbara, då artikeln är citerad i 47 artiklar 
enligt sökning på Business Source Premier, varav de senaste är från 2009.  

Teorimaterialet runt Service-dominant logic är hämtat till stor del från Vargo och Luschs 
olika artiklar från 2004 till 2008. Vi anser här att Vargo & Lusch 2004, som är citerad i 290 
artiklar enligt Business Source Premier, tillsammans med utvecklingarna av SDL-konceptet 
gjorda av Vargo & Lusch 2006 och 2008, som tillräckligt och värdefullt material för vår 
studie. Vi har med avsikt även lagt in andra studier rörande SDL från Grönroos och 
Rintamäki et al, för att ytterligare stärka bredden i vårt resonemang runt konceptet. 

Artikeln Uncertainty and the new consumer skriven av Shaw 2002 har publicerats i den 
vetenskapliga tidsskriften Foresight som vi funnit via sökmotorn Emerald. Artikeln som Shaw 
skrivit har inga egentliga referenser utan klassificeras i Foresight som research paper. Vi 
anser dock att denna artikel varit värdefull för vår studie för förståelse. Vi ser en viss risk med 
att artikeln är referenslös, men vi anser att tillvägagångssättet som artikeln är skriven på samt 
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att den finns tillgänglig via Emerald, tyder på trovärdighet och tillförlitlighet. Det bör här 
tilläggas att denna artikel inte haft större inverkan på vår studie, utan endast används i en 
förståelseaspekt.  

Boken Supply network strategies skriven av Gadde & Håkansson 2001 är en kursbok som vi 
använt i vår kurs B2B-marketing. Tidigare erfarenhet av användning av kursböcker har enligt 
oss varit negativa då dessa oftast är övergripande sammanfattningar av aktuell forskning. Vi 
anser att då boken användes under en master-kurs i marknadsföring är den tillförlitlig och vi 
valde därför denna källa för att förklara relevansen av väl fungerande företagsnätverk.  

Comstock & Winroths studie om möjligheter för Ericsson att använda masskundanpassning är 
en delstudie till Mica Comstocks doktorsavhandling om teknologier rörande 
masskundanpassning. Anledningen till att vi valde att ha med denna studie som annars inte är 
vetenskapligt publicerad är att vi ville exemplifiera de s.k. modullösningar som används 
frekvent inom tillverkande industri. Vi fann denna artikel exemplifiera det vi ville på ett bra 
sätt och eftersom Comstock inkluderat artikeln i sin doktorsavhandling, finner vi den 
trovärdig och pålitligt av denna anledning.  

De metodböcker vi använt oss av är uteslutande böcker som vi använt i våra 
kandidatuppsatser och som vi under detta arbete ansett som de som bäst förklarat de olika 
begreppen och koncepten. Vi har medvetet valt olika metodböcker för att försöka undkomma 
individuella författares åsikter och för att få en så bra bild av de metodologiska begrepp vi 
använt i uppsatsen.
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3. Teori 
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensram av tidigare forskning vilket kommer 
att ligga som grund för denna undersökning. Teorin är indelad i tre teoridelar, dessa är; 
inledande teori, modellteori samt förklarande teori.  

3.1 Inledande Teori  
För att förstå masskundanpassning i den kontext som vi i detta arbete vill utforska, har vi delat 
in teoriavsnittet i olika avdelningar. De olika delarna är inledande teori, modellteori samt 
modellförklarande teori. Detta har vi valt att göra då de olika teorierna fyller olika syften i vår 
undersökning. Det första avsnittet kommer att förklara begreppet masskundanpassning från 
början med konceptdefinitioner och historisk bakgrund. I detta avsnitt kommer även olika 
nivåer av massanpassning att diskuteras, då detta är av stor relevans för vår undersökning. Vi 
har för vår undersökning valt att bygga en modell kring de teorier som vi anser är viktiga vid 
masskundanpassning. De teorier som ingår i modellen presenteras i avsnittet för modellteori. I 
detta kapitel presenteras forskning om produktkategorier och produktegenskaper som varit oss 
behjälpliga vid modellbyggnationen. Forskning kring begreppet Service-dominant logic och 
värdeanvändande presenteras även dessa i modellteorikapitlet, då vi vill sammankoppla dessa 
begrepp med masskundanpassning genom vår undersökning. I modellteorin presenterar vi 
således vår modell som byggs upp genom hela kapitlet med de tre olika huvudbeståndsdelarna 
nämnda ovan.  

I avsnittet med modellförklarande teorier kommer vi att presentera de teorier som förklarar 
hur vår modell sitter ihop. De förklarande teorierna är väldigt viktiga för vår modell, men då 
de inte direkt ingår i modellen har vi valt att lägga dem i det modellförklarande teorikapitlet. 

Då syftet med denna studie är att studera om vilken grad av masskundanpassning som passar i 
olika produktkategorier och även hur detta kan bidra till högre användarvärde för 
konsumenten, kommer vi under teorikapitlet även förklara den syn som finns om hur dessa 
koncept kan stämma in med varandra. Vi anser att vår modellbyggnad hjälper till en ökad 
förståelse och kunskap och även gör det enklare och mer logiskt att följa med i de 
teoridiskussioner som förs. 

3.1.1 Hur förklaras masskundanpassning? 
Masskundanpassningens teorier börjar på allvar figurera i forskning i och med Stanley M 
Davis bok Future perfect från 1987, då ordet Mass customization för första gången myntas. 
Även Joseph Pine II:s bok ”Mass customization – the new frontier in Business competition” 
från 1993, som återfinns som referens i flertalet forskningsartiklar inom ämnet anser vi som 
framträdande verk som hjälpt till att öka förståelsen om masskundanpassning och hur denna 
skiljer sig från massproduktion. Masskundanpassning definieras enligt Davis 1987: som,  

”the production and distribution of customized goods and services on a mass basis” 

Da Silveira et al. (2001) menar att andra forskares definitioner liknar Davis definition från 
1987, men är smalare och mer praktiskt inriktade. För att statuera exempel med vad Da 
Silveira et al (2001) menar med detta, har vi valt att visa på en annan mer praktisk definition. 
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Hart (1995) delar in definitionen av masskundanpassning i en visionär och en praktisk del då 
Hart (1995) anser att begreppet är för komplicerat för en enda definition. Den visionära 
definitionen lyder:  

” the ability to provide your customers with anything they want profitably, any time they want 
it, anywhere they want it, any way they want it.” 

Harts (1995) praktiska definition av kundanpassning lyder:  

” the use of flexible processes and organizational structures to produce varied and often 
individually customized products and services at the low cost of a standardized, mass-

production system”. 

Masskundanpassningen som koncept är beroende av att företaget som erbjuder denna 
mervärdestjänst till konsumenten har ett väl utvecklat produktionssystem som medger 
möjligheten att individuellt producera den kundanpassade produkten utan merkostnader för 
företaget (Davis 1987:148). Hart (1995) och Pine (1993b) menar att IT-teknologin kan 
användas av företag för att göra masskundanpassningen både möjlig och ekonomisk hållbar.  

Masskundanpassning som koncept är enligt Pine (1993a:6) en naturlig utveckling ur den 
traditionella tillverkningsindustrins massproduktion som utvecklades under 1900-talet, men 
nådde sin peak redan under 1960-talet. Lau (1995) menar i sin artikel att masskundanpassning 
kan komma att bli lika viktig för producerande företag som den industriella revolutionen. 
Davis (1987:147); Pine (1993a:44) och Lau (1995) menar att masskundanpassning är ett nytt 
paradigm som kommer ur kundens vilja att vara delaktig i köpprocessen där denne inte nöjer 
sig med att köpa standardiserade produkter gjorda för en stor massa. Davis (1987:147) och Da 
Silveira et al (2001) menar att masskundanpassningens kontext är oerhört praktisk orienterad 
och är beroende av teknologi för att fungera optimalt och att den ekonomiska lönsamheten ska 
kunna garanteras. Davis (1987:147pp) beskriver några teknologier som alla idag används, till 
exempel CAD-tekniken som används av bland andra kläd- och konfektionsbranschen för att 
snabbt anpassa produkten efter kundens önskemål. Enligt Pine (1993a:33) så började de första 
mönstren till det som vi idag kallar masskundanpassning, i olika tillverkande företags 
utvidgningar av sina befintliga produktkategorier. Pine (1993a:39) exemplifierar detta med att 
visa hur bryggerier gick från att erbjuda en sorts öl, till att över tid erbjuda flertalet olika 
sorter för olika tillfällen, med gemensamma nämnaren att de tillhörde samma varumärke i ett 
initialskede.  

Detta skiljer sig enligt Pine (1993a:34) från det grundläggande konceptet massproduktion som 
innebar att en likadan produkt produceras i stor mängd till en stor massa utan möjligheter att 
konfigureras. Davis (1987:16) menade att den industriella ekonomin hade modeller och 
verktyg för att hantera och klara av s.k. efterdyningar som Davis (1987:16) beskriver som 
inträffade händelser. Den nya ekonomin som Davis (1987:16) beskriver, kommer kräva att 
händelser som inte ännu inträffat förutses och planeras, s.k. fördyningar. Davis (1987:16pp) 
nämner här internet som en stor potentiell källa för företagen och att den nya tekniken måste 
analyseras och implementeras i företagen.    
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Hart (1995) beskriver masskundanpassning som något som gått från ett så kallat ”buzzword” 
till ett koncept som vida används av olika produkttillverkande företag. Hart (1995) menar 
även att masskundanpassning är ett svårt koncept att implementera för företag och det finns 
ingen universallösning som fungerar på alla företag. Denna åsikt kan enligt oss kopplas till det 
faktum att produkttillverkande industrin inte går att definiera och att det skiljer sig mycket på 
hur olika branscher inom produktillverkning arbetar. Porter (1974); Pine (1993b); Murphy & 
Enis (1986); och Goodrich (2007) menar att detta till stor del beror på att den 
produkttillverkande industrin kan indelas i olika produktkategorier. Det finns en rad olika 
kategoriseringar som behandlar produkter, varav vi kommer att diskutera dem i ett senare 
skede.  

3.1.2 Nivåer av Massanpassning 
Som ovan nämnts finns det flertalet olika branscher som enligt Pine (1993a:34pp) och Davis 
(1987:147pp) kan använda sig av masskundanpassning för att öka mervärdet för sina kunder 
och göra sig mer konkurrenskraftiga på sin marknad. Hart (1995) menar att företagen måste 
vara beslutsamma och klart bestämma i vilken omfattning en produkt eller tjänst kan göras 
kundanpassad på ett meningsfullt sätt för kunden. Gilmore & Pine (1997) har identifierat fyra 
stycken angreppssätt (faces) för anpassning av produkter och tjänster som de benämner 
collaborative, adaptive, cosmetic och transparent. De förklaras av Gilmore & Pine (1997) 
enligt följande, men det fastslås att collaborative customizers eller samarbetsvilliga 
anpassningar är den som mest hänförs till masskundanpassning och därav är resterande 
angreppssätt inte relevanta och intressanta för denna studie.  

Samarbetsvilliga anpassningar kan förklaras av Gilmore & Pine (1997) som företag som 
efterfrågar en dialog med den individuella konsumenten för att hjälpa denne att identifiera sitt 
behov och sedan tillsammans anpassa produkten. Detta angreppssätt är enligt Gilmore & Pine 
(1997) mest användbart för företag vars kunder inte kan, eller på något sätt inte uppskattar, att 
välja i en färdig mall eller katalog av produktspecifikationer. Gilmore & Pine (1997) menar 
att varje av de fyra angreppssätten enskilt utmanar den klassiska massproduktionen, men 
hävdar också att företag ofta kombinerar flera angreppssätt för att bredda och vidga sin 
konkurrenskraft.  

Comstock & Winroth (2001) undersökte Gilmore & Pines (1997) modell med en applicering 
på Ericssons mobiltelefonmodeller för att identifiera vilka typer och anpassningsmöjligheter 
Ericsson använder och erbjuder i två olika modeller av mobiltelefoner. Comstock & Winroth 
(2001) menar i sin studie att Ericsson har möjlighet till att erbjuda masskundanpassning, men 
att sådan ännu inte är ekonomiskt lönsam. Istället erbjuder Ericsson genom sitt modellutbud 
en möjlighet för konsumenten att välja den produkt som passar bäst (Comstock & Winroth 
2001). 

När vi nu definierat utifrån Gilmore & Pines (1997) förslag av nivåer för massanpassning den 
nivå som de anser höra till masskundanpassning vill vi knyta denna nivå till vår studie och 
identifiera vilka olika produktkategorier som kan finnas inom masskundanpassning. Vi har 
valt att presentera en produktklassificeringsmetod som är framtagen av Murphy & Enis 
(1986). För att definiera de produktkategorier som studiens syfte hänför till och bestämma 
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vilka produkter som ska undersökas för respektive produktkategori, behöver vi identifiera 
olika klassificeringar inom kategorin samarbetsvilliga anpassningar. Hur vi praktiskt gått 
tillväga för att göra dessa klassificeringar beskrivs i den praktiska metoddelen. Litteraturen 
som vi använt för att teoretiskt förankra våra definitioner förklaras nedan.  

3.1.3 Faktorer för lyckad masskundanpassning 
Da Silveira et al (2001) beskriver i sin artikel sex stycken framgångsfaktorer för 
masskundanpassning. För att förstå de ansträngningar och ibland förändringar företag måste 
göra för att kunna implementera masskundanpassning, eller förbättra sina existerande verktyg 
för att masskundanpassningen ska bli lönsam och bidra till en bättre ställning gentemot 
konkurrenterna, kommer vi nedan förklara Da Silveira et als (2001) sex framgångsfaktorer. 
Framgångsfaktorerna är beskrivna ur ett företags synvinkel och berör ej om konsumenten är 
redo för masskundanpassning av den aktuella produkten eller produktkategorin eller inte (Da 
Silveira et al 2001).  

Efterfrågan av variation och valmöjligheter måste existera hos konsumenterna.  
Att efterfrågan av möjligheten att anpassa produkter ökar, är som tidigare nämnt en av 
grundpelarna till konceptet masskundanpassning (Pine 1993a:44); (Lau 1995). Da Silveira et 
al (2001) menar att framgången i masskundanpassning är en balans, mellan som tidigare 
nämnt kundens vilja att göra ansträngningar för att få en anpassad produkt och företagens 
förmåga att genom teknologi erbjuda en ekonomisk lönsam lösning för att erbjuda 
masskundanpassning. Denna faktor är den enda konsumentberoende faktorn, men kan 
givetvis fungera även ur ett marknadsföringsperspektiv då företagen strävar efter att skapa 
efterfrågan med hjälp av sina produkter.  

Marknadssituationen måste vara lämplig. 
Denna faktor handlar om när och på vilket sätt företaget kommer ut på marknaden med sin 
masskundanpassning. Da Silveira et al (2001) beskriver att företag kan få konkurrensfördelar 
genom att företagen uppfattas som innovativa och framåt av konsumenter i sin 
företagsstrategi.  

Värdekedjan måste vara förberedd. 
Värdekedjan,( value chain) är enligt Da Silveira et al (2001) en ytterligare förutsättning för att 
masskundanpassningen ska fungera eftersom masskundanpassning är ett mervärdeskoncept. 
Här betonas vikten av en väl fungerande logistik- och distributionskedja, då 
masskundanpassning kräver produktion först efter att konsumenten gjort sina specifika val för 
den aktuella produkten (Da Silveira et al 2001). 

Erforderlig teknologi måste vara tillgänglig. 
Da Silveira et al (2001) hänvisar till en mängd forskning bland andra Pine (1993a:135pp) och 
Lau (1995) som betonar att teknologin och kunskapen om att kunna producera anpassade 
produkter är en huvudpunkt för företag som vill konkurrera i masskundanpassningssegmentet. 
Da Silveira et al (2001) kallar dessa teknologier för AMT (Advanced Manufacturing 
Technologies) och exemplifierar bland andra CAD-tekniken som vi nämnt och beskrivit ovan. 
IT-teknik och AMT är tillsammans, när de är välimplementerade, de bästa fördelarna och 
verktygen som ett masskundanpassningsföretag kan använda (Da Silveira et al 2001).   
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Produkter som går att masskundanpassa. 
Produkter som ska vara föremål för masskundanpassning kan enligt Da Silveira et al (2001) 
konstrueras på två olika sätt. Grunden i masskundanpassning är enligt Pine (1993b) att alla 
produkter produceras individuellt. Da Silveira et al (2001) presenterar dock en modullösning 
som bland annat används i bilindustrin. Detta kan enligt Da Silveira et al (2001) leda till 
minskade kostnader och kortare leveranstider, jämfört med individuellt producerade 
produkter.  

I en bransch som har behov av snabb utveckling och anpassningsbarhet i produktionen och 
vill implementera masskundanpassning, finner vi modulsättet att anpassa produkter särskilt 
intressant, då vissa produktkategorier kräver snabb produktion och att företagen snabbt 
anpassar sig efter konsumenters efterfrågan.  

I klädbranschen svänger kunders efterfrågan på vissa produkter på grund av trender som kan 
komma lika plötsligt som de kan försvinna. Anderson-Connel, Ulrich & Brannon (2002) 
nämner att databaser med virtuella kläder, som kunden själv kan anpassa storlek och andra 
preferenser medan de sitter vid datorn eller är i klädbutiken, som ett verktyg för klädindustrin 
att hantera detta. På detta sätt kan kunden direkt se hur produkten kommer se ut och kan göra 
justeringar direkt. Detta påskyndar produktionsfasen och tiden mellan beslut till användande 
av produkten, vilket gynnar både producenten och kunden Anderson-Connel et al (2002).  

Kunskap måste delas och förmedlas. 
Som tidigare nämnts är masskundanpassning som koncept under utveckling. Företagen 
arbetar kontinuerligt med att utforma och utveckla nya produkter och tjänster baserat på 
konsumenters preferenser (Da Silveira et al 2001).  Kunskapen om utveckling av produkter 
och konsumenternas efterfrågesvängningar måste kommuniceras genom hela värdekedjan, 
vilket ställer höga krav på alla funktioner inom företaget, men även på företagets leverantörer 
(Da Silveira et al 2001). En väl fungerande kommunikation mellan företag och deras 
leverantörer kan leda till stora fördelar både konkurrensmässigt, men även inom logistik, 
utveckling och relationsskapande för företaget, både till slutkonsument såväl som till 
underleverantörer (Gadde & Håkansson 2001:144pp).  

När masskundanpassningens olika dimensioner och likaså de produktkategorier som finns 
tillgängliga är förklarade, är det enligt oss av största intresse att leda in den teoretiska 
diskussionen på konsumentbeteende och de studier som finns angående konsumenters 
involvering i besluts-, framtagande- och köpeprocessen. Vi kommer att förklara och diskutera 
teoretiskt de olika koncept som angår just involverande av konsumenten, konsumentens 
egenkunskap för att sedan avsluta med att försöka brygga dessa teorier tillsammans med 
masskundanpassning och värdeanvändande. Vi rekommenderar att särskilt avsnittet som 
behandlar service-dominant logic läses extra noggrant, då detta kommer att spegla stor del av 
både empiri och den slutliga analysen av studien.  

De sex framgångsfaktorerna är framtagna av Da Silveira et al (2001) genom att använda 
existerande forskning och kategorisera de faktorer som de anser viktigast. 
Masskundanpassning är inte den optimala lösningen för alla företag och alla branscher, då 
organisationsstrukturen i ett masskundanpassningsföretag ställs på högre prov, än i ett 
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traditionellt producerande företag. För att en omorganisation till masskundanpassning från 
massproducering ska bli lyckad, krävs ett omfattande förarbete för att lokalisera 
framgångsfaktorer och förbättringspunkter, inte bara inom företaget utan även företagets 
omgivning måste analyseras och utvärderas (Da Silveira et al 2001). 

3.2 Modellteori 
Detta teoriavsnitt har som syfte att bygga och presentera den modell vi i detta arbete kommer 
använda oss av för att uppfylla vårt syfte. Detta genomför vi genom att presentera de teorierna 
som ingår i modellen. Allt eftersom teorierna presenteras, kommer vi att bygga vår modell, 
steg för steg. I slutet av detta kapitel kommer vi att ha en färdig modell bestående av dessa 
modellteorier. De teoridelar som ingår i modellen är; Produktkategorier, produktegenskaper 
samt service dominant logic och värdeanvändande.  

3.2.1 Produktkategorier 
Murphy & Enis (1986) gjorde en studie som klassificerade produkter i fyra olika kategorier på 
en strategisk basis. Studien är en konceptstudie som sammanfattar en rad olika forskares 
tankar om produktklassificeringar och slår ihop idéerna till en mer applicerbar grund.  
Följande produktkategorier är de som beskrivs i artikeln: 

Convenience products (bekvämlighetsprodukter) är produkter som konsumenten ofta köper 
och som inte kräver någon större tanke av konsumenten. Inte heller innefattar köpet av 
bekvämlighetsprodukter någon väsentlig risk eller ekonomisk ansträngning för konsumenten. 
Exempel på bekvämlighetsprodukter enligt Murphy & Enis (1986) är färska matvaror, 
batterier och paraplyer.  

Preference products (valmöjlighetsprodukter) förklaras av Murphy & Enis (1986) som något 
mer komplexa än den första kategorin, men fortfarande handlar det om enkla beslutsvägar för 
konsumenten. Risken är den mest distinkta skillnaden mellan de två kategorierna och Murphy 
& Enis (1986) menar att valmöjligheten för konsumenten utökas, eftersom många företag 
lägger ner marknadsföringsinsatser för att nå och övertyga konsumenten om just deras 
produkter, mer än i bekvämlighetssegmentet. Exempel på valmöjlighetsprodukter är 
läskedrycker, tandkräm och hårvårdsprodukter (Murphy & Enis 1986).  

Shopping products (shoppingprodukter). Här har Murphy & Enis (1986) använt sig av en 
definition gjord av Copeland (1923) och använt den som helhet i sin produktkategorisering. 
Shoppingprodukter förklaras som de produkter som konsumenter vanligtvis lägger ner mer tid 
och energi på såsom pris-, kvalitets- och designjämförelser under beslutsprocessen innan 
köpet (Copeland 1923). Exempel från denna produktkategori är personbilar, kläder, samt 
möbler (Murphy & Enis 1986).  

Speciality products (specialprodukter). Beskrivs av Murphy & Enis (1986) som produkter 
som är väldigt betydelsefulla och/eller speciella för konsumenten. I specialproduktkategorin 
betonas den ansträngning som kunden gör för att få den specifika produkten och 
definitionsmässigt inte olik definitionen för shoppingprodukter. Skillnaden förutom 
ansträngningen för konsumenten även vanligtvis priset, som är väsentligt högre och även 
varumärket som ofta är av s.k. prestigeklass (Murphy & Enis 1986). Lyxbilar, äldre 
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årgångsviner och originalkonst är exempel på produkter inom specialproduktkategorin 
(Murphy & Enis 1986).  

Samtliga dessa kategorier anser vi passa in i samarbetsvilliga anpassningar, som Gilmore & 
Pine (1997) statuerade. De produktklassificeringar som gjordes på åttiotalet av Murphy & 
Enis (1986) är upplagda efter konsumentens preferenser och uppdelade efter olika sorters 
produkter och hur frekvent konsumenten köper dessa. Vi har valt Murphy & Enis (1986) 
produktklassificering för att vi anser den vara applicerbar på vår studie och dess syfte. 
Faktumet att dessa definitioner bygger på samlad forskning från tidigare studier runt 
produktkategorier anser vi stärker Murphy & Enis (1986) definitioner tillsammans med att 
dessa klassificeringar figurerar frekvent i väldigt aktuell forskning rörande 
konsumentbeteende i olika branscher och även konsumenters val av vissa produkter och 
tjänster framför andra (Vöckner 2008) och (Njite, Dunn & Hyunjung 2008). Murphy & Enis 
(1986) produktklassificering förklaras nedan: 
 

 
Figur 3.1, Steg 1 av vår modell för masskundanpassning, från (Murphy & Enis, 1986) 

Ovan visas de fyra slutgiltiga produktkategorierna som vi har valt att ta med i denna 
undersökning och modell. Dessa fyra produktkategorier är det första steget till att bygga vår 
modell för masskundanpassning.  

3.2.2 Produktegenskaper 
Endo & Kincade (2008) använder sig i sin studie av sex produktkännetecken, dessa är; 
Passning (FIT), Bekvämlighet (comfort), storlek (size), färg (color), produktkvalitet (quality 
of product) och tjänstekvalitet (quality of service). Vi kommer i vår undersökning inte att 
använda oss av varken produkt- eller tjänstekvalitet då vi enbart har valt att fokusera på 
fysiska produkter. Den främsta anledningen till utelämnandet av kvalitetsbegreppet är dock att 
vi vill undersöka attityder till masskundanpassning i olika produktkategorier och då blir 
kvalitetsbegreppet svårt att undersöka då vi inte känner respondenternas faktiska åsikt om 
kvalitet.     

När vi tagit bort de två produktkännetecknen för kvalitet från Endo & Kincade (2008) består 
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våra produktegenskaper som nämnts av passning, bekvämlighet, storlek och färg. Ur dessa 
fyra attribut anser vi att passning, bekvämlighet och storlek tillhör produktens funktion, 
medan färg tillhör produktens estetik.  

Mycket forskning existerar kring design och estetik i relation till konsumenters 
produktnöjdhet. Chang & Chen (2009) beskriver att design och estetik på senare år har blivit 
en allt större faktor i konsumenternas utvärdering i köpprocessen. Hsiao, Chiu & Chen (2008) 
beskriver att estetiken och designen av produkten är det som skapar det första intrycket av 
produkten och estetiken i produkten är ett bra sätt att differentiera sig från konkurrenter. Hsiao 
et.al. (2008) menar att estetik är ett differentieringsverktyg och de definierar detta genom att 
använda Hultink, Atuaheme-Gima & Lebbinks (2000) studie som beskriver att kundens 
uppfattning av produktestetiken består av färg, form och material vilket ger konsumenten 
visuell stimulans. Hsiao et al (2008) undersöker själva endast hur färgestetiken mäts för 
produkter och hur färgplaneringen för utveckling av nya produkter ser ut. I vår undersökning 
kommer vi att utöver Endo & Kincades (2008) produktegenskap färg lägga till Hultink et al 
(2000) estetikattribut form och material. Produktegenskaperna blir således en kombination 
mellan Hultink et al (2000) och Endo & Kincade (2008) för att passa vår undersökning. 
Produktegenskaperna i vår undersökning presenteras i tabellen nedan. Detta kommer vi att 
sätta i kontexten för masskundanpassning och de produkter vi valt utefter Murphy & Enis 
(1986) produktkategorisering. Endo & Kincades (2008) definition fit eller svenskas passning, 
har vi bytt till passform för att göra ordet mer lättanvänt vår undersökning. 

Detta ger följande uppdelning av produktegenskaper:

Estetik 

 Färg 

 Form 

 Material 

Funktion 

 Passform 

 Bekvämlighet 

 Storlek
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Figur 3.2, Steg 2 av vår modell för masskundanpassning, från (Endo & Kincade, 2008) samt (Hultink, 
Atuaheme-Gima & Lebbink 2000) 

De sex produktegenskaperna som vi ovan kommit fram till blir det andra steget i att bygga vår 
modell för masskundanpassning. På bilden ovan presenterar vi hur vi lägger till andra delen 
bestående av produktegenskaperna till de redan existerande fyra produktegenskaperna. 

3.2.3 ServiceDominant logic 
Vår uppsats syftar till att undersöka konsumenters attityder till masskundanpassning i olika 
produktkategorier. För att utöka studien och bidra med vad vi identifierat som ej utforskat, 
finner vi det mycket intressant att addera begreppet service-dominant logic till vår studie. 
Masskundanpassning förutsätter en involvering av kunden i köpeprocessen, något som är 
detsamma för köpeprocessen av en tjänst, där kunden involveras i hela utförandeprocessen 
(Wikström 1996). Vi anser att begreppet service-dominant logic kan bidra till denna förståelse 
och kan vara en förklaring sambandet mellan masskundanpassning och hur 
konsumentinvolveringen kan öka värdet för konsumenter.  

Begreppet service-dominant logic myntades första gången genom Vargo & Luschs artikel 
Evolving to a new dominant logic for marketing som publicerades 2004. Sedan dess har dessa 
herrar publicerat en rad artiklar inom området och hur detta tankesätt påverkar 
marknadsföring av produkter och tjänster. Precis som i fenomenet kring masskundanpassning 
diskuterar Vargo & Lusch (2004) också en ny svängning i företag, men här figurerar istället 
diskussionen runt övergång från produkt- till tjänsteinriktat i olika kontexter.  Skillnader 
mellan klassisk produktorienterad marknadsföring och tjänstemarknadsföring beskrivs i 
inledningen av undersökningen, för att sedan utmynna i åtta grundhypoteser (foundational 
premises) för att definiera service-dominant logic (Vargo & Lusch 2004).  

Vargo & Lusch (2004) beskriver i sina slutsatser av artikeln att det traditionella tänkandet hos 
massproducerande företag börjar svänga allt mer från produktion och vinstmaximering till 
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utbyte mellan kunskap, erfarenhet och färdigheter. Det poängteras även hur både företagen 
och forskningen inriktar sig mer på opåtagliga delar av produkten och nämner interaktion 
mellan företag och konsument som en aspekt. Med detta menar Vargo & Lusch (2004) att en 
produkt kan få högre upplevt värde genom att konsumenten får en produkt som denne 
verkligen efterfrågar, om interaktionen mellan säljaren och kunden fungerar bra. Det 
diskuteras även på vilket sätt företagen ska skapa mervärde till konsumenten genom att 
erbjuda opåtagliga delar till sina produkter till exempel tilläggstjänster av olika slag.  

Värdeskapande åtgärder för konsumenter är ett av grundfundamenten i Service-dominant 
logic (Vargo & Lusch 2004) och även inom masskundanpassning (Pine 1993b). Just 
värdeskapande och värde genom användande är något som också varit ett populärt 
forskningsområde för svenska forskare med Bo Edvardsson i spetsen. Värdeanvändande 
(value-in-use) är ett begrepp som härstammar ur Service-dominant logic (Vargo & Lusch 
2004) och handlar i korthet om hur värdet av en produkt eller en tjänst uppfattas av 
användaren under hela brukningstiden, vilket för en produkt kan vara en längre tid. Grönroos 
(2006) menar att värdet skapas av brukaren av produkten i det dagliga användandet och att 
producenten av produkten inte kan påverka om hur konsumenten uppfattar detta värde. 
Grönroos (2006) menar även att service-dominant logic som koncept, syftar till att från 
producenthåll hjälpa konsumenten att själv bygga upp värdet.  

Vi ser värde, värdeskapande och värdeanvändande som centrala begrepp som följer genom 
hela denna uppsats. Dessa är begrepp som tillsammans med konsumentens medverkande i 
skapandeprocessen överbryggar masskundanpassning och service-dominant logic, som till 
stor del grundas i värde och värdeanvändande. För att få den vinkel som vi vill ha på vår 
uppsats och se hur masskundanpassning i olika produktkategorier uppfattas, anser vi denna 
överbryggning som central i vår studie. Då konsumenten genom konsumentmedverkande i 
skapandeprocessen påverkar det uppfattade användarvärdet, anser vi att detta sätt att söka 
samband mellan värdeanvändande och masskundanpassning är lämpligt.    

Det har i senare forskning av Vargo & Lusch (2006);(2008);(2008b) och i Lusch & Vargo 
(2007) gjorts modifikationer av originalkoncepten i Service-dominant logic som vi i vårt 
försök till att förklara Service-dominant logic kommer tillfoga originalkonceptet. I Vargo & 
Lusch (2008) presenteras den senaste definitionen av de åtta grundhypoteserna för Service-
dominant logic. För att förstå och kunna tolka dessa kräver det en rigorös analys av 
koncepten, men även av den diskussion och de förändringar som gjorts under tiden mellan 
2004 och idag. Övergångskonceptet som visas i tabellen från Vargo & Lusch (2006) nedan. 
Tanken med övergångskoncepten är att det inte går att direkt byta från ett produktorienterat 
tankesätt till ett tjänste- och värdeinriktat som Service-dominant logic framhåller (Vargo & 
Lusch 2006).  

Se tabell nedan hur Vargo & Lusch (2006) påvisar skillnaderna mellan Goods-dominant logic 
och Service-dominant logic. Vi har valt att presentera tabellen på sitt originalspråk, dvs. 
engelska för att eliminera de feltolkningar som en eventuell översättning skulle kunna 
frambringa. (Tabell på nästa sida.) 
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Goods-dominant logic 
koncept 

Övergångskoncept Service-dominant logic 
koncept 

Goods Services Service 
Products Offerings Experiences 
Feature/attribute Benefit Solution 
Value-added Co-production Co-creation of value 
Profit maximation Financial engineering Financial feedback/learning 
Price Value delivery Value proposition 
Equilibrium systems Dynamic systems Complex adaptive systems 
Promotion Integrated marketing 

communications  
Dialogue 

To market Market to Market with 
Product orientation Market orientation Service orientation 
Figur 3.3 Egen konstruktion av Conceptual transitions of Service dominant logic ur Vargo & Lusch 2006 

För att ytterligare visa på den problematik som finns i definitionen av de åtta 
grundantagandena som Vargo & Lusch (2008) också påvisar så presenterar vi här nedan de 
senaste definitionerna av de åtta hypoteserna som enligt Vargo & Lusch (2004);(2008) utgör 
Service-dominant logic, men som i Lusch & Vargo (2007) utökades med en ytterligare. I 
Vargo & Lusch (2008) utökas dessa med ytterligare en för att i den senaste versionen bestå av 
tio grundhypoteser 

Vi vill också försöka påvisa den lucka i forskningen där vi ser en naturlig koppling mellan 
masskundanpassning, användarvärde och service-dominant logic. Därför kommer vi nedan att 
diskutera de tio grundhypoteserna kring service-dominant logic och matcha dem med 
masskundanpassningsteorier.   

1: Tjänster är den fundamentala basen vid utbyte. Med detta menar Vargo & Lusch (2004) att 
tjänster såsom kunskap, färdigheter är grunden för att få ut maximalt värde av en tjänst eller 
en produkt.  

Matthing, Sandén & Edvardsson (2004) hävdar att, för att få ut maximalt värde i 
användningen av en tjänst eller produkt så krävs involvering av kunden i någon form under 
utbytesprocessen. Detta stämmer överens med de teorier om masskundanpassning som bland 
andra Pine (1993b); Hart (1995) och Davis (1987) nämner i sina konceptuella studier 
angående masskundanpassning och som utgör fundamentet i masskundanpassning, nämligen 
inblandning från konsumenten för att anpassa produkten eller tjänsten efter kundens specifika 
preferenser och önskemål.  

2: Indirekt utbyte döljer den elementära basen för utbyte. Vargo & Lusch (2008) menar med 
denna hypotes att det indirekta utbyte som sker när en tjänst produceras och konsumeras kan 
döljas, genom en produkt kombinerad med en tjänst eller att grundanledningen till att tjänsten 
produceras inte är tjänsten i sig utan någonting annat. Konkretiserat menar Vargo & Lusch 
(2004) att till exempel komponenter i en produkt som utformas som tjänster till produkten, 
inte skulle kommit till utan produktens existens och på detta sätt döljs av grundprodukten.  
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Franke, Keinz & Schreier (2008) nämner möjligheten att få diverse olika produkter från vitt 
skiljda produktkategorier individuellt anpassade genom att konsumenten är inblandad i 
utformandeprocessen. Här ser vi en tydlig koppling mellan grundhypotes två för service-
dominant logic och den delaktighet som Matthing et al (2004) nämner som värdeskapande 
under köpeprocessen och masskundanpassningens fundamentala mening.  

3: Varor/produkter är en distributionsmekanism för tjänstevillkor. Den köpta och använda 
produkten är genom konsumentens användande en tjänst som enligt Vargo & Lusch (2008) 
utnyttjas av konsumenten under hela produktens livslängd.  

En masskundanpassad produkt som används av konsument passar in även på denna hypotes 
nummer tre, men tjänsten blir tydligare och värdet högre då konsumenten även varit delaktig i 
utformningsprocessen.   

4: Kunskapsresurser är den fundamentala källan till konkurrensfördelar. Olika sorters 
intellektuellt kapital såsom teknologi för produktion, speciella kunskapsresurser hos 
personalen i företaget eller annat som företaget har unikt jämfört med sina konkurrenter, 
bidrar till en förbättrad konkurrenssituation för företaget enligt Vargo & Lusch (2004)  

Pine (1993b) och Hart (1995) påvisar den konkurrensfördel som ett företag som erbjuder 
masskundanpassade produkter till sina kunder kan få om företaget har de nödvändiga 
resurserna såsom teknologi och kunskap.  

5: Alla ekonomier är tjänsteekonomier. Med detta påstående menar inte Vargo & Lusch 
(2008) tjänsten som det renodlade utbytet mellan konsument och företag, utan mer processen 
som uppkommer när olika resurser utnyttjas för att skaffa fördelar för olika enheter och 
avdelningar.  

6: Konsumenten är alltid medproducent till värdeskapande. Värde är en uppfattning och 
mening som enligt Vargo & Lusch (2008) endast kan uppstå genom interaktion och 
kommunikation mellan två parter. Olika parter uppfattar värdet av en likvärdig situation olika 
och det är enligt Vargo & Lusch (2008) viktigt att Service-dominant logic representerar 
interaktionen mellan konsument och företag för att skapa användarvärde.  

7: Företaget eller organisationen kan inte skapa värde, bara göra värdeförslag. Med 
värdeförslag menar Vargo & Lusch (2008) likt hypotes nummer sex att ett företag inte ensamt 
kan skapa och leverera användarvärde för konsumenten, utan bara ge förutsättningar och 
förslag på hur värde kan skapas genom en interaktion.  

Sandström, Edvardsson & Kristenson (2008) har skapat en modell för värde som bygger på ett 
känslomässigt värde och ett fysiskt uppfattat värde av produkten eller tjänsten. För att förklara 
och exemplifiera detta använder Sandström et al (2008) varumärken eller ett speciellt företags 
image som exempel på det känslomässiga värdet. Det fysiska värdet förklaras genom 
påståendet som tidigare presenterats i H3, nämligen att konsumenten uppfattar ett värde i en 
produkt som används och att detta i själva verket är en tjänst (Sandström et al (2008);(Vargo 
& Lusch 2008). 
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8: En tjänstecentrerad och orienterad verklighetsbild har konsument- och relationsorientering 
inbyggt. Detta påstående innebär att Vargo & Lusch (2008) argumenterar att en 
tjänsteorienterad verksamhet av naturen bör rikta fokus primärt på konsumenten och 
konsumentrelationer. Vargo & Lusch (2008) hävdar samtidigt att det sannolikt även finns 
tjänsteföretag som har fokus på transaktioner istället för relationer, men menar att dessa inte 
passar in i bilden av tjänsteorienterade företag.  

9: Alla sociala och ekonomiska aktörer är resursintegrerare. Denna hypotes var inte en av de 
ursprungliga utan tillkom i Vargo & Lusch (2006). Definitionen från 2006 skiljer sig dock 
markant från den som presenteras ovan och är omarbetad i Vargo & Lusch (2008). Denna 
definition härstammar ur tanken att olika slags utbytesprocesser kräver väl fungerande 
nätverk, både externa och interna (Vargo & Lusch 2006).  

Nätverk och dess betydelse för särskilt B2B-företag har diskuterats i Gadde & Håkansson 
(2001:142pp) där de beskriver olika former av nätverk som dessa företag kan ingå, allt från 
logistik- till kunskapsutbytande nätverk, eller rena samarbetsnätverk som syftar till att ge 
slutkonsumenten en så välproducerad och bra produkt som möjligt. Den yttersta och mest 
sofistikerade formen av nätverk är nätverk med högt fokus på relationer och stor transparens 
(Gadde & Håkansson (2001:144). Lamming, Johnsen, Zheng & Harland (2000) menar att 
företagets produkter och tjänster till stor del bestämmer hur företaget väljer att strukturera sitt 
nätverk. Till exempel kräver komplexa produkter och tjänster ett komplext och mer utvecklat 
nätverk (Lamming et al 2000). Vi ser en klar koppling mellan väl fungerande företagsnätverk 
och masskundanpassning och ett ökat värde för konsumenten. Detta på grund av att många 
företag exempelvis kläd- och bilindustrin ofta är beroende av komponenter som tillverkas av 
underleverantörer (Wikström 1996); (Anderson-Connell 2002). Om företagsnätverket 
fungerar som förklarat ovan så går produktionen av den färdiga produkten fortare då kunden 
väl bestämt konfigurationen, vilket både kunden och företaget efterfrågar 

10: Värde är alltid unikt och bestäms av den uppkomna nyttan. Den tionde och sista 
hypotesen som presenteras första gången i Vargo & Lusch (2008) kommer ur faktumet som vi 
påvisat i studierna från Sandström et al (2008) och Matthing et al (2004) nämligen att 
värdeanvändande och värdeuppfattande är individuella och beroende av speciella kontexter. 
Vargo & Lusch (2008) hävdar att empiriska brister av värde i Vargo & Lusch (2004) gjorde 
att denna definition presenterades först senare, men att den har stor påverkan och inflytande i 
Service-dominant logic. 

3.2.4 Värdeanvändande 
För att ytterligare beskriva hur företag kan använda konsument- och användarvärde för att nå 
och behålla kunder väljer vi nedan att beskriva ytterligare forskning som rör värde. Värde och 
värdeanvändande är en central del i vår studie och är en del av begreppet service-dominant 
logic. Oavsett service-dominant logic så är det enligt oss av central betydelse för företag att 
veta om vad företaget erbjuder för värde med sina produkter eller tjänster och på vilka olika 
sätt värde kan uttryckas hos konsumenterna.  

Rintamäki, Kuusela & Mitronen (2007) beskriver i sin studie att företag med rätt strategi 
gällande värdeerbjudanden till konsumenten kan erhålla stora fördelar gentemot sina 
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konkurrenter. I initialskedet är det centralt att identifiera de nyckelfaktorer och styrkor som 
företaget har att erbjuda till kunden genom sina produkter och tjänster (Rintamäki et al 2007). 
Eftersom konsumenten själv definierar nivån av värde och värdeanvändande kan företaget 
endast skapa värdeerbjudanden för att hjälpa konsumenten att själv skapa ett 
värdeanvändande (Vargo & Lusch 2004). Det andra skedet som behövs för att skapa ett värde 
för konsumenten är att företaget utvecklar värdeerbjudandet, som enligt Rintamäki et al 
(2007) kan göras genom fyra olika sätt.  

Det ekonomiska värdeerbjudandet innebär att företaget använder priset som den drivande 
faktorn för konsumenten att välja produkten (Rintamäki et al 2007). Smith & Nagle (2005) 
menar att konsumentens vilja att betala präglar hur företaget kan använda ”prisvapnet” för att 
skapa ökat värde för kunden i denna kontext. Smith & Nagle (2005) varnar dock för 
överdriven användning av pris som värdeskapare, då ett för lågt pris kan indikera att 
produkten i själva verket håller lägre kvalitet och producenten istället för att sänka priset bör 
fokusera på att öka produktens uppfattade värde och kvalitet med andra verktyg. Smith & 
Nagle (2005) menar att det ekonomiska värdeerbjudandet bäst fungerar på produkter som är 
utsatta för konkurrens och som konsumenten utan problem kan byta mellan.  

Det funktionsmässiga värdeerbjudandet förklaras som att enkelheten för konsumenten är det 
som ger produkten och företaget ett högre uppfattat värde. Funktionsmässigt värde definieras 
som att produkten hamnar hos konsumenten med så lite tids- och energiåtgång för 
konsumenten som möjligt. De ekonomiska och funktionsmässiga värdeerbjudandena kan 
användas kombinerat för att bekvämlighet och enkelhet. (Rintamäki et al 2007)  

Känslomässigt värdeerbjudande innebär att konsumenten får en upplevelse som påverkar det 
uppfattade värdet (Rintamäki et al 2007). Med upplevelse menar Arnold & Reynolds (2003) 
de konsumenter som ser ”shopping” som en upplevelsesyssla och gärna spenderar tid med 
vänner och familj när de letar efter en produkt, men även söker spänning och äventyr under 
sin vistelse i en butik. Arnold & Reynolds (2003) har i sin studie undersökt konsumenters 
shoppingvanor och kommit fram till bland annat att kvinnor uppskattar de känslomässiga 
värdeerbjudandena som syftar till att ge konsumenter en extra upplevelse utöver produkten 
som butiken tillhandahåller. Rantamäki et al (2007) nämner butiker såsom Nike Town, dvs. 
konceptbutiker som varumärken har för att erbjuda sina kunder en extra upplevelse. Även 
extratjänster såsom trådlöst nätverk eller caféer i butiksmiljön klassas till denna kategori 
enligt Rintamäki et al (2007).  

Symboliskt värdeerbjudande uppskattas av konsumenter som motiveras av ett företags eller en 
produkts förmåga att skapa ett symboliskt värde. Smith & Colgate (2007) beskriver 
symboliskt värde som en produkt eller ett kundmöte som konsumenten gärna berättar om, 
eller använder igen. Rintamäki et al (2007) nämner Body Shop som exempel och nämner 
Body Shops policy att inte saluföra produkter som är försökstestade på djur, som exempel på 
företag som använder symboliskt värdeerbjudande till sina konsumenter.  

För att bygga upp ett framgångsrikt värdeerbjudande som passar på företagets specifika 
målgrupp menar Rintamäki et al (2007) att en utvärdering och om behovet finns, kombinera 
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de fyra värdeerbjudandena för att skapa sig själva fördelar gentemot konkurrenterna och 
skaffa nya kunder och behålla befintliga dito.  

Vi ser tydliga kopplingar till masskundanpassning i de olika aspekterna som Rintamäki et al 
(2007) presenterar om värdeerbjudande. Företag som erbjuder sina kunder 
masskundanpassning måste vara medvetna om vad de ansträngningar som ett erbjudande om 
masskundanpassning innebär och vilket värde det innebär för kunden. Vi ser tydliga 
kopplingar mellan detta resonemang inom masskundanpassningen och Rintamäki et als 
(2007) rekommendationer på hur företag kan och bör utforma sitt värdeerbjudande till 
konsumenterna.  

 

Figur 3.4, Steg 3 av vår modell för masskundanpassning 

Värdeanvändande som beskrivits ovan ingår i ”service dominant logic”, är det tredje och sista 
steget i att bygga vår modell för masskundanpassning. I och med värdeanvändande har vi alla 
delar i modellen som sammanfattningsvis består av; produktkategorier, produktegenskaper 
samt värdeanvändande.  

3.3 Förklarande Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som viktiga för undersökningen, men som 
inte direkt ingår i modellen. Dessa teorier kallar vi för modellförklarande teorier, då de 
förklarar sambanden och underliggande länkar till modellen som presenterats i modellteorin. I 
slutet av detta kapitel kommer vi att presentera vår modell ytterligare en gång, men i detta 
kapitel kommer modellförklarande teorier även ligga runt modellen. 

3.3.1 Konsumentbeteende 
För att på ett bra sätt kunna svara på våra hypoteser behöver vi förstå hur konsumenten beter 
sig i olika situationer. Som vi beskrivit ovan så kräver masskundanpassning intresse och 
inblandning från kunden i besluts- och köpprocessen. Två begrepp inom konsumentbeteende 
som vi finner särskilt intressant ur ett perspektiv som syftar till masskundanpassning är 
konsumentexpertis och medproduktion, som vi har valt att förklara nedan. Vi ser dessa två 
begrepp som intressanta då forskning inom masskundanpassning ofta har med dessa aspekter 
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för att masskundanpassningen ska fungera på ett bra sätt och att de matchar med vårt syfte 
och våra hypoteser.  

 

3.3.2 Medproduktion 
Lengnick-Hall, Claycomb & Inks (2000) och Lau (1995) beskriver att konsumenter har gått 
från att vara passiva mottagare av företagens erbjudande och produkter till att bli mer aktiva 
och involverade i produktprocessen. Lengnick-Hall et al (2000) beskriver flera sätt som 
konsumenter kan bli involverade i produktprocessen, ett av dessa är att se konsumenten som 
en medproducent av produkten. Att erbjuda medproduktion (co-production) till sina 
konsumenter är ett sätt att förbättra resultatet för tjänster samt att öka kundens nytta och att 
företaget bättre kan uppfatta behov och krav från konsumenterna.  

Wikström (1996) som även hon studerar området om att involvera konsumenterna definierar 
tre olika delar där kunden kan vara medproducent, dessa är; design, producent och 
konsumtion. Genom design kan konsumenten utforma sitt eget individuella 
produkterbjudande genom att designa produkten efter sina egna preferenser och behov. Att 
låta kunden vara en medproducent genom att kundanpassa produkterna till den stora massan 
erbjuds kunden ett mervärde. Den andra medproducentdelen enligt Wikström (1996) är 
producent, med detta menar hon att konsumenten är en del av produktionen. IKEA är här ett 
bra exempel där kunderna är involverade i produktionen. I IKEA:s exempel medverkar 
kunden tillsammans med en säljare i utformningen av ett eget kök, gjort utifrån färdiga 
specifikationer som väljs via ett datorprogram för att få produkterna att bättre passa 
konsumenternas egna behov (Wikström 1996). För det tredje och sista perspektivet på 
konsumenten som medproducent är konsumtion. Här ges konsumenten total möjlighet till 
värdeskapande och producenten ses som en stödfunktion till konsumenten. För att få den 
ultimata nyttan för konsumenten är support och en öppen dialog med kunderna, ett effektivt 
sätt att få den gemensamma produktionen mellan konsument och producent så bra som 
möjligt. (Wikström 1996) 

Att involvera konsumenten i både besluts-, utformande- och framtagandeprocessen på ett sätt 
som både Lengnick-Hall et al (2000) och Wikström (1996) beskriver är något som korrelerar 
på många sätt med masskundanpassning. För att ytterligare förstå de delar om medproduktion 
är det elementärt att förstå på vilka sätt som konsumenten beter sig i en situation, där det 
krävs eller efterfrågas en ansträngning från konsumenten i form av medverkan i utformande 
av produkten.  

3.3.3 Konsumentexpertis 
Konsumenters egen kunskap och erfarenhet om produkter, samt hur det påverkar deras 
köpbeteende och relation till produkter finns mycket forskning om. Vi kommer nedan att 
presentera begreppet konsumentexpertis, som ingår i konceptet konsumentbeteende.  

Staelin (1978) beskriver hur konsumenter strukturerat lär sig om produkter och hur denna 
egenkunskap kan påverka deras köpbeteende. Staelin (1978) kommer fram till att det går att 
utbilda konsumenter om produkter och få dem att minnas denna information och att 
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konsumenter därigenom på egen hand utföra effektivare informationssökningar, när de står 
inför ett produktinköp.  

Park & Lessig (1981) menar i sin studie att om konsumenter har en stark relation till en viss 
produkt eller ett visst varumärke ökar konsumentens inställning till denna. Park & Lessig 
(1981) tittar på tre olika kategorier av konsumenter för de produkter som de undersöker. 
Kategorierna består av konsumenter som har låg kännedom om de undersökta produkterna, de 
som har högre kännedom, och de som har ännu högre kännedom om produkterna. 
Undersökningen visade att de som hade hög kännedom om produkterna och tidigare 
konsumerat gällande produkter själva ansåg sig ha högre kunskap om produkterna. Detta 
resulterade även i att dessa konsumenter hade effektivare och kortare 
informationssökningsprocess. 

Marks & Olson (1981) fokuserar i sin undersökning på konsumenters tidigare erfarenhet av 
produkter och deras egen uppfattning av sin produktkunskap. Mark & Olson (1981) 
undersöker detta genom att ta uppfattningarna om en produkt från två olika 
konsumentgrupper, den ena gruppen hade stor erfarenhet av den undersökta produkten, medan 
den andra gruppen hade lägre kunskap om denna produktkategori. Resultatet var att de som 
hade större erfarenhet av produkten uppfattade reklam om produkten bättre och hade högre 
intentioner att köpa produkten, än gruppen med lägre produkterfarenhet.  

Ovan har tre teorier om konsumentkunskap presenterats nämligen; produkterfarenhet, faktisk 
produktkunskap och konsumentens egen uppfattning om deras produktkunskap. Ur dessa tre 
teorier har två kategorier om konsumentens produktkunskap formulerats; objektiv- och 
subjektiv konsumentkunskap. Brucks (1985) beskriver att objektiv kunskap syftar till den 
kunskap som konsumenten faktiskt besitter, det vill säga den information om produkten som 
finns i konsumentens minne. Subjektiv kunskap eller även kallad självbeskaffad kunskap är 
den kunskap som konsumenten själv anser att den besitter, det vill säga inte den faktiska 
kunskapen utan konsumentens attityd till den kunskap som han/hon själv anser sig ha. 

Park, Mothersbaugh & Feick (1994) beskriver att relationen mellan objektiv- och subjektiv 
kunskap inte är direkt korrelerad. Den subjektiva kunskapen kan i många fall vara en 
inkorrekt avspegling av den objektiva (faktiska) kunskapen. Park et al (1994) beskriver även 
hur en hög konsumentkunskap kan reducera informationssökningsprocessen för konsumenten. 
Genom att konsumenten har kunskap om produkterna behöver han/hon inte söka lika länge 
efter sina behov.  

Det finns även forskning som styrker sambandet mellan masskundanpassning och 
konsumentkunskap. Dellaert & Stremersch (2005) kommer i sin undersökning fram till att 
konsumenter som har djupare kunskap om produkten sällan blir frustrerade över 
komplexiteten för masskundanpassade produkter. Det visar sig att det är konsumenter med 
specifik produktkunskap som uppskattar möjligheten till masskundanpassade produkter.  
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3.3.4 Förvirring 
Masskundanpassningens påverkan på det uppfattade värdet är en fråga som långt ifrån är 
färdigdiskuterad, men kan dessa val som krävs att kunden tar ställning till bli till nackdel för 
företaget som erbjuder dem, eller är dessa valmöjligheter obundet positiva? Huffman & Kahn 
(1998) beskriver den mångfald av val som vissa företag erbjuder sina kunder som en svår 
balansgång för företaget. Huffman & Kahn (1998) ger exempel på att konsumenten kan bli 
förvirrad av de otaliga val som vissa företag erbjuder dem och påvisar interaktionen mellan 
säljare och konsument som särskilt viktig i denna situation, då säljaren måste fungera som en 
informationsbas så att oklarheter från konsumentens sida inte blir något hinder för en affär. 
Gilmore & Pine (1997) diskuterar också denna aspekt och nämner Levi´s som exempel, ett 
företag som tidigt började med möjligheten för sina kunder att anpassa sina jeans efter smak 
och passform. Denna studie visade att kunden blev mest nöjd då kunden kunde prova en 
existerande jeansmodell och sedan därefter göra sina egna anpassningar direkt på plagget. 
Detta överensstämmer med de modullösningar som Da Silveira et al (2001) diskuterade och 
som bland annat använts frekvent inom bilindustrin.  

Huffman & Kahn (1998) rekommenderar av bakgrund till deras studie att företagen satsar mer 
på attribut och produktegenskaper som på något sätt fungerar likt de modullösningar som 
tidigare diskuterats. De lägger också stor vikt vid att konsumenten får tillfället att lära sig om 
sina egna preferenser på en produkt och hur dessa kan matchas ihop till en fungerande enhet. 
Huffman & Kahn (1998) medger dock att dessa reslutat inte är presumtiva för en produkt med 
få valmöjligheter utan är applicerbara på produkter med fler valmöjligheter och som kräver 
hög involvering av konsumenten.  

Vi tolkar denna information som att Huffman & Kahn (1998) som gjorde studien på 
hotelltjänster och soffgrupper, menar att deras förslag fungerar som bäst på produkter inom 
kategorierna shoppingprodukter och till viss del även specialprodukter. Detta hoppas vi kunna 
få bättre fakta på genom vår studie, men vi är i detta initialskede beredda att hålla med 
Huffman & Kahn (1998) om att upplägget av framställningen till kund, behöver anpassas 
efter den produkt som säljs och dess specifika egenskaper som är möjliga att kundanpassa.  

Huffman & Kahn (1998) skriver i sina slutsatser att mer studier om hur konsumentens 
egenskap påverkar uppfattningen av masskundanpassning behöver göras och antyder i sin 
diskussion att olika grader av så kallad konsumentexpertis kan påverka en studie som de har 
gjort. Vi håller med Huffman & Kahn (1998) i detta konstaterande och har därför som tidigare 
presenterat valt att även ha med konsumentexpertis som en parameter i vår undersökning. 
 
3.3.5 Sammanfattning av modellförklarande teorin 
Nedan syns vår modell, inklusive de modellförklarande teorierna som ligger som svarta block 
utanför huvudmodellen. I och med de svarta blocken av förklaringsteorierna visar vi på i 
vilken del/delar som förklaringsteorierna förklarar av modellen. Blocket med 
masskundanpassning ligger över hela modellen, vilket innebär att den teorin förklarar hela 
modellen. Det är logiskt då modellen skall beskriva masskundanpassning.  
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Teorierna om medproduktion, konsumentbeteende och förvirring ligger under modellsteget 
för produktegenskaper. Detta beror på att genom att för mycket val om produktegenskaper 
kan göra konsumenten förvirrad av alla val (Huffman & Kahn 1998). Teorierna om förvirring 
skall förklara samt beskriva resultatet från undersökningen angående produktegenskaperna. 
Konsumentexpertis skall även den förklara produktegenskaperna genom att se sambanden 
mellan respondenternas val av produktegenskaper i relation till deras kunskap. Teorin kring 
medproduktionen har vi valt att ta med i arbetet, då vi hoppas att den kan förklara samband 
mellan val av produktegenskaper och värdeanvändande. Till sist använder vi oss av 
konsumentbeteende för att brygga ihop teorierna av produktkategorier och 
produktegenskaper.  

 

Figur 3.5, vår modell för masskundanpassning med förklaringsteorier 

3.4 Sammanfattning av den totala teorin 
Det vi som författare till denna studie vill att läsaren tar med sig vidare i studien från 
teoridelen är framförallt de diskussioner vi har fört angående hur det går att brygga begreppen 
värdeanvändande, medproduktion och konsumentinvolvering till masskundanpassning i olika 
produktkategorier. Masskundanpassning inom olika produktkategorier är den empiriska 
studiens huvudmål och dessa teorier är således centrala att ta med sig, när vi näst kommer att 
förklara hur vi gått tillväga med undersökningen. Vi vill även poängtera meningen med vårt 
försök att brygga värde som begrepp med masskundanpassning, vilket vi kommer beröra mer 
utförligt i de slutliga diskussionerna, då vi ser att vår studie kan hjälpa till med förståelsen för 
denna hittills outforskade lucka i begreppen värdeanvändande och masskundanpassning.  
 
Sammanfattningsvis vill vi även presentera den slutgiltiga modellen som vi komponerat i 
teorin och specifikt i modellteorin. Denna modell kommer att revideras efter att 
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undersökningen är klar, då sambanden mellan produktkategorier, produktegenskaper och 
värdeanvändande kommer att presenters av undersökningen.  

 

 

Figur 3.6, Slutgiltig modell för masskundanpassning 

3.5 Hypoteser 
H1 (Produktkategorier) 

H1a: Konsumenters attityder till kundanpassning skiljer sig mellan produkter i olika 
produktkategorier. 

H1b: Intresset att påverka produktegenskaperna är lägre för kategorierna bekvämlighets- och 
valmöjlighetsprodukter dock bör intresset var något högre för valmöjlighet än bekvämlighet. 

H1c: Konsumenter anser det mest intressant att få påverka produkter inom kategorin 
shoppingprodukter 

H2 (Intresse att påverka produktegenskaper) 

H2a: Konsumenter anser det viktigt att få påverka de sex produktegenskaperna för produkter 
inom de fyra produktkategorierna. 

H2b: Bekvämlighets- och valmöjlighetsprodukter visar på högre intresse för de estetiska 
produktegenskaperna. 

H3 (Intresse leder till ökad nöjdhet)  

H3a: Genom att konsumenterna får påverka de produktegenskaper de anser intressanta, ökar 
deras nöjdhet för produkten. 

H3b: Intresse för de lägre bekvämlighetsprodukter leder inte till ökad nöjdhet. 

H3c: Intresse för valmöjlighetsprodukter leder till viss ökad nöjdhet. 

H3d: Intresse för shopping- och specialprodukter leder till ökad nöjdhet. 
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H4 (Konsumentexpertis) 

H4a: Konsumenters expertis är korrelerad med intresset att får påverka produktegenskaperna. 

H4b: Med studenter som del av vår urvalsgrupp kommer kunskapen om specialprodukter 
vara låg.  
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4. Praktiskt tillvägagångssätt för studien 
Nedan kommer vi att presentera hur vi gått tillväga för att genomföra denna studie, samt 
förklara för de olika val vi gjort. Vi kommer även i detta kapitel att diskutera studiens 
trovärdighet och hur detta kan ha påverkat undersökningen.  

4.1 Studiens inriktning 
Konsumenter har på senare tid börjat anpassat sig till internet och känner sig tryggare i att 
konsumera online (Shaw, 2002). Detta i samband med att internet har möjliggjort en mer 
direkt kommunikation mellan företag och konsumenter har gjort att konceptet 
masskundanpassning brett ut sig (Endo & Kincade, 2008).  

Många företag börjar använda sig av masskundanpassning och låter kunderna själva få vara 
med och påverka utformningen av produkten. Tailorstore är ett svenskbaserat företag som 
säljer skjortor, piketröjor, kalsonger, strumpor och andra klädaccessoarer. För produkterna 
skjortor, piketröjor och kalsonger erbjuder Tailorstore kunderna att själv designa produkterna 
och påverka produktutformandet. För skjortorna får kunden flervalsmöjligheter att bestämma 
både designen på skjortan men även passformen. Tailorstore beskriver deras affärside och 
målsättning på sin hemsida enligt följande; ”Tailor Store skall klä världen i kundanpassade 
plagg genom att vara det naturliga valet för onlineshopping av måttbeställda kläder och 
accessoarer”. (Tailorstore, 2009) 

Även skoproducenten Converse erbjuder masskundanpassning, men Converse erbjuder 
kunden endast designmöjligheten att själv bestämma färg och textutförandet på skorna. 
Konsumenten får välja bland en skara färger och bestämma de estetiska valen på varenda liten 
söm. Converse kallar denna tjänst helt enkelt; ”Converse design your own”. (Converse, 2009)  

Forskningen kring ”mass customization” masskundanpassning har hittills mest fokuserat på 
tekniken och ”supply chain” bakom masskundanpassning och att företagen kan bygga 
starkare relationer till kunderna genom masskundanpassning. Endo & Kincade (2008) 
beskriver i sin relativt nya studie att kunderna kan stärka sina kundrelationer, genom att 
erbjuda kunderna möjligheten att vara med och påverka både passning och design för 
produkten, och på så sätt få produkter som är mer anpassade efter kundernas behov.  

Passning och design är två parametrar som vi urskiljt ur masskundanpassning, när vi tittar på 
de två exemplen Tailorstore och Converse kan vi se att båda erbjuder masskundanpassning, 
men på två olika nivåer. Tailorstore erbjuder sina kunder möjligheten att påverka både 
funktionen (passning) och estetik (design) för skjortorna. Funktion i form av specifik 
passform för varje individ, samt längden på skjortan och ärmarna. Converse erbjuder sina 
kunder endast kundanpassning i form av estetik, där kunden får välja färg på skorna själv, 
samt välja mellan standardstorlekar. Converse till skillnad från Tailorstore erbjuder inte 
möjligheten att anpassa skons funktionalitet genom att utforma den efter konsumentens fot.  

Graden av masskundanpassning skiljer sig kraftigt mellan dessa två producenter. Vårt syfte är 
som tidigare nämnt följande; ” Identifiera vilken grad av kundanpassning som passar för 
vilken typ av produktkategori”, därav kommer vi att dela in grad av masskundanpassning i tre 
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delar, funktionalitet, estetik och total maskundanpassning (TM). 

Både Huffman & Kahn (1998) samt Dellaert & Stremersch (2005) beskriver kopplingen 
mellan masskundanpassning och konsument expertis. De beskriver att konsumenter med 
specifik egen kunskap om produkten är mer benägna att använda och dra nytta av 
masskundanpassade produkter. Dellaert & Stremersch (2005) undersökning visade på att 
konsumenter som hade specifik kunskap var mer nöjda med de masskundanpassade 
produkterna och de konsumenterna var ett bra segment att rikta dessa produkter emot. Vi 
kommer att utvidga vår undersökning om masskundanpassning och produktkategorier med 
konsumentexpertis. 

Konsumenter genomgår inför varje köp en köpprocess, denna köpprocess innehåller en del av 
informationssökning, där konsumenten utvärderar de olika alternativen och riskerna som 
finns. Om kunden har kunskap om produkten som skall konsumeras blir sökprocessen kortare, 
eftersom konsumenten kan reducera risken genom sin kunskap om produkten. (Park et al 
1994)  

Som vi nämnt ovan har konceptet kring masskundanpassning mest fokuserat på tekniken som 
behövs, samt hur ”supply chain” skall stöda masskundanpassningen. Detta innebär att det 
existerar viss brist på litteratur för att kunna säkerställa, samt operationalisera alla begrepp i 
enkäten. Undersökningar med dessa karaktärer där det finns på litteratur kallas för 
pilotstudier. Pilotstudier eller förundersökning som de också kan kallas, genomförs normalt 
med syftet att information som framkommer skall ligga till grund för framtida studie. Vi har 
inga intentioner att i framtiden genomföra någon studie på den informationen som 
framkommer ur denna undersökning. Däremot har vår studie karaktären av en pilotstudie då 
inte någon liknande undersökning har genomförts. Vi hoppas även att resultatet från vår 
undersökning kommer att kunna ligga till grund för andra forskare och att de skall kunna 
fortsätta på den grund vi bygger genom denna undersökning. (Patel & Davidsson, 2003:58) 

4.2 Utformning av enkäten 
I denna undersökning tittar vi i huvudsak på teorier kring masskundanpassning, 
produktkategorisering samt värdeanvändande. Vi kommer att se till konsumenters attityder 
hur de uppfattar olika möjligheter att masskundanpassa produkter efter deras behov.  

I denna undersökning försöker vi att utvidga den existerande teorin för masskundanpassning 
och testa samband mellan de teorier vi tillgodogjort oss av. Enligt Christensen (1998:47) 
lämpar sig en kvantitativ studie då teorier skall testas samt jämföras mot varandra. 
Kvantitativa studier passar även bra när man vill mäta helheten i ett koncept (Christensen 
1998:47). Då masskundanpassning innehåller så många olika delar, samt vår koppling till 
värdeanvändande, medför att en kvantitativ studie bäst kan mäta helheten i vår undersökning.  

Christensen (1998:47) beskriver även att kvantitativa undersökningar kan vara strukturerade 
och icke- strukturerade. Vid strukturerade undersökningar får alla respondenter svara på 
samma frågor. Vi kommer att använda oss av en strukturerad undersökning, både för att de 
underlättar sammanställningen av data, men även för att kunna se skillnader i resultat mellan 
respondenterna för samma frågor. Vi kommer av samma anledningar även att ha 
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standardiserade svarsalternativ. Ett problem som Christensen (1998:120) ser med 
strukturerade svarsalternativ är att forskaren kan styra respondenten i sina svar. Dock passar 
strukturerade svarsalternativ bra när konsumenters attityder skall mätas.   

I vår enkät har vi nio olika delar, den första innehåller inledande demografiska frågor om 
respondenten. De ytterligare åtta delarna består av åtta olika produkter. Frågorna för de åtta 
olika produktdelarna innehåller samma frågor för de olika produkterna. 

För huvuddelen av enkäten som består av de åtta olika produkterna, använder vi oss av 
strukturerade påståenden och likertsskalor som svarsalternativ. Likertsskalor är en typ av 
intervallskala och intervallskalor är lämpade att använda i enkätundersökningar. Fördelen 
med intervallskalor är att avståndet mellan svarsintervallet är konstant det samma, medför att 
det blir enkelt att sammanställa i form av till exempel medeltal. (Christensen 1998:126) 
Likertsskalor är utformade för att mäta respondenters attityder till ämnet som enkäten avser 
att mäta. Ejlertsson (2005:91) beskriver att likertsskalor utgår från ett påstående som 
respondenten får inställa sig till, att ställa ett värdeladdat påstående istället för en fråga, gör att 
respondenten får enklare att ta ställning. Problemet med värdeladdade frågor/påståenden är att 
man som undersökare kan styra respondenten i deras svar.  I vår undersökning kommer vi att 
använda oss av likertsskalor med värdeladdade påståenden som respondenten får inställa sig 
till.  

Vi ansåg det viktigt att vår fysiska enkät var snygg och tilltalande för respondenterna att fylla 
i. Vi anser inte att vår enkät är för lång eller krävande för respondenterna att genomföra, dock 
anser vi det vara till fördel att enkäten ser stilig ut. Christensen (1998:128) beskriver även hur 
viktigt det är att ha en enkät som ser estetiskt tilltalande ut, för att underlätta 
sinnesinställningen till enkäten bland respondenterna.  

4.3 Urval och genomförandet av studien 
Målpopulationen är de respondenter som undersökningen syftar till att undersöka, då det 
sällan finns energi och tid att undersöka hela målpopulationen görs därav ett urval ur 
målpopulationen. Detta urval skall göras på ett sådant sätt att urvalet kan representera 
målpopulation på ett korrekt sätt, och att resultatet gärna skall gå att generalisera. 
(Christensen 1998:86) Vi har för denna studie valt den omfattande målpopulationen; svenska 
konsumenter, vilket är en enormt stor målpopulation som i stort sätt består av hela Sveriges 
befolkning. 

Vid urvalsprocessen finns två olika sorter av urval, dessa är sannolikhetsurval och icke- 
sannolikhetsurval. Vid sannolikhetsurval har alla i populationen lika stor möjlighet att komma 
med i undersökningen, vilket stärker generaliserbarheten i undersökningen. För icke- 
sannolikhetsurval görs ett urval beroende på flera olika anledningar, men alla i populationen 
har inte lika stor möjlighet att medverka i undersökningen. (Christensen 1998:89)  

Vi har valt att genomföra ett bekvämlighetsurval, vilket är ett icke- slumpmässigt urval. Detta 
har vi valt att göra då detta är en pilotstudie och generaliserbarheten i vår undersökning ändå 
är begränsat. Vi anser därav att ett bekvämlighetsurval är tillräkligt. För att genomföra urvalet 
och genomförandet av studien har vi använt oss av så kallade besöksenkäter. Christensen 
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(1998:8) beskriver besöksenkäter som snarlika postenkäter som skickas ut till respondenterna, 
men vid besöksenkäter samlar man ett antal respondenter under samma tid och plats för att 
genomföra enkäten. Detta har vi gjort då vi har gått till föreläsningar på Universitetet för att få 
dessa studenter att fylla i enkäten. Vi har även gått till företag för att få de anställda att fylla i 
vår enkätundersökning. Anledningen till att vi gått till företag är för att bredda urvalet från 
studenter så att inkomstnivå, ålder och utbildning blir djupare, då studenter tenderar till att ha 
en låg ålder samt inkomst.   

4.4 Operationalisering  

4.4.1 Operationalisering av inledande frågor 
För de inledande demografiska frågorna använder vi oss endast av nominella svarsskalor. För 
nominella svarsskalor finns endast ett korrekt svar för respondenten, nominella svarsskalor är 
därför perfekta för att använda vid demografiska frågor om så som till exempel; ålder, kön 
och inkomst (Christensen 1998:14). För att få korrekta indelningar av de demografiska 
variablerna kön, ålder, inkomst och utbildning har vi valt att utgå ifrån SCB’s egna 
indelningar. För ålder använder vi SCB’s åldersindelning för respondenter mellan åren 15-74 
år, inom ålderspannet 15-74 delar SCB upp det enligt följande; 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 
55-54, 55-64, 65-74 (SCB). Vi kommer utöver detta att lägga till ålderskategorierna 0-15 samt 
75+ för att inte få bortfall på respondenter inom dessa ålderspann.  

För att få information om respondentens inkomstsituation har vi även i detta fall använt oss av 
SCB’s demografiska kategorisering, SCB’s kategorier för inkomst är följande; 0-132 042 kr, 
132 043-215 289 kr, 215 290-300 844 kr, >300 844 (SCB). Vi har valt att dela dessa belopp i 
12 för att göra det enklare för konsumenterna, då vi tror att respondenterna har bättre koll på 
månadsinkomst än deras årsinkomst. För att få reda på vilken utbildning som respondenterna 
besitter valde vi även denna gång att utgå ifrån SCB, uppdelningen blev följande; 
förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial < 3 år, eftergymnasial > 3 år och forskarutbildning. 

4.4.2 Operationalisering för val av produkter 
För att undersöka skillnaderna för masskundanpassning mellan olika produktkategorier, 
kommer vi att använda oss av Murphy & Enis (1986) produktkategorier som vi tidigare nämnt 
i teorikapitlet. I undersökningen kommer vi att använda oss av två produkter per 
produktkategori för att få mer bredd inom kategorierna och därigenom öka validiteten. De 
övergripande urvalskriterier är att produkterna skall vara vällkända för gemene man, då vi vill 
slippa bortfall i undersökningen.  

För bekvämlighetsprodukterna (Convenience) har vi valt produkterna, disktrasa och 
hushållspapper. Precis som vi nämner i teorin gör konsumenten ingen djupare 
informationsökning eller lägger ned energi på att välja bekvämlighetsprodukter. Disktrasor 
och hushållspapper är för det första något som vi anser att i stort sätt alla människor använder 
sig av, vilket underlättar vår undersökning då respondenterna troligtvis har hög kunskap om 
produkten. Vid köp av hushållspapper och disktrasor anser vi inte heller att konsumenter 
lägger ner någon djupare energi på att köpa. 

För valmöjlighetsprodukter (preference products) har vi valt tandborstar och potatisskalare. 
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För valmöjlighetsprodukter lägger konsumenten ner tid och energi i att köpa dessa produkter, 
detta beror på att det är fler parametrar som kan gå fel. Vi har valt tandborstar och 
potatisskalare då vi anser att konsumenter lägger mer tid och energi på att köpa dessa i 
jämförelse med disktrasor och hushållspapper. Vi anser även att produktegenskaperna; färg, 
form, material, passform, bekvämlighet och storlek, är överförbara på både tandborstar och 
potatisskalare.   

För shoppingprodukter (shopping products) har vi valt byxor och solglasögon. För 
shoppingprodukter lägger konsumenterna ned mycket tid och energi i att söka dessa 
produkter, byxor är något som ständigt utsätts i offentliga rum, vilket gör att man som 
konsument lägger ned tid på att hitta några som man anser är stiliga. Vi anser även i detta fall 
att de sex produktegenskaperna är överförbara på både byxor och solglasögon.  

För specialprodukter har vi valt produkterna lyxbilar och lyxklockor. Detta är inga produkter 
som vi anser att gemene man äger, men det är det som är grunden till specialprodukter att de 
är speciella och inte är till för alla. Anledningen till att vi valde lyxbilar och lyxklockor, beror 
på att vi anser att våra respondenter har relativt mycket kunskap och information om dessa 
produkter. Detta baserar vi på att både lyxbilar och lyxklockor är något som marknadsförs 
mycket i till exempel modemagasin. Vi har därför valt de två specialprodukterna lyxbil och 
lyxklockor, då vi anser att respondenterna har relativt mycket kunskap om dem. 

4.4.3 Operationalisering av estetik och funktion 
För att kunna mäta respondenternas inställning till dessa produktegenskaper för de åtta olika 
produkterna kommer vi att låta respondenterna ta ställning till ett påstående. Påståendet 
kommer att lyda enligt följande; ”Kryssa i hur intressant du anser det skulle vara att få 
påverka följande produktegenskaper för produkten X”.  

Från detta påstående får respondenten då kryssa i hur intressant var och en av de sex 
produktegenskaperna (färg, form, material, passform, bekvämlighet och storlek) de anser vara 
intressant att få påverka. Detta gäller för alla de åtta olika produkterna i denna undersökning.  
Påståenden mäts genom att respondenten får en femgradig svarskala där 1 är inte intressant 
och 5 är väldigt intressant.  

4.4.4 Operationalisering av nöjdhet 
Sandström et al (2008) beskriver i sin artikel om teknologibaserade tjänster, att mervärde för 
konsumenterna ligger i upplevelsen av tjänsten.  

Då våra hypoteser H3 syftar till att undersöka hur standardiserade fysiska produkter kan bli 
tjänster, samt att respondenten känner sig mer nöjd med produkten efter att de själva fått 
påverka produkten. Vi vill se om respondenterna skulle känna sig mer nöjda om de själva fått 
påverka produkten, och genom att de känner sig mer nöjda har produkten medfört ett högre 
värde och på så sätt närmats sig tjänsteperspektivet. 

Vi har därför valt att låta respondenterna få ta ställningen till påståendet om de skulle känna 
sig mer nöjda med produkten om de fick påverka de produktegenskaper som vi gett dem 
möjlighet till att påverka. Påståendet lyder enligt följande; ” Kryssa i hur mer nöjd du skulle 
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vara med produkten disktrasa om du fick möjlighet att påverka de sex olika 
produktegenskaperna”. Genom att respondenten får svara på en femgradig skala vill vi se om 
valmöjligheten att påverka produktegenskaperna medför ett ökar värde för 
respondenten/konsumenten.  

4.4.5 Operationalisering av konsumentexpertis 
Som tidigare nämnts existerar två sorter av konsumentexpertis, dessa är objektiv och 
subjektiv konsumentexpertis (Park et al 1994). Vi kommer i vår undersökning att endast se till 
konsumentens subjektiva kunskap. Detta baserar vi på att den objektiva kunskapen är för 
komplex att mäta, då kundens objektiva kunskap om produkterna skall mätas, en stor mängd 
djupare frågor behövs för att få fram den faktiska kunskapen som konsumenten besitter. Den 
subjektiva kunskapen är som sagt konsumentens egen bild av sin kunskap och är därav 
enklare och effektivare att mäta. Vi tror även att det är den subjektiva kunskapen som 
påverkar hur benägen konsumenten är att använda kunskapen för att kunna medverka och 
utforma produkten. Vi anser att den subjektiva kunskapen stärker konsumentens 
självförtroende om produkten, då den subjektiva kunskapen består av konsumentens egen syn 
på sin kunskap om produkten. Vare sig konsumenten faktiskt är expert inom produkten tror 
inte vi är viktigt, det räcker med att konsumenten själv tror att hon/han är expert. Park, Feick, 
Mothersbaugh (1992) beskriver att den objektiva kunskapen kan effektivisera 
informationssökningsprocessen för konsumenten, däremot anser de att den subjektiva 
kunskapen kan öka motivationen till informationssökning och öka motivationen inför köpet. 

Park et al (1992) använder CD-spelare som produkt i sin undersökning för att undersöka 
konsumenternas kunskap och deras beteende. För att mäta den subjektiva kunskapen ställer de 
endast en fråga, som följande; ”How much do you feel you know about CD-players?”. 
Översatt till svenska blir frågan; ”Hur mycket kunskap anser du dig ha om CD-spelare?”, 
konsumenterna fick utefter denna fråga svara genom en skala 1-9 där 1 var väldigt lite och 9 
var väldigt mycket. Vi kommer i denna undersökning att precis som Park et al (1992) att 
använda oss av denna frågeställning. Vi kommer dock att använda oss av en sjugradig skala 
istället för en niogradig och applicera den på våra produkter. Vi kommer inte heller använda 
CD-spelare som i fallet för Park et al (1992). Den sjugradiga skalan använder vi för att kunna 
koppla ihop denna fråga med resterande frågor i vår undersökning som i sin tur används av en 
sjugradig likertsskala. Påstående istället för fråga 

4.5 Undersökningens trovärdighet 
Ett ständigt problem med undersökningar är om de är korrekta eller inte. Det vill säga om 
undersökningen fyller sitt syfte och att den är genomförd på rätt sätt. En undersökning som 
inte är korrekt genomförd blir oanvändbar, då resultatet inte återspeglar undersökningen. För 
att kunna säkerställa korrektheten i arbetet gäller det att fokusera på arbetets validitet och 
reliabilitet. (Ejlertsson 2005:99)   

Med begreppet validitet menas att undersökningen verkligen undersöker det som den avser att 
mäta. Ett sätt att säkerställa att validiteten i enkäten blir hög, är att fokusera på frågorna i 
enkäten. Frågorna måste vara återkopplade till studiens syfte, samt återspegla innehållet i 
teorierna som ligger till grund för undersökningen. Det finns tre olika varianter av validitet, 
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dessa är; kriterievaliditet, innehållsvaliditet samt begreppsvaliditet. Kriterievaliditet innebär 
att det finns ett samband mellan det frågan mäter med ett faktisk kriterier. Det vill säga att 
undersökningens resultat stämmer överens med ett verkligt beteende. Innehållsvaliditeten 
innebär att alla begrepp och innehåll i konceptet som undersöks, verkligen återfinns i frågorna 
i enkäten. Vad gäller begreppsvaliditeten gäller det att frågorna i enkäten verkligen 
återspeglar och mäter det begreppet som frågan avser att mäta, det gäller att översätta 
begreppet till en korrekt fråga. (Ejlertsson, 2005:100) 

I vår studie undersöker vi masskundanpassning med inriktning mot produktkategorier och 
värdeanvändande. Masskundanpassning är ett relativt nytt koncept, vilket innebär att det inte 
finns några givna modeller och strukturerade teorier om ämnet. Vi har därför valt att koppla 
masskundanpassning mot värdeanvändade och produktkategorier samt ett försök att definiera 
olika nivåer av masskundanpassning genom olika produktegenskaper.  Detta innebär att 
innehållsvaliditeten blir svår att kontrollera då masskundanpassning inte har några direkt 
givna delar. Innehållsvaliditeten blir då att se till att innehållet i värdeanvänande är inkluderat 
samt att innehållet av produkter i enkäten stämmer överens med teorin om produktkategorier. 
Detta finns det mer skrivet om i detta kapitel under operationaliseringen. För att förklara och 
stärka begreppsvaliditeten rekommenderar vi även i detta fall att läsa 
operationaliseringsdelen. 

Genom att ställa frågorna i en undersökning på ett icke korrekt sätt kan medföra stor 
slumpmässig spridning i svaren, detta resulterar i att undersökningens reliabilitet försämras. 
Reliabilitet innebär att frågorna är ställda på ett korrekt sätt, så att alla respondenter uppfattar 
frågorna på samma sätt. Det vill säga att undersökningen skall ge samma resultat vid 
upprepade försök.    

För att kunna säkerställa reliabiliteten i vår undersökning har vi fokuserat mycket på frågorna, 
vilket i vår undersökning är påståenden då vi använder oss av likertsskalor. För att undvika 
felställda frågor som sänker reliabiliteten genomförde vi en provkörning av enkäten på ett 
fåtal utvalda respondenter. Genom att göra denna provkörning fick vi respondenternas åsikter 
om påståendena och utformningen. En fråga i vår enkätundersökning som denna provkörning 
var kring produktegenskapen passform, vilket vi själva haft problem med. En del av de 
respondenter som genomförde provkörningen av enkäten ansåg att produktegenskapen 
passform var svår att applicera på produkterna, då de ansåg att passform var olika saker för 
olika produkter. Vi var medvetna om detta innan vi utformade enkäten, men såg ingen 
möjlighet att översätta det engelska begreppet ”fit” på något annat sätt, utan att tappa 
validiteten. Det vi gjorde var att vi genom provkörningen av enkäten ändrade översättningen 
av ”fit ” från passning till passform. Trots vår medvetenhet om problemet med 
produktegenskapen passform har vi valt att använda det i undersökningen. Detta baserar vi på 
att undersökningen är en pilotstudie och vi vill inte utesluta begreppet i undersökningen då vi 
anser att det är en viktig del. 
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4.6 Databearbetning och förklaring av statistiska begrepp 

4.6.1 Statistiska begrepp 
Vi kommer att använda statistiska metoder för att kunna bearbeta och analysera den data som 
vi samlat in när vi genomfört vår undersökning. De metoder vi kommer att använda är 
medelvärden, standardavvikelse samt korrelation. 
 
Vi kommer att använda oss av aritmetiska medelvärdet, vilket innebär att man tar summan av 
alla värden och delar det med antalet värden. Medelvärden används när urvalsgruppen är stor, 
vid lågt antal respondenter föreslås att median eller typvärde. (Körner & Wahlgren 1998:44) 
vi använder oss av likertsskalor där skalorna går från värdet 1-5. Detta innebär att 
respondenterna kan ge 5 olika värden på frågorna. Från dessa värden mellan 1-5 räknar vi ut 
ett medelvärde för varje fråga, som vi sedan kan jämföra mellan frågorna. Genom att 
respondenten svarar en 3:a på en femgradig likertsskala innebär det att respondenten inte 
instämmer med någon av extremerna i var enda av skalan. Vi kommer därför att se de 
medelvärden som har ett värde på över 3 som relevanta, de medelvärden som är under 3 visar 
på att respondenten inte instämmer med påståendet i enkäten. 

Medelsnittsmått så som medelvärde behöver nödvändigtvis inte säga så mycket, dessa 
genomsnittsmått behöver oftast kompletteras med spridningsmått som till exempel 
standardavvikelse. Standardavvikelsen beskriver variationen i den statistiska informationen, 
det vill säga spridningen i resultatet kring det gemensamma medelvärdet. (Körner 1993:80) 
Vi kommer att använda standardavvikelsen i dataanalysen för att förklara de medelvärden 
som vi presenterar. De medelvärden som visar att på en låg standardavvikelse visar även att 
spridningen mellan respondenterna för den frågan låg, vilket styrker värdet på medelvärdet. 

Korrelationskoefficienten är en typ av sambandsmått, som beskriver sambanden och om 
sambanden mellan variabler är positiva eller negativa. Sambandsmått ser till två olika 
variabler och jämför för att se om samband föreligger. Om de båda variablerna visar på ett 
högt värde ligger ett positivt samband, så kallad positiv korrelation. Det vill säga att 
korrelation ser till hur värdena på två olika variabler stämmer överens med varandra och om 
det har ett statistiskt samband. (Körner 1993:130) i vår undersökning kommer vi att använda 
korrelation för att kunna mäta samband mellan frågorna i vår enkät. Vi kommer att se till 
korrelation för på två olika sätt, detta för att kunna svara på hypoteserna H3 och H4. För att 
kunna svara på hypotesen H3 ”Genom att konsumenterna får påverka de produktegenskaper 
de anser intressanta, ökar deras nöjdhet för produkten” tittar vi på hur korrelerade 
respondenternas svar har varit för alla produkter och produktegenskaper vad gäller intresse av 
att påverka och om det verkligen ökar deras nöjdhet för produkten. Detta innebär att om 
respondenterna har gett ett högt värde på intresse att påverka en produktegenskap och även 
gett ett högt värde på att detta skulle öka deras nöjdhet med produkten föreligger en positiv 
korrelation mellan variablerna.  
 

4.6.2 Diagram och tabeller 
För de kvalitativa variablerna i undersökningen som endast består av de inledande 
demografiska frågorna använder vi oss av cirkeldiagram och värdet på resultatet presenteras i 
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procent. Körner (1993:32) beskriver att vid ett lågt antal respondenter kan procentsatser vara 
felvisande, då varje respondent utgör en stor procentsats. Vi anser att med våra 122 
respondenter kan vi använda procent för att förklara cirkeldiagrammen. 

Vad gäller presentationen i dataanalysen av medelvärde för intresse av att påverka 
produktegenskaperna, använder vi oss av stapeldiagram för att presentera de medelvärden 
som vi fått fram från det sammanslagna resultatet. För presentation av korrelation använder vi 
oss av vanliga tabeller för att tydliggöra texten och resultaten från korrelationerna mellan 
variablerna. 
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5. Dataanalys 
I dataanalysen presenteras de resultat vi fått fram genom vår enkätundersökning. Dessa data 
är framtagna genom statistikprogrammet SPSS där vi lade in all data från undersökningen. 
Nedan presenteras det resultat vi fått fram från undersökningen och därefter behandlat i 
SPSS. 

5.1 Presentation av demografisk data 
För denna enkätundersökning som vi genomfört om produkter, produktegenskaper samt 
produktnöjdhet har vi haft 122 respondenter. Könsfördelningen bland respondenter är 47% 
kvinnor och 53% män. Åldersfördelningen bland respondenterna innebar att de flesta 
respondenterna tillhörde de lägre åldersintervallen, då intervallet 16-24 år stod för 61% och 
intervallet 25-34 år stod för den näst största fördelningen med 28% av respondenterna.   

 

Figur 5.1 Könsfördelning Figur 5.2 Åldersfördelning 

Som figurerna på nästa sida visar hade störst andel av respondenterna en eftergymnasial 
utbildning på över tre år, 44%. Även andelen av respondenter med en eftergymnasial 
utbildning på mindre än tre år var stor med 35%. 20% av respondenterna hade en gymnasial 
utbildning. Bortfallet på frågan om respondentens utbildning var 1%. Inkomstfördelningen 
var den demografiska variabel som visade på högst bortfall med 2%. Inkomstfördelningen 
visade på att störst andel (72%) av respondenterna hade en inkomst mellan 0-11000 kr i 
månaden. Det inkomstintervallet som har den näst högsta andelen är det högsta 
inkomstintervallet 25000+ kr, med en andel på 18%.     

 

Figur 5.3 Fördelning av utbildning Figur 5.4 Inkomstfördelning 
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5.2 Bortfallsanalys 
När vi genomfört denna undersökning anser vi att bortfallet bland respondenterna och svaren 
är lågt. Det enda stora bortfallet vi haft är då vi lämnat ut enkäter till ett företag, som erbjudit 
sig att fylla i enkäterna, men inte genomfört detta enligt överenskommelse. Istället för att ge 
företaget en ny omgång enkäter valde vi att gå vidare med andra respondenter. De uteblivna 
enkätsvaren från företaget medför att de demografiska variablerna blir en aning vridna till 
följd av att det tillfrågade företaget glömt att distribuera enkäterna. Anledningen till att så stor 
andel unga människor deltagit i undersökningen anser vi vara ett resultat både av bortfallet 
från ett av de företag vi besökte, men även det faktum att vi valt att fråga studenter. Bortfallet 
från företaget anser vi även kan förklara den låga medelinkomsten bland våra respondenter då 
den största andelen respondenter nu blev studenter, vilka normalt inte befinner sig i en stark 
ekonomisk situation. Då vi genomför en pilotstudie och inte har några djupare planer på att 
generalisera resultatet från undersökningen så långt, anser vi att det totala bortfallet är 
godtagligt. 

Det partiella bortfallet i de enkäter som blivit genomförda var minimalt, då det endast var ett 
bortfall på 18 frågor bland de 122 enkäterna. Totalt av alla de ifyllda enkäterna blir det en 
summa på 13 176 frågor, att då ha ett bortfall på 18 frågor anser vi vara godtagbart. Vi kunde 
dock urskilja vissa mönster i bortfallet för de 18 frågorna. Bland de demografiska variablerna 
fanns ett bortfall för utbildning och två för inkomst. Vi anser att inkomst kan intränga på 
respondentens integritet och kanske inte är något som dessa respondenter velat skylta med. 
Det andra mönstret i bortfall vid enstaka frågor är att de flesta bortfallen berör frågorna om 
konsumentexpertis. Detta gäller inte någon viss produkt eller produktkategori, bortfallet för 
konsumentexpertis gäller för alla produkter och produktkategorier. Vi anser dock inte att detta 
påverkar resultatet, då det gäller enstaka bortfall.  

5.3 Intresse av att påverka produktegenskaper  
Eftersom vår enkät består av frågor enligt likertstyp har vi valt att ge respondenten en 
femgradig skala att svara på. När det gäller produktegenskaperna och hur intressant 
respondenten anser det skulle vara att få påverka dessa produktegenskaper, använder vi 
motpolerna ”Inte intressant” och ”Intressant” på skalan. Detta ger oss olika värden mellan 1 
och 5 som svar, från dessa siffror räknar vi ut medelvärden för att senare kunna analysera 
dessa värden. Detta medför att svar som är över 3 på skalan medför att respondenten anser det 
intressant. Vi kommer därför att titta på medelvärdena från undersökningen och de värden 
som överstiger 3 vi vara intressanta. 

Dessa data är relevanta för vår undersökning då de syftar till att studera om våra hypoteser 
kan stärkas eller ska förkastas. I den inledande fasen kopplas resultaten till hypoteserna H1 
(Konsumenters attityder till kundanpassning skiljer sig mellan produkter i olika 
produktkategorier) och H2 (Konsumenter anser det viktigt att få påverka de sex 
produktegenskaperna för produkter inom de fyra produktkategorierna.) 

5.3.1 Disktrasa 
För produkten disktrasa som tillhör produktkategorin bekvämlighetsprodukter var det bara två 
produktegenskaper som visade på ett medelvärde för intresse som hade ett värde över 3. 
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Dessa två produktkategorier var material och storlek, material visade på ett medelvärde på 
3,71 och storlek med 3,19. De resterande produktegenskaperna hade följande medelvärden; 
färg 2,88, form 2,75, passform 2,50, bekvämlighet 2,92. 

De produktegenskaper som visade på mest spridning i svaren var färg, form och 
bekvämlighet. Av dessa var det produktegenskapen färg som visade på högst spridning med 
en standardavvikelse på 1,418.  

 
Figur 5.5 Intresse för disktrasa 

5.3.2 Hushållspapper 
Intresset att få påverka produktegenskaperna för hushållspapper var något högre än för 
disktrasa som båda ingår i produktkategorin bekvämlighetsprodukter Tre produktegenskaper 
som respondenterna ansåg vara intressanta att få påverka. Dessa tre med ett medelvärde över 
3 var; material, passform och storlek. Material visade det högsta värdet på 3,68, medan 
bekvämlighet hade 3,09 och storlek 3,07. De tre resterande produktegenskaperna visas de 
följande medelvärden; färg 2,37, form 2,45, passform 2,38 (Se figur på nästa sida).  

För hushållspapper som produkt var det relativt hög spridning i svaren för samtliga 
produktegenskaper. Spridningen var även jämnt fördelad över alla egenskaper. Trots den 
jämna spridningen visade sig respondenterna sig minst eniga om produktegenskapen färg, 
som hade en standardavvikelse på 1,415.  

 
Figur 5.6 Intresse för Hushållspapper 
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5.3.3 Tandborste 
Tandborste tillhör produktkategorin valmöjlighetsprodukter. Respondenterna i vår 
undersökning visade sig intresserade att få påverka alla egenskaper förutom färg. Färg visade 
ett medelvärde för intresse på 2,83, medan resterande visade på värden över 3. Som 
presenterat i diagrammet nedan hade; form 3,52, material 3,4, passform 3,71, bekvämlighet 
3,94 och storlek 3,32. Av detta kan vi se att bekvämlighet var den egenskap som 
respondenterna ansåg vara mest intressant att få påverka.  

Även för produkten tandborste visade sig respondenterna mest spridning i svaren för färg, 
med en standardavvikelse på 1,418. För de resterande produktegenskaperna var spridningen i 
svaren relativt jämn, då standardavvikelse visade följande värden; form 1,187, material 1,271, 
passform 1,196, bekvämlighet 1,228 och storlek 1,255. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 5.7 Intresse för tandborste 

5.3.4 Potatisskalare 
Potatisskalare precis som tandborste tillhör produktkategorin valmöjlighetsprodukter, 
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Figur 5.8 Intresse för potatisskalare 

5.3.5 Byxor 
För byxor som tillhör kategorin shoppingprodukter visade sig alla egenskaper vara intressanta 
att få påverka för respondenterna. Alla egenskaper visade på höga medelvärden för intresse av 
att påverka produktutförandet, då alla ligger över ett medelvärde på 4. Passform uppfattades 
mest intressant med ett medelvärde på 4,55. Både form och bekvämlighet visade på 
medelvärde på 4,39, vilket också är ett högt medelvärde för intresse (Se figur på nästa sida). 

Byxor uppvisar en väldigt låg standardavvikelse vilket tyder på att respondenterna är eniga i 
sina svar. Den produktkategori som visar på höst spridning är storlek, som har en 
standaravvikelse på 1,217. De resterande produktegenskaperna visade i tur och ordning; färg 
1,140, form 1,040, material 1,113, passform 0,863, bekvämlighet 0,992.  

 
Figur 5.9 Intresse för byxor 
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medelvärde på 3,9, därefter kommer färg på 3,81, sedan kommer storlek med 3,6 och sist 
kommer material med ett medelvärde på 3,19. 

Standardavvikelsen bland svaren för intresse att påverka sina solglasögon var relativt jämna. I 
jämförelse med byxor från samma kategori är spridningen i svaren större för solglasögon. 
Störst spridning i svaren återfinns i storlek, med en standardavvikelse på 1,365. 
Respondenterna visade störst enighet i Passform där standardavvikelsen uppvisade 1,178. 

 
Figur 5.10 Intresse för solglasögon 

5.3.7 Lyxbil 
Specialprodukten lyxbil visade även den på relativt höga medelvärden. För lyxbil ansåg 
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standardavvikelsen med 1,392. Minst spridning i svaren har färg där standardavvikelsen är 
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Figur 5.11 Intresse för lyxbil 
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5.3.8 Lyxklocka 
Lyxklocka tillhör specialprodukter precis som lyxbilar. Lyxklocka visar inte på lika höga 
medelvärden för intresse av att påverka produktegenskaperna. Samtliga medelvärden för 
ligger mellan 3 och 4 enligt följande; färg 3,63, form 3,78, material 3,43, passform 3,66, 
bekvämlighet 3,52 och storlek 3,39. Standardavvikelsen för lyxklocka är väldigt hög och 
jämn och högsta spridningen i svaren finns för storlek som uppvisar en standardavvikelse på 
1,507. Resterande produktegenskapers standardavvikelse låg alla över 1,4.    

 

 

 

 

 

 
 

   
Figur 5.12 Intresse för lyxklocka 

5.4 Korrelationer mellan intressant och nöjdhet 
I vår hypotes H3 vill vi försöka se samband om konsumenter upplever en ökad nöjdhet och ett 
ökat värdeanvändande för produkten om konsumenten själv får anpassa produkten efter vad 
denne upplever som intressant. Resultaten för värdena för att förklara denna hypotes 
redovisas nedan.  

5.4.1 Disktrasa 
För disktrasa visade korrelationen mellan vilka egenskaper konsumenten uppfattade intressant 
och vilka egenskaper som skulle leda till högre värdeanvändande följande resultat. Enligt 
tidigare presenterade data så visade sig att material och storlek var det som uppfattades mest 
intressant att påverka för konsumenterna. Huruvida dessa två egenskaper även bidrog till ökad 
nöjdhet för konsumenten visades genom ett Pearson-test. Resultaten ur Pearson-testet visade 
att både storlek och material var korrelerade mellan intressant och nöjdhet. Resultaten för 
material visade på en korrelation på 69,8% (0,698) och för storlek på en korrelation på 57,2% 
(0,572). Båda dessa korrelationer var dessutom signifikanta med ett 99%-igt 
konfidensintervall. Resultaten från Pearson-testet på samtliga produktkategorier visade att alla 
produktegenskaper korrelerade med varandra i frågan om intressant leder till nöjdhet. Dock är 
det för oss inte relevant att redovisa de övriga resultaten, då dessa enligt tidigare redovisat 
data inte uppfyllde kraven på tillräckligt intressanta.  

5.4.2 Hushållspapper 
Som ovan visat i tabellen för hushållspapper om vilka egenskaper som uppfattades som 
intressanta att anpassa var material, bekvämlighet och storlek de egenskaper som uppfattades 
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mest intressanta. För material var korrelationskoefficienten 73,6% (0,736) medan 
korrelationskoefficienten för bekvämlighet och storlek var 78,6% (0,786) respektive 79,2% 
(0,792). Dessa tre visade på signifikans i 99% konfidensintervall. Även för hushållspapper 
visade de andra egenskaperna signifikanta korrelationer mellan intressant och nöjdhet men, 
dessa resultat redovisas inte här.  

5.4.3 Tandborste 
De egenskaper som visade sig ha korrelation mellan intressant och nöjdhet för tandborste var 
följande. Som figur 5.7 visar i ovanstående avsnitt så uppfattades samtliga egenskaper utom 
färg som intressanta att anpassa och påverka. Samtliga korrelationer låg på värden över 74% 
med passform som högsta värde på 77,7% (0,777). Alla egenskaper nu inkluderat färg visar 
på en signifikans i ett 99% konfidensintervall mellan intressant och nöjdhet enligt tabellen.  

5.4.4 Potatisskalare 
För produkten potatisskalare visas i intressediagrammet (Figur 5.9) att passform och 
bekvämlighet var de som av respondenterna ansågs som relevant och intressant att påverka. 
Korrelationen för dessa två egenskaper gällande intresse och nöjdhet var signifikant i ett 99% 
konfidensintervall. Korrelationen för passform låg på 75% (0,750) och för bekvämlighet var 
korrelationen 76% (0,760). Övriga produktegenskaper var även de korrelerade och 
signifikanta i ett 99% konfidensintervall, men redovisas inte här på grund av dess låga 
intressegrad.  

5.4.5 Byxor 
För produkten byxor som enligt intressediagrammet (Se figur 5.9) uppvisade högt intresse på 
samtliga produktegenskaper utföll korrelationsresultatet enligt nedan. Högst korrelation 
mellan intresse och nöjdhet hade egenskapen färg med ett värde på 82,2% (0,822). Lägst 
korrelerat var bekvämlighet som uppvisade ett värde på 70,2% (0,702), medan de andra 
egenskaperna låg mellan dessa båda värden. Samtliga egenskaper visade på signifikans i ett 
99% konfidensintervall. 

5.4.6 Solglasögon 
Liksom för byxor så visade även samtliga produktegenskaper gällande solglasögon högt 
intresse bland respondenterna. Korrelationen var signifikant enligt 99% konfidensintervall för 
samtliga produktegenskaper och högst korrelerat värde visades för egenskapen material med 
ett värde på 85,9% (0,859). Lägst korrelerat var bekvämlighet med ett värde på 79,5% (0,795) 
medan övriga ej nämnda egenskaper samtliga hade värden på över 82%.  

5.4.7 Lyxbil 
Som ovan beskrivet i avsnittet som behandlade intresset för produktegenskaperna visade sig 
samtliga produktkategorier intressanta för produkten lyxbil. Korrelationen mellan intresse och 
nöjdhet var signifikant enligt 99% konfidensintervall på samtliga produktegenskaper med det 
högsta korrelationsvärdet på 81,7% (0,817) för egenskapen bekvämlighet. Det lägsta 
korrelerade värdet visades för produktegenskapen färg där resultatet var 75,1% (0,751). 



Kapitel 5 ‐ Dataanalys 

50 
 

5.4.8 Lyxklocka 
Resultaten angående produkten lyxklocka gällande konsumentintresse har visats i 
intressediagrammet (Se figur 5.11). Alla egenskaper visade sig ha intresse och samtliga av 
dessa visade signifikant korrelation till nöjdhet enligt 99% konfidensintervall. 
Produktegenskapen storlek visade högst korrelerat värde av de sex produktegenskaperna med 
ett värde på 90,1% (0,901). Lägst och identiskt värde hade egenskaperna material och 
passform med värden på 82,6% (0,826).  

5.5 Konsumentexpertis  
I vår undersökning har vi även testat respondenternas uppfattade kunskap om de produkter 
som förekommer i undersökningen. Vi vill med detta se om den uppfattade kunskapen kan 
kopplas till hur intressant produkten förefaller vara att anpassas och hur nöjd konsumenten är 
med produkten till följd av anpassningen. Anledningen till frågorna om konsumentexpertis är 
för att besvara vår hypotes H4 om konsumenter med en hög kunskap finner det mer intressant 
att anpassa och påverka produktegenskaperna.  

5.5.1 Upplevd expertis för de åtta produkterna 
Den kunskap som respondenterna svarat att de anser sig ha om de åtta produkter som vår 
undersökning innehåller presenteras i boxdiagrammet nedan. När vi sedan går igenom de 
produktegenskaper som korrelerade till upplevd kunskap visar vi i tabellerna korrelationerna 
för samtliga produktegenskaper, även de som inte i initialskedet uppfattats som intressanta att 
anpassas av respondenterna. 

 

Figur 5.13 Konsumentexpertis 

Diagrammet visar att samtliga produkter utom byxor och solglasögon ligger på ett värde 
mellan två och tre i skalan för upplevd kunskap om produkten. Det är endast byxor och 
solglasögon vilka båda tillhör kategorin shoppingprodukter som har ett värde på över tre.  
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5.5.2 Disktrasa 
Som tidigare redovisats var de primärt mest intressanta produktegenskaperna för produkten 
disktrasa material och storlek. Respondenterna svarade på kunskapsfrågan för disktrasa att de 
hade en kunskap på 2,44 i medelvärde. De produktegenskaper som visade på klart högre 
korrelation än de andra var produktegenskaperna material, passform, bekvämlighet och 
storlek. Som innan redovisats upplevde respondenterna endast att material och storlek var 
intressanta för dem, varför endast dessa resultat kommer redovisas här. För material visade 
korrelationen mellan den upplevda kunskapen om produkten och hur intressant det är att 
påverka material på ett värde av 17,4% (0,174). Korrelationsvärdet visade en korrelation 
mellan storlek och kunskap på 18,1 (0,181). Korrelationen mellan storlek och kunskap på 
disktrasa visade sig även signifikant i ett 95% konfidensintervall. 

Egenskap  Korrelation till kunskap 

Färg  13,4% 

Form  12,9%** 

Material  17,4%* 

Passform  5,4% 

Bekvämlighet  5,2%* 

Storlek  18,1%* 

* 95%  ** 99% 
Figur 5.14 Korrelation mellan intresse och nöjdhet för disktrasa 

5.5.3 Hushållspapper  
För hushållspapper visade korrelationsvärdena mellan intressant och nöjdhet att material, 
bekvämlighet och storlek vara egenskaper som ledde till mer nöjdhet för respondenterna. 
Medelvärdet för den upplevda kunskapen på hushållspapper var enligt respondenterna 2,61. I 
resultaten om den upplevda kunskapen om hushållspapper leder till att det uppfattas mer 
intressant att anpassa produkten, visar sig korrelationerna vara högst för färg, form och 
material där dessa tre egenskaper hade korrelationsvärde på i ordningsföljd 22,4%, 29,2% och 
22,3%. Korrelationsvärdet på form var signifikant i ett 99% konfidensintervall medan övriga 
två visade på signifikans i ett 95% konfidensintervall. För egenskaperna bekvämlighet och 
storlek uppvisades korrelationsvärden på 18,1% (0,181) och 14,6% (0,146), där bekvämlighet 
var signifikant enligt 95% konfidensintervall, medan storlek inte uppvisade någon signifikans. 

Egenskap  Korrelation till kunskap 

Färg  22,4%* 

Form  29,3%** 

Material  22,3%* 

Passform  7,0% 

Bekvämlighet  18,1%* 

Storlek  14,6% 

* 95%  ** 99% 
Figur 5.15 Korrelation mellan intresse och nöjdhet för hushållspapper 
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5.5.4 Tandborste 
De egenskaper som var mest intressant att anpassa för produkten tandborste har redovisats 
ovan i tidigare del av dataanalysen (Se figur 5.7). Korrelationen mellan upplevd kunskap och 
intressant rörande dessa egenskaper presenteras i följande form. Två av egenskaperna, 
nämligen material och storlek visade på signifikanta resultat enligt 95% konfidensintervall 
medan övriga inte uppvisade någon signifikans. Korrelationsvärdena för material och storlek 
var 18% (0,180) respektive 18,3% (0,183). För övriga egenskaper uppvisades följande 
korrelationsvärden; Form, 12,9% (0,129), Passform, 12,3% (0,123), Bekvämlighet, 6% 
(0,060). Medelvärdet för upplevd kunskap om tandborste var 2,91. 

Egenskap  Korrelation till kunskap 

Färg  9,0% 

Form  12,9% 

Material  18%* 

Passform  12,3% 

Bekvämlighet  6,0% 

Storlek  18,3%* 

* 95%  ** 99% 
Figur 5.16 Korrelation mellan intresse och nöjdhet för tandborste 

5.5.5 Potatisskalare 
Passform och bekvämlighet var de egenskaper som tidigare presenterats som de mest 
intressanta gällande anpassning av potatisskalare. Dessa två egenskaper visade på korrelerade 
värden gentemot upplevd kunskap på 20,8% (0,208) och 18,2% (0,182). Både passform och 
bekvämlighet var signifikanta för ett 95% konfidensintervall. För de övriga egenskaperna 
visade form, material och storlek på högre korrelation gentemot upplevd kunskap än material 
och passform. Resultaten för dessa egenskaper var; Form, 33,3% (0,333), Material, 25,7% 
(0,257), Storlek, 24,0% (0,240). Samtliga dessa tre egenskaper visade dessutom signifikans i 
99% konfidensintervall. Medelvärdet för upplevd kunskap om potatisskalare visas i 
diagrammet ovan vara 2,67.  

Egenskap 
Korrelation till 
kunskap 

Färg  7,70% 

Form  33,3%** 

Material  25,7%** 

Passform  20,8%* 

Bekvämlighet  18,2%* 

Storlek  24%** 

* 95%  ** 99% 
Figur 5.17 Korrelation mellan intresse och nöjdhet för potatisskalare 

5.5.6 Byxor 
Byxor är den produkt som uppvisar det högsta medelvärdet gällande upplevd kunskap bland 
respondenterna. Medelvärdet för den upplevda kunskapen angående byxor visas av 
diagrammet ovan och är 3,59. Samtliga produktegenskaper visar på signifikanta korrelationer 
i 99% konfidensintervall. Korrelationsvärdena visades enligt följande; Färg, 39,4% (0,394), 
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Form, 42,2% (0,422), Material, 38,4% (0,384), Passform, 38,4% (0,384), Bekvämlighet, 29,1 
(0,291) och Storlek, 30,4% (0,304).  

Egenskap  Korrelation till kunskap 

Färg  39,4%** 

Form  42,2%** 

Material  38,4%** 

Passform  38,4%** 

Bekvämlighet  29,1%** 

Storlek  30,4%** 

* 95%  ** 99% 
Figur 5.18 Korrelation mellan intresse och nöjdhet för byxor 

5.5.7 Solglasögon 
Solglasögon har av diagrammet ovan ett medelvärde på upplevd kunskap på 3,02. Liksom för 
byxor så uppfattades samtliga produktegenskaper intressanta för respondenterna att anpassa. 
Alla produktegenskaperna visade på signifikanta korrelationer mellan intressant och upplevd 
kunskap i ett 99% konfidensintervall. Korrelationsvärdena utföll som följer; Färg, 40,1% 
(0,401), Form 45,9% (0,459), Material 48% (0,480), Passform, 44,2% (0,402), Bekvämlighet, 
37,8% (0,378), Storlek, 49,5% (0,495).  

Egenskap  Korrelation till kunskap 

Färg  40,1%** 

Form  45,9%** 

Material  48,0%** 

Passform  44,2%** 

Bekvämlighet  37,8%** 

Storlek  49,5%** 

* 95%  ** 99% 
Figur 5.19 Korrelation mellan intresse och nöjdhet för solglasögon 

5.5.8 Lyxbil 
Samtliga egenskaper för produkten lyxbil visade på en signifikant korrelation i 99% 
konfidensintervall. Medelvärdet för den upplevda kunskapen för lyxbil visas av diagrammet 
ovan till 2,45. Samtliga korrelationer låg på intervallet mellan 30 och 40 och resultaten ser ut 
enligt nedan: Färg, 30,8% (0,308), Form, 36,9% (0,369), Material, 37,0 (0,370), Passform, 
30,9 (0,309), Bekvämlighet, 33,2 (0,332) och Storlek 38,8% (0,388).  

Egenskap  Korrelation till kunskap 

Färg  30,8%** 

Form  36,9%** 

Material  37,0%** 

Passform  30,9%** 

Bekvämlighet  33,2%** 

Storlek  38,8%** 

* 95%  ** 99% 
Figur 5.20 Korrelation mellan intresse och nöjdhet för lyxbil 
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5.5.9 Lyxklocka 
Liksom för produkten lyxbil så visade sig samtliga egenskaper signifikanta i 99% 
konfidensintervall för korrelationen mellan intressant och upplevd kunskap. Medelvärdet på 
den upplevda kunskapen för lyxklocka var 2,23. Form visade på en korrelation på 34,1% 
(0,341) medan samtliga andra låg i intervall mellan 40 och 46. Korrelationerna för de 
resterande produktegenskaperna såg ut som följande; Färg, 43,1% (0,431), Material, 40,7% 
(0,407), Passform, 41,1% (0,411), Bekvämlighet, 44,9% (0,449) och Storlek, 46,4% (0,464).  

Egenskap  Korrelation till kunskap 

Färg  43,1%** 

Form  34,1%** 

Material  40,7%** 

Passform  41,1%** 

Bekvämlighet  44,9%** 

Storlek  46,4%** 

* 95%  ** 99% 
Figur 5.21 Korrelation mellan intresse och nöjdhet för Lyxklocka 
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6. Analys av empiriska data 
Vi kommer i detta kapitel att analysera den data som dataanalysen presenterat och sätta det i 
relation till den modell vi byggde i kapitlet för modellteori. 

6.1 Modellanalys 
I denna del kommer vi att presentera relationer mellan produktkategorierna, 
produktegenskaperna och mervärdet. Detta gör vi genom att se till resultatet i undersökningen 
och att föra in resultatet i den modell vi visat tidigare i arbetet. 

6.2 Bekvämlighetsprodukter 
Inom bekvämlighetsprodukter har vi valt att undersöka de två produkterna disktrasa och 
hushållsprodukter. Som dataanalysen visade var det bara material och storlek som 
respondenterna ansåg intressanta att få påverka, för produkten disktrasa. Medelvärdena för 
disktrasa var i jämförelse med andra produktegenskaper relativt låga på 3,71 och 3,19. 
Hushållspapper visade på högre intresse att få påverka produktegenskaperna, då förutom 
material och storlek även visade att bekvämlighet också var intressant. 

I modellen nedan visar vi grafiskt hur intresset såg ut för produkterna disktrasa och 
hushållspapper vilka tillhör produktkategorin bekvämlighetsprodukter. Detta kan ses genom 
linjer som länkar samman produkterna med de intressanta produktegenskaperna.  

 

 

Figur 6.1 Intresse att påverka produktegenskaper för bekvämlighetsprodukter  

6.3 Valmöjlighetsprodukter 
För tandborste och potatisskalare vilka båda tillhör produktkategorin valmöjlighetsprodukter 
visade på variation mellan produkterna. För tandborste visade sig alla produktegenskaper 
förutom färg vara intressanta att få påverka. För potatisskalare var endast passform och 
storlek intressanta att få påverka. Även medelvärdena för både tandborste och potatisskalare 
visade sig relativt låga, i samma nivå som för bekvämlighetsprodukterna, då inget medelvärde 
nådde resultat över 4. 

Detta illustreras även grafiskt i modellen nedan, där de båda produkterna för produktkategorin 
valmöjlighetsprodukter visas. Den statistiska kopplingen som medelvärdet utgör, visas i 
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modellen genom de linjer som går från produkterna och produktkategorin, till de 
produktegenskaper som respondenterna ansåg vara intressanta.   

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2 Intresse att påverka produktegenskaper för valmöjlighetsprodukter 

6.4 Shoppingprodukter 
För shoppingprodukter ansåg respondenterna det väldigt intressant att få påverka de givna 
produktegenskaperna. Både för byxor och solglasögon ansåg respondenterna det intressant att 
få påverka alla de sex egenskaperna. Intresset var högt och alla var intressanta men graden av 
intresse varierade ganska mycket både mellan och inom produkterna för shoppingprodukter. 
För byxor var nivån för intresset väldigt hög då medelvärdet för intresse låg över 4 för alla de 
sex produktegenskaperna. Detta medan solglasögon bara hade medelvärden för intresse att 
påverka de egenskaper som var över 4, dessa var form och passform. 

När vi även grafiskt illustrerar dessa samband i modellen nedan kan dessa skillnader i grad av 
intresse inte framkomma, då linjerna för länken mellan produkterna och produktegenskaperna 
gäller för alla produkter och alla egenskaper. I jämförelse med linjerna för de två tidigare 
produktkategorierna finns en högre grad av intresse bakom dessa linjer då byxors alla 
medelvärden låg på ett värde över 4.           

 

 

Figur 6.3 Intresse att påverka produktegenskaper för shoppingprodukter 

6.5 Specialprodukter 
Precis som för shoppingprodukterna visade specialprodukterna lyxbil och lyxklocka på att 
alla produktegenskaper skulle vara intressanta att få påverka. Graden av intresse för 
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specialprodukterna var dock lägre än för shoppingprodukterna trots att de visade sig 
intressanta. Det skilde ganska mycket i grad av intresse mellan specialprodukterna där 
produkten lyxklocka visade på intresse att påverka alla produktegenskaper, men graden av 
intresse var märkbart lägre än för produkten lyxbil vilket dataanalysen framhäver. 

Den grafiska illustrationen av specialprodukterna går precis som för shoppingprodukter länkar 
mellan båda produkterna och alla egenskaper. Trots att modellen för specialprodukter ser ut 
som för shoppingprodukter är som ovan nämnt graden av intresse inte lika högt.  

 

Figur 6.4 Intresse att påverka produktegenskaper för specialprodukter 

6.6 Slutgiltig modell 
 

 

Figur 6.5 Intresse att påverka produktegenskaper för samtliga produktkategorier och produkter 
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Figur 6.6 Slutgiltig modell med produkter 

6.7 Analys av korrelation mellan intresse och nöjdhet 
Det empiriska material som redovisades i dataanalysen syftade till att undersöka om vår 
hypotes H3 hade stöd i empirin. I den slutgiltiga modellen som visas nedan och som visades i 
slutet av teorikapitlet kan ses hur vi tänkt oss att intresse bör leda till ökad nöjdhet och ökat 
värdeanvändande.  

 

Figur 6.7 Koppling produktegenskaper och värdeanvändande 

Vi har valt att redovisa resultaten från empirin utifrån den modell som vi lagt upp hela 
undersökningen på. Således kommer inte varje produkt att behandlas i detalj i denna del, som 
varit faktum i den tidigare analysen som behandlar H1 och H2.  

Som ovan redovisats i modellanalysen så visade det sig att de produktegenskaper som visade 
sig intressanta samtliga även visade på ökad nöjdhet. Det gör att vi kan styrka vår hypotes 
H3a med dessa resultat. Resultaten gör att vi kan slå fast att för våra valda produkter så ökar 
den upplevda nöjdheten och därmed värdeanvändandet om konsumenten själv får påverka de 
produktegenskaper, som denne tycker är intressanta.  

Vi kan alltså med våra resultat styrka att det uppfattade värdeanvändandet ökar tack vare 
konsumentens egen medverkan i utformningen av produkten. Detta överensstämmer med de 
fakta som Matthing et al (2004) presenterar, då de menar att om konsumenten ska få ut 
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maximalt värde av produkten så krävs en involvering i utformandeprocessen. Dock ska inte 
glömmas bort, eller föraktas det faktum att konsumenter är olika och uppfattar saker och 
händelser på olika sätt, något vi märkt i undersökningsresultaten och som även Grönroos 
(2006) beskriver då han menar att det ökade värdet av en masskundanpassad produkt inte kan 
påverkas av producenten utan endast av brukaren.  

Vi anser att vi med dessa resultat kan styrka Matthing et als (2004) argument att delaktighet 
av konsumenten genom hela processen leder till ökat värde för konsumenten. Detta har vi 
tidigare redovisat som en av förutsättningarna för masskundanpassning då hela konceptet 
bygger på delaktighet från konsumentens sida och interaktion mellan konsument och företag 
(Pine 1993b).  

6.8  Analys av konsumentexpertisens inverkan på masskundanpassning 
Hypotes H4 i vår studie syftar till att bekräfta eller förkasta om huruvida den upplevda 
kunskapen om produkten medför högre intresse att anpassa produkten.  

Som vi beskrivit i teorin hävdar Dellaert & Stremersch (2005) att det finns kopplingar mellan 
konsumentexpertis och masskundanpassning, eftersom konsumenter med upplevd god 
kunskap tenderar att uppskatta de alternativ som en masskundanpassning av en produkt kan 
erbjuda. Resultaten av den upplevda kunskapen av produkterna i vår studie redovisas i tabell i 
dataanalysen och vi kan där utläsa att våra respondenter upplevde sig ha störst kunskap om 
produkterna byxor och solglasögon. Dessa båda produkter visade på medelvärden av upplevd 
kunskap på över tre. Vi ser klara kopplingar till Murphy & Enis (1986) klassificering av 
produktkategorier, där de antyder att denna produktkategori är den som konsumenter 
anstränger sig mest i köpprocessen, i förhållande till hur ofta de köper produkter från denna 
produktkategori. Vi ser också i studier från bland andra Endo & Kincade (2008) och Hultink 
et al (2000) som forskat om produktegenskaper, att de använt sig av produkter som kan 
härröras till shoppingprodukter i sina studier.  

Av de jämförelser som gjordes i dataanalysen angående om konsumentexpertisen påverkar 
konsumenters vilja att anpassa produkter med produktegenskaper de anser intressanta, kan vi 
se att de produktegenskaper som uppfattades som intressanta, korrelerar med den upplevda 
kunskapen i samtliga produkter för samtliga produktegenskaper. 

Vi kan se att produktkategorierna shopping- och valmöjlighetsprodukter är de två kategorier 
som uppvisar den högsta konsumentexpertisen, vilket överensstämmer med teorierna av 
Murphy & Enis (1986) som menar att dessa två produktkategorier är de som konsumenten 
lägger ner mer ansträngning än för bekvämlighetsprodukter, men mindre tid än 
specialprodukter. Specialprodukter innebär som tidigare beskrivits i teorin produkter som är 
kostsamma för konsumenten och som kräver en stor ansträngning och inte har så stor 
målgrupp som de andra produkterna. Detta kan styrkas av våra resultat då vi ser att lägst 
upplevd kunskap finns bland bekvämlighetsprodukterna och specialprodukterna.  

Våra resultat visar på höga korrelationer i kategorin shoppingprodukter, medan 
bekvämlighetsprodukter visar på lägst korrelation relaterat till den upplevda kunskapen. Vi 
anser därför att vi kan styrka hypotes H4 till viss del, hög expertis visar på att intresset att 
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anpassa är högt där det finns hög upplevd kunskap. För produkterna som inte står ut med 
medelvärden över tre är medelvärdena relativt lika och spänner mellan 2,23 för lyxklocka till 
2,91 för tandborste. Vi kan här se att eftersom resultaten som visats i empirin är korrelerade 
med intresse, så kan vi ändå styrka konsumentexpertisens påverkan på intresset, även om 
medelvärdena inte översteg tre.  

Vi kommer diskutera dessa resultat och resonemang mer utförligt i diskussionskapitlet, där vi 
även ger vår syn på vad resultaten kan innebära för undersökningen.   
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7. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera resultaten från empirin med teorierna från våra 
teorikapitel tillsammans med våra egna tankar. Diskussionen är indelad efter huvuddelarna i 
vår undersökning, samt efter hypoteserna. Diskussionsdelen för intresse innehåller hypotes 
H1a, b, c och H2a och H2b. Delen om nöjdhet innehåller hypoteserna H3a, b, c, d och 
konsumentexpertis H4a och H4b.   

7.1 Diskussion om intresse 

7.1.1 Bekvämlighetsprodukter 
Bekvämlighetsprodukter är som Murphy and Enis (1986) beskriver i det inledande 
teorikapitlet produkter som konsumenter ofta köper och inte lägger ned mycket tid på vid 
köptillfället. Dessa produkter innebär inte heller någon väsentlig risk för konsumenten att 
införskaffa. Da Silveira et.al. (2001) beskriver i en av sina sex faktorer för lyckad 
masskundanpassning att vissa produkter passar bättre att masskundanpassa än andra. 
Anderson-Connel et.al. (2002) beskriver i sin studie klädföretag som agerar med internet som 
marknad istället för fysiska butiker och med hjälp av internet kan kunden själv påverka stolek 
och klädernas utseende, vilket är viktigt för produkter så som kläder.  

För att undersöka respondenternas attityder till att få masskundanpassa produkter inom olika 
produktkategorier, använde vi som tidigare nämnts produkterna disktrasa och hushållspapper 
för bekvämlighetskategorin. Enligt Murphy and Enis (1986) definition av 
bekvämlighetsprodukter, borde det inte visa på något större intresse för att få påverka 
produktutformandet. Detta eftersom dessa typer av produkter inte innebär någon större risk 
för konsumenten och engagemanget är lågt. Vår undersökning visade att material och storlek 
var intressant för respondenterna att få påverka för disktrasa. För hushållspapper visade sig 
utöver material och storlek även bekvämlighet vara intressant. Att bekvämlighetsprodukter 
inte engagerar konsumenter alls och att konsumenter inom denna produktkategori inte lägger 
ned energi och tid, anser vi inte helt stämmer. Att så många produktegenskaper ändå gav 
utslag på intresse att få påverka produkterna inom bekvämlighetsprodukter visar att 
konsumenterna är mer aktiva än vad Murphy & Enis (1986) menar i sin artikel om 
produktkategorier.  

Som vår studie visar så är inte intresset för masskundanpassning helt uteslutet för produkter 
inom bekvämlighetskategorin, vilket gör att vår hypotes H1b, (Intresset att påverka 
produktegenskaperna är lägre för kategorierna bekvämlighets- och valmöjlighetsprodukter 

dock bör intresset var något högre för valmöjlighet än bekvämlighet.) kan bekräftas. 

Shaw (2000) beskriver hur den nya kontakten mellan företag och konsumenter har skiftat i 
och med Internets utveckling. Han menar även att detta har skapat en ny konsument som är 
mer riskbenägen och föredrar valmöjligheter.  

Av de produktegenskaper som visade sig intressanta; material, storlek och bekvämlighet, 
tillhör två av dem funktionsrelaterade. Material var den enda estetikrelaterade 
produktegenskapen som var intressant. Detta anser vi inte visar på något större mönster 
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eftersom båda produkterna visade på intresse för få produktegenskaper. Att både disktrasa och 
hushållspapper visade nästintill samma resultat för material och storlek anser vi stärker 
resonemanget att konsumenter faktiskt vill påverka produktegenskaperna. Dock till en lägre 
utsträckning än för de mer avancerade kategorierna. Vi hade i initialskedet av studien som 
H2b visar en tanke att produkter i bekvämlighetskategorin skulle visa större intresse för 
påverkan av de estetiska produktegenskaperna. Hultink et.al. (2000) beskriver att färg, form 
och funktion påverkar konsumentens visuella stimuli varför vi trodde att dessa egenskaper 
skulle vara framträdande för bekvämlighetsprodukter eftersom dessa produkter i sig inte är så 
komplicerade så att funktion skulle uppfattas som intressant.   

Resultatet visade inte på denna särskiljning mellan egenskaperna varför vi med stöd av 
resultaten anser att hypotes H2b, (Bekvämlighets- och valmöjlighetsprodukter visar på högre 
intresse för de estetiska produktegenskaperna.) inte stämmer.  

Huffman och Kahn (1998) beskriver att företag som erbjuder sina kunder för många 
valmöjligheter och ställer högre krav på att konsumenten själv bestämmer vad han/hon vill ha 
kan få negativ respons. Huffman & Kahn (1998) beskriver att valen och kraven kan medföra 
att konsumenten istället blir förvirrad. Resultatet från vår undersökning visar att för 
bekvämlighetsprodukter finns intresse att påverka produkterna, dock begränsat till ett fåtal 
egenskaper. Vi kan därför se att för produkter inom produktkategorin bekvämlighetsprodukter 
finns ingen anledning att erbjuda konsumenterna för mycket val. Självklart skall det finnas val 
inom de egenskaper som i undersökningen visade sig intressanta. Då ett begränsat intresse 
fanns med relativt låga medelvärden anser vi att det i bekvämlighetskategorin finns en stor 
risk för förvirring.  

7.1.2 Valmöjlighetsprodukter 
Precis som bekvämlighetsprodukter tillhör valmöjlighetsprodukter de lägre 
produktkategorierna. Enligt Murphy & Enis (1998) lägger konsumenterna ner begränsad tid 
och energi på att köpa även valmöjlighetsprodukter, men tids- och energiåtgången är lite 
högre för valmöjlighetsprodukter. Enligt H1b bör resultatet av intresse att påverka 
valmöjlighetsprodukterna vara något högre än för bekvämlighetsprodukter.  

Resultatet för valmöjlighetsprodukterna har en högre spridning produkterna emellan. För 
tandborste visade alla produktegenskaper sig intressanta utom färg, medan för potatisskalare 
var endast passform och bekvämlighet som var intressanta. Vi kan här se att för 
valmöjlighetsprodukter är det funktionsegenskaper som visar sig intressanta. För 
potatisskalare var det två funktionsegenskaper som visade sig intressanta och ingen 
estetikegenskap. För tandborste fanns visserligen intresse för estetik, då två estetikegenskaper 
var intressanta medan alla funktionsegenskaper var av intresse. Av dessa resultat anser vi 
även för denna produktkategori att det skulle vara möjligt med massanpassade produkter då 
intresse finns. Vi får med dessa resultat ytterligare bekräftelse på att H2b inte stämmer då 
valmöjlighetsprodukter visade funktionsegenskaper som de mest efterfrågade 
produktegenskaperna. 

Huffman & Kahn (1998) beskriver förvirringsrisken med för många val för konsumenten. 
Trots denna risk anser vi att det skulle vara genomförbart med massanpassade 
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valmöjlighetsprodukter och att val och möjlighet till påverkan således bör erbjudas kunden. 
Men precis som för bekvämlighetsprodukter anser vi att masskundanpassning och 
konsumentval bör vara begränsat, då respondenterna speciellt för potatisskalare visade på 
begränsat intresse att få påverka produktutformandet. Då visuell stimuli inte visade sig lika 
intressant som funktion anser vi att funktionsanpassade valmöjligheter bör erbjudas, med ett 
existerande men begränsat estetikval. 

Självklart beror resultatet på vilka produkter man ser till. Potatisskalare och tandborstar är 
produkter vilka används uteslutande i hemmet och syns inte lika mycket av till exempel gäster 
då de ligger i kökslådor eller badrumsskåp. Toalettpapper och disktrasor ligger ofta framme i 
hemmet vilket gör att vi anser dessa vara mer intressanta ur visuell stimulisynpunkt. Detta 
anser vi kan förklara det låga intresset inom estetik för valmöjlighetsprodukter.  

Gilmore & Pine (1997) menar att masskundanpassning är ett sätt att involvera konsumenterna 
och möta konsumenternas specifika behov från producentens sida. Då det inte finns något 
större utbud av massanpassade valmöjlighetsprodukter och bekvämlighetsprodukter anser vi 
att masskundanpassning skulle kunna vara ett effektivt sätt för företag att möta sina 
konsumenter.  

7.1.3 Shoppingprodukter 
Resultatet för shoppingprodukter att påverka produktegenskaperna var väldigt högt. För både 
byxor och solglasögon visades högt intresse att påverka samtliga produktegenskaper. Det 
skilde trots det höga resultatet ändå emellan de två produkterna, då byxor hade väldigt höga 
medelvärden på intresse för alla produktegenskaper. Trots att alla produktegenskaper för 
solglasögon var intressanta var det endast form och passform som var matchade de numerärer 
som medelvärdena för byxor uppnådde.  

Att erbjuda masskundanpassade produkter för produkter i shoppingkategorin visar sig vara 
väldigt intressant. De båda exemplen vi använt i arbetet är Converse och Tailorstore vilka 
båda erbjuder produkter inom shoppingkategorin. Både Converse och Tailorstore tillhör 
klädindustrin vilken är en vanlig industri för masskundanpassade produkter. Vår 
undersökning stärker även att det är dessa produkter som är väldigt anpassade för 
masskundanpassning, även fast andra produktkategorier visat sig intressanta.   

Konsumenterna visade högst intresse att påverka egenskaper för byxor av samtliga produkter i 
vår undersökning. Resultatet finner vi väldigt intressant då det finns existerande fall av 
masskundanpassning för byxor. Gilmore & Pine (1997) beskriver i sin artikel om företaget 
Levi’s som erbjöd sina konsumenter att designa sina egna jeans, utefter konsumentens egna 
produktpreferenser för jeans. Gilmore & Pine (1997) kom fram till att Levis’s måste ha 
färdiga lösningar för konsumenten att välja mellan och ha någon slags grundprodukt likt de 
modullösningar som tidigare nämnts används inom t.ex. bilindustrin. När konsumenten får 
designa helt själv uppstår så kallad förvirring (Huffman & Kahn 1998). Även fast vår studie 
visade att konsumenter tycker det är väldigt intressant att själv få påverka produkten är det 
viktigt hur denna tjänst presenteras för konsumenten. Precis som H1c beskriver så visade sig i 
vår undersökning shoppingprodukter på högst grad av intresse. 
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Enligt Gilmore & Pine (1997) ställs stora krav på presentationen av masskundanpassning. Vi 
anser dock att risken för förvirring som Huffman & Kahn (1998) beskriver är lägst för 
shoppingprodukter. Detta baserar vi på att alla produktegenskaper var intressanta, samt att 
graden av intresset var väldigt högt. Vi anser att den höga intressegrad för alla egenskaper 
tyder på att konsumenterna är villiga att utföra många val för produkter inom 
shoppingkategorin.  

Något som även stärker vår hypotes H1c att konsumenterna är mer benägna att ta tid till att 
designa och välja mellan olika alternativ för shoppingprodukter är att det inte finns någon 
större skillnad mellan estetik och funktion bland intresset för produktegenskaperna. Detta 
anser vi tyder på att gällande shoppingprodukter är både funktion och estetik viktiga faktorer 
vilket gör att masskundanpassning passar bra för denna kategori. Anledning till de höga 
resultaten anser vi vara att shoppingprodukter är något som har i syfte att synas i vardagen. 
För produkter som ses mycket av andra anser vi konsumenter vara mer måna om produktens 
utseende på grund av den visuella stimuli som estetikegenskaperna enligt Hultink et al (2000) 
frambringar.  

7.1.4 Specialprodukter 
Specialprodukterna lyxbil och lyxklocka visar att alla produktegenskaper var intressant att få 
påverka, dock var graden av intresse inte lika högt som för shoppingprodukterna. Precis som 
vår diskussion ovan om att visuell stimuli påverkar produkter som ses av andra när de 
konsumeras ser vi liknande tendenser för specialprodukterna. Vi anser att det är detta 
resonemang som ligger bakom det höga resultatet för intresse. Vi anser även att det ligger en 
ekonomisk aspekt i resonemanget då konsumentens intresse att få påverka 
produktutformandet ökar när konsumenten lägger ned så mycket pengar som krävs för att 
köpa dessa avancerade produkter. 

Resultatet visade på att estetik och funktion i stort sätt var lika intressant att få påverka. Vad 
gäller specialprodukter kan det även vara så att konsumenten besitter så mycket sakkunskap 
att även funktionen är viktig. 

Specialprodukter visade likt shoppingprodukter intresse för samtliga egenskaper. Vi anser att 
det även för specialprodukter är viktigt att erbjuda konsumenten möjlighet att påverka 
produktutformningen. Vi anser att risken för förvirring på grund av för många val är låg för 
specialprodukter liksom för shoppingprodukter.  

Vi tror till och med att risken för förvirring av är lägst för specialprodukter. Vi anser oss 
kunna styrka detta genom Murphy & Enis (1986) resonemang om att specialprodukter kräver 
mest tids- och energiåtgång av samtliga kategorier. I och med att köpprocessen enligt Murphy 
& Enis (1986) är mer djupgående för specialprodukter anser vi att konsumenten är beredd att 
göra fler val och ta mer energi till att få produkten så som konsumenten verkligen vill ha 
produkten samt även ta en större ekonomisk risk. 

7.2 Diskussion om intresse leder till nöjdhet 
I denna del av diskussionen kommer vi ge vår egen bild av hur vi uppfattat att de 
produktegenskaper som uppfattats intressanta faktiskt leder till nöjdhet. Enligt vår 
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undersökning leder det intresse som respondenterna upplevt att anpassning av specifika 
egenskaper för specifika produkter leder till ökad nöjdhet när produkten ska brukas. Vi anser 
att vår undersökning har betydelse i detta hänseende eftersom de teorier vi presenterat som 
behandlar både masskundanpassning och värdeanvändande faktiskt stämmer överens med 
våra resultat och de hypoteser vi satte upp att testa för denna del av undersökningen.  

Våra hypoteser syftade till att vara en del i vårt försök att koppla intresse för att anpassa 
produktegenskaper till en ökad nöjdhet för konsumenten i användandet av produkten. Som 
tidigare visat visade de produkter som allmänt brukar definieras som sällanköp-produkter 
högst medelvärden i uppvisat intresse och upplevd ökad nöjdhet. Det som vi dock anser mest 
intressant var att respondenterna menade på att det fanns intresse att anpassa 
produktegenskaper i samtliga produktkategorier, även de enklaste.  

7.2.1 Bekvämlighetsprodukter 
Vår enklaste produktkategori är bekvämlighetsprodukter och produkterna som innefattas i 
denna är disktrasa och hushållspapper. Vi ser att möjligheten för att konsumenten ska bli mer 
nöjd om de själva får anpassa de egenskaper som ansågs relevanta är stor. Storlek, material 
och bekvämlighet är de egenskaper enligt vår studie samband mellan intresse och nöjdhet. Att 
anpassa dessa kräver involvering av konsumenten, något Matthing et al (2004) menar ökar 
den upplevda nöjdheten. Detta stämmer överens med de teorier om masskundanpassning som 
per definition innebär involvering av konsumenten i utformningsfasen. De studier som vi 
tidigare studerat angående masskundanpassning har inte fokuserat på de enklaste 
produktkategorierna då dessa ansetts för triviala och ointressanta för konsumenten. Murphy & 
Enis (1986) skriver i sin definition av produktkategorier som vi använt oss av att 
bekvämlighetsprodukter är förknippade med lågt intresse och låg uppfattad risk för 
konsumenten. Risk i denna kontext innebär att konsumenten inte lägger ner mycket energi i 
köpprocessen och ett felköp inte skulle ha någon större betydelse.  

Vi anser dock att denna produktkategori skulle kunna användas för att erbjuda konsumenter 
en anpassad produkt och därmed leda till mer nöjda konsumenter. Huruvida försäljningen av 
dessa produkter verkligen skulle öka till följd av att masskundanpassning av dessa produkter 
skulle erbjudas kan vi inte svara på med resultaten av vår studie. Detta har aldrig heller varit 
någon intention för oss, då vi är ute efter attityder och inte beteende.  

Dock anser vi att vi kan se tendenser att erbjudande av masskundanpassning av produkter i 
denna kategori kan öka värdeanvändandet. Denna koppling gör vi eftersom faktum är att i 
stort sätt alla hushåll använder sig av produkter i denna kategori. Resultaten från vår 
undersökning visar att intresse finns och att konsumenterna då skulle bli mer nöjda, vilket gör 
att vi ser det som en möjlighet att utveckla ett system för hur denna massanpassning av 
bekvämlighetsprodukter.  

Resultaten gör att vår hypotes H3b om att intresse för bekvämlighetsprodukter inte leder till 
ökad nöjdhet kan förkastas med hänsyn till studiens resultat.  
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7.2.2 Valmöjlighetsprodukter 
Vi har i empirin och analysen berättat att intresset att anpassa produktegenskaper i denna 
produktkategori är stort och att samtliga produktegenskaper utom färg uppfattas som 
intressanta och leder till ökad nöjdhet. Vi blev förvånade då vi innan resultaten var klara hade 
uppfattningen att färg skulle vara intressant att anpassa (Se hypotes H2b). Istället ser vi att för 
både tandborste och potatisskalare så är det de funktionsrelaterade egenskaperna passform 
och bekvämlighet som uppfattas mest intressanta och följaktligen bidrar mest till ökat 
värdeanvändande. För tandborste var de intressanta egenskaperna fler än för potatisskalare 
med den gemensamma nämnaren att samtliga intressanta egenskaper även leder till högre 
upplevd nöjdhet. Vi anser med bakgrund av våra resultat att en satsning på 
masskundanpassning för dessa produkter borde fokusera på de funktionella egenskaperna 
snarare än designen om fokus ska ligga på att öka värdeanvändandet för konsumenten.  

Med denna diskussion anser vi att hypotes H3c om att intresse för valmöjlighetsprodukter 
leder till viss ökad nöjdhet kan förkastas, då resultaten visar på att intresset faktiskt leder till 
nöjdhet.  

7.2.3 Shoppingprodukter 
Denna produktkategori visade som vi tidigare redovisat på absolut högst medelvärden i fråga 
om intresse och även de högsta korrelationerna i intresse – nöjdhetsdiskussionen. Vi anser 
dessa resultat föga förvånande då de teorier vi redovisat samtliga visar på att denna 
produktkategori är den som mest frekvent är föremål för erbjudanden av masskundanpassade 
produkter. Vi anser dock att vi kan slå fast att om konsumenten har intresset så leder det per 
automatik till nöjdhet för produkterna byxor och solglasögon enligt vår undersökning. Detta 
beror enligt oss på att dessa produkter ofta är föremål för inköp, men kräver mer av 
konsumenten än både bekvämlighets- och valmöjlighetsprodukter. Vi menar också att den 
påtagliga skillnaden i resultat kan bero av trender och ständiga förändringar av egenskaper i 
denna produktkategori, något som även Anderson-Connel et al (2002) poängterar specifikt för 
klädindustrin där masskundanpassning är relativt vanligt. Vi anser att anledningen till de höga 
korrelationerna mellan intresse och nöjdhet är att konsumenter överlag är mer måna om 
produkter som syns mer och som kostar mer att införskaffa, något som även Murphy & Enis 
(1986) understryker då de definierar vilka produkter som klassificeras i shoppingprodukter.  

Vi anser av följande diskussion att vi kan stärka H3d om att intresse för shopping- och 
specialprodukter leder till ökad nöjdhet. 

7.2.4 Specialprodukter 
Intresset och intressets korrelation till nöjdhet gällde även i kategorin specialprodukter för 
samtliga produktegenskaper. Vi anser att detta beror av många av anledningarna som vi 
diskuterade i kategorin shoppingprodukter. I kategoriseringen av specialprodukter så nämner 
Murphy & Enis (1986) produkter som innefattar en omfattande beslutsprocess och med en 
kostnad för konsumenten som vida överskrider kostnaderna för shoppingprodukter. 
Produkterna som i denna studie exemplifierar specialprodukterna är lyxbil och lyxklocka. 
Resultaten visade på att nöjdheten skulle öka om konsumenten får anpassa de egenskaper som 
vi frågat om. Som tidigare nämnt finns masskundanpassning sedan länge i bilindustrin där 
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modulkoncept finns framtagna och konsumenten sedan får välja ur en katalog med färdiga 
mallar.  

Sammanfattningsvis anser vi att vår undersökning fallit väl ut då vi anser att vi kan styrka 
hypoteserna H3a och H3d och förkasta H3b och H3c. Samtliga produktkategorier som våra 
respondenter ansett som intressanta har visat sig korrelera med nöjdhet med hög signifikans, 
vilket vi redan redovisat i empirin och analysen. Det som vi anser mest intressant är att 
samtliga intressanta egenskaper visade på korrelation mellan intresse och nöjdhet. Vi hade i 
initialskedet inte trott att resultaten mellan intressant och nöjdhet skulle få den totala 
överensstämningen som visade sig, då vi räknade med att resultaten för intressant skulle vara 
högre än för nöjdhet (Se hypotes H3b och H3c). Vi anser detta bero av det faktum som bland 
annat Matthing et al (2004) poängterar, nämligen att värdet för konsumenten ökar om 
konsumenten är involverad i utformandeprocessen, vilket i sin tur är en förutsättning för 
masskundanpassning. 

7.3 Diskussion angående konsumentexpertisens betydelse  
Vår fjärde hypotes som behandlar konsumentens upplevda kunskap eller expertis om 
produkten anser vi vara kopplad väldigt mycket till masskundanpassning redan i initialskedet. 
Som hypotes H4a beskriver så hade vi en föraning om att konsumenter med högre kunskap 
skulle visa på större intresse att påverka produktens egenskaper.   

Resultaten från konsumentexpertisens inblandning gällande intresset att anpassa produkten 
visade att vår hypotes H4a till viss del stämde. Vi fick högst värden på konsumentexpertis på 
kategorierna valmöjlighetsprodukter och shoppingprodukter. Vi vill här poängtera att vi inte 
kan säga att konsumenter överlag har högst kunskap inom dessa produktkategorier utan vårt 
resultat får vara gällande för de produkter och de respondenter som ingått i vår undersökning.  

Enligt oss så har konsumentexpertisen en stor bidragande del i hur intresset och nöjdheten 
påverkas av möjligheten att anpassa en produkt. Likt Huffman & Kahn (1998) anser även vi 
att för många val kan leda till förvirring och medföra att konsumenter inte utnyttjar den 
erbjudna möjligheten att anpassa produkten efter eget tycke. Vi anser dock att risken för 
förvirring minskar ju mer kunskap konsumenten har om produkten.  

Risken för förvirring om produktegenskaperna är för många anser vi kan kopplas till Vargo & 
Luschs (2004) resonemang om att kunskapskällan hos företaget är av stor betydelse för att 
utbytet mellan konsument och företag ska bli optimal. Vi anser att en avancerad 
masskundanpassning oavsett konsumentens kunskap måste kompletteras med kompetent 
personal som hjälper konsumenten genom utformningsprocessen. För internetbaserade företag 
anser vi att enkla och pedagogiska guider kan underlätta och till viss del likställas med 
kompetent personal. Detta anser vi är mest applicerbart för shoppingprodukterna byxor och 
solglasögon, men även för de mindre avancerade produkterna. För specialprodukterna hävdar 
vi att en direkt kommunikation mellan säljare och konsument måste ske oavsett kunskap, med 
tanke på produktens kostnad både för konsumenten men även produktionskostnaden för 
företaget.  
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Vår studie visade på högst medelvärden i produktkategorin shoppingprodukter vilken även 
var den kategori som visade på högst medelvärden gällande den upplevda kunskapen. För 
denna produktkategori anser vi att vi kan styrka hypotes H4a. Vi anser även eftersom 
korrelationerna mellan expertis och intressant var signifikanta för alla produktkategorier att vi 
kan styrka H4a även för dessa.  

Vi anser att som hypotes H4b beskriver att expertisnivån för specialprodukter kan bero på att 
den största delen av våra respondenter var i åldern 20-30 år och inte hade en så hög inkomst, 
något som krävs för att vara potentiell konsument för specialprodukterna. Dock behöver inte 
detta per automatik betyda låg kunskap om produkterna, men vi kan se en tendens att högre 
kunskap om specialprodukterna kunde givit oss ännu högre korrelation mellan intressant och 
nöjdhet. Dessa argument stöds av Marks & Olson (1981) som menar att erfarenhet av 
produkten i fråga bidrar till högre kunskap och högre intentioner att köpa produkten. Brucks 
(1985) säger att den subjektiva kunskapen hos konsumenten kan skilja sig från den faktiska 
kunskapen. Detta är en aspekt som vi anser falla in bra på produktkategorierna 
bekvämlighets- och specialprodukter.   

Av detta resultat kan vi säga att för lyxprodukter så bidrar inte låg expertis till förvirring i och 
med att vi fick höga värden på intresse och att samtliga produktegenskaper var relaterade till 
nöjdhet.  

Vi är mycket nöjda med resultaten om upplevd nöjdhet för samtliga produktkategorier då vi 
från början trodde att vi skulle få höga värden på shoppingprodukter och 
valmöjlighetsprodukter. Den upplevda expertisen på bekvämlighetsprodukter var låg, men det 
anser vi kan hänföras till Murphy & Enis (1986) diskussion om bekvämlighetsprodukterna, 
nämligen att konsumenten i allmänhet inte lägger ner varken tid eller energi och således inte 
bryr sig om att lära sig om produkten som inte är avancerad i sin utformning. För 
specialprodukter hade vi som H4b beskriver en föraning om att på grund av vårt urval så 
skulle inte konsumentexpertisen vara så hög.  

Vi anser avslutningsvis att masskundanpassning har en tydlig koppling till värdeanvändande 
och service-dominant logic då interaktionen mellan företag och konsument är en förutsättning 
för masskundanpassning. Den köpta produkten förvandlas enligt oss då delvis till en tjänst likt 
det Vargo & Lusch (2004) har som grundtanke med service-dominant logic. Vargo & Luschs 
(2004) resonemang tillsammans med vår studies resultat att intresse leder till nöjdhet och att 
detta styrks om konsumenten har hög upplevd kunskap gör att vi anser oss kunna binda ihop 
vår modell och koppla värdeanvändande till masskundanpassning.  

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi anser att resultaten från vår studie endast kan appliceras 
på de produkter och produktegenskaper som vi undersökt i vår studie. Vi anser vidare att vi 
kan se tendenser om att vissa produktegenskaper uppfattas bättre i olika produktkategorier, 
men för att konstatera detta behöver ytterligare undersökningar göras.  
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8. Slutsats 
I denna del kommer vi att avrunda arbetet med att svara på de fyra hypoteser som vi i satte 
upp i början av arbetet och sedan dess följt genom arbetet. Vi kommer även att ge förslag på 
framtida forskning som vi anser är nödvändig inom ämnet.  

8.1 Slutsatser 
I denna del kommer vi att runda av arbetet med att svara på de 11 hypoteser som vi i satte upp 
i början av arbetet och sedan dess följt.  

Av resultaten från vår studie kan vi se att konsumenters attityder till masskundanpassning 
skiljer sig mellan produkter i olika produktkategorier. Vi kan av vår studie klart se att det 
finns intresse för masskundanpassning i samtliga produktkategorier även då skillnad i intresse 
finns. Studien visar att högst intresse finns för kategorierna shopping- och specialprodukter.  

Vi anser att vår undersökning i och med resultaten för produkter inom de lägre 
produktkategorierna visar på att konsumenter är intresserade av valmöjligheter och vill vara 
med och påverka produkterna. Vi anser att detta kan tyda på att konsumenter i dagens 
samhälle är mer aktiva och medvetna om vad de vill ha.  

Av samtliga produktegenskaper som visat på intresse visar vår studie på en direkt korrelation 
mellan intresse och nöjdhet för samtliga produktkategorier och produktegenskaper vilket gör 
att hypotes H2a stämmer. Vi anser därmed att vi kan sammankoppla begreppen 
masskundanpassning och service-dominant logic som vi försökt påvisa i modellen i figur 6.5. 
Vår studie har i och med dessa resultat visat att teorin om att masskundanpassade produkter 
ökar kundens nöjdhet så länge rätt valmöjligheter och produktegenskaper erbjuds.  

Konsumeters expertis om produkten som ska anpassas har betydelse då vår studie visar på att 
hög kunskap även innebär högt intresse för att vara delaktig och att anpassa produkten. Vår 
studie visar att konsumentexpertis bidrar till hur intressant en produkt är att anpassa och 
följaktligen även hur nöjd konsumenten blir.  

Studien visar på att hypoteserna H1a, H1b, H1c, H2a, H3a, H3d, H4a och H4b stämmer enligt 
vad vi redovisat i empiri, analys och diskussion. 

Hypoteserna H2b, H3b och H3c förkastas enligt studiens resultat och enligt diskussionen.  

Vi anser avslutningsvis att vår studie klart uppfyller syftet ”Identifiera vilken grad av 
kundanpassning som passar för vilken typ av produktkategori”.  

Vi anser det vitalt att masskundanpassningsföretag är medvetna om det ”osynliga” värde som 
skapas under en masskundanpassningsprocess och att den kundanpassade produkten får 
värdet av både en produkt och en tjänst. Därför anser vi att vår studie kan användas som ett 
första steg i att synliggöra denna koppling, men vi är samtidigt medvetna om att ytterligare 
forskning är nödvändig.  
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8.2 Framtida forskning 
Som tidigare nämnt har vi identifierat ett stort gap i forskningen kring masskundanpassning. 
Vi har med denna studie försökt identifiera vilka produktkategorier som passar för 
masskundanpassning och även se på följdeffekter i form av nöjdhet. Även 
påverkansparametrar som konsumentens upplevda kunskap har studerats.  

Även om vi är nöjda med resultaten för vår respondentgrupp och tycker oss se tendenser som 
går att dra slutsatser från är vi medvetna om att ytterligare forskning behövs inom området 
och att den behöver fördjupas.  

En studie med samma grundtanke som vår men på en betydligt större respondentgrupp 
behöver utföras för att identifiera faktorer som går att generalisera över en hel population. Vi 
vill även se en utvidgning som sträcker sig längre än vår och som studerar det faktiska 
köpbeteendet av masskundanpassade produkter. I dagsläget vet vi att intentionerna och 
intresset finns hos konsumenterna att använda sig av masskundanpassade produkter, samt att 
detta enligt vår studie bör leda till ökad nöjdhet hos konsumenten.  Vi vet dock inte hur stort 
utfallet skulle bli i det faktiska köpbeteendet, något som vi finner det nödvändigt att utforska.  

Avslutningsvis efterlyser vi ytterligare forskning som fokuserar på att undersöka den direkta 
koppling mellan Service-dominant logic som vi identifierat i denna undersökning. 

Det konkreta i framtida forskning vi skulle vilja göra är en uppföljande studie med liknande 
problemformulering och syfte som denna studie. Studien skulle omfatta en avsevärt större 
målpopulation för att kunna stärka eller förändra våra resultat. Detta skulle även om studien 
faller väl ut, kunna stärka den modell som vi konstruerat och fastslå kopplingen mellan 
masskundanpassning och Service-dominant logic.  

En annan infallsvinkel vi skulle vilja se är att inkludera prisaspekten i någon form och även 
göra en studie som mer precist behandlar produktkategori för produktkategori. Dessa olika 
studier skulle i så fall kunna behandla prisaspekten, men även inkludera ett 
beteendeperspektiv, dvs. om kunden verkligen beter sig som vår studie visat av attityderna till 
masskundanpassning.  
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skriver i denna stund vår magisteruppsats och behöver din hjälp för att fylla i denna enkät.

Du kommer i denna enkät fiktivt få möjlighet att designa dina egena produkter ut efter 
givna produktegenskaper. Vi vill att du svarar som du känner och att du är uppriktig i dina 
svar. 
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Inledande frågor:



1. Kryssa i hur intressant du anser det skulle vara att få påverka följande produktegenskaper för 
     produkten disktrassa.

Produkt 1 Disktrasa

Tänk dig att du nu får möjlighet att designa din egen disktrasa, nedan ger vi dig ett antal 
olika alternativ på produktegenskaper som du har möjlighet att påverka för disktrasan.  

Färg Inte intressant Mycket intressant

Form Inte intressant Mycket intressant
Material Inte intressant Mycket intressant

Passform Inte intressant Mycket intressant
Bekvämlighet Inte intressant Mycket intressant

Storlek Inte intressant Mycket intressant

 2. Kryssa i hur mer nöjd du skulle vara med produkten disktrasa om du fick möjlighet att påverka
      de sex olika produktegenskaperna. 

Färg Inte mer nöjd Mer nöjd 
Form Inte mer nöjd Mer nöjd 
Material Inte mer nöjd Mer nöjd 
Passform Inte mer nöjd Mer nöjd 
Bekvämlighet Inte mer nöjd Mer nöjd 

Storlek Inte mer nöjd Mer nöjd 

4. Kryssa i hur intressant du anser det skulle vara att få påverka följande produktegenskaper för 
     produkten hushållspapper.

Produkt 2 Hushållspapper

Tänk dig att du nu får möjlighet att designa ditt eget hushållspapper, nedan ger vi dig ett antal 
olika alternativ på produktegenskaper som du har möjlighet att påverka för hushållspapperet.  

Färg Inte intressant Mycket intressant

Form Inte intressant Mycket intressant
Material Inte intressant Mycket intressant

Passform Inte intressant Mycket intressant
Bekvämlighet Inte intressant Mycket intressant

Storlek Inte intressant Mycket intressant

 5. Kryssa i hur mer nöjd du skulle vara med produkten hushållspapper om du fick möjlighet att påverka
      de sex olika produktegenskaperna. 

Färg Inte mer nöjd Mer nöjd 
Form Inte mer nöjd Mer nöjd 
Material Inte mer nöjd Mer nöjd 
Passform Inte mer nöjd Mer nöjd 
Bekvämlighet Inte mer nöjd Mer nöjd 

Storlek Inte mer nöjd Mer nöjd 

3. Hur mycket kunskap anser du dig ha om disktrasor.
Lite kunskap Mycket kunskap

6. Hur mycket kunskap anser du dig ha om hushållspapper.
Lite kunskap Mycket kunskap



7. Kryssa i hur intressant du anser det skulle vara att få påverka följande produktegenskaper för 
     produkten tandborste.

Produkt 3 Tandborste

Tänk dig att du nu får möjlighet att designa din egen tandborste, nedan ger vi dig ett antal 
olika alternativ på produktegenskaper som du har möjlighet att påverka för tandborsten.  

Färg Inte intressant Mycket intressant

Form Inte intressant Mycket intressant
Material Inte intressant Mycket intressant

Passform Inte intressant Mycket intressant
Bekvämlighet Inte intressant Mycket intressant

Storlek Inte intressant Mycket intressant

 8. Kryssa i hur mer nöjd du skulle vara med produkten tandborste om du fick möjlighet att påverka
      de sex olika produktegenskaperna. 

Färg Inte mer nöjd Mer nöjd 
Form Inte mer nöjd Mer nöjd 
Material Inte mer nöjd Mer nöjd 
Passform Inte mer nöjd Mer nöjd 
Bekvämlighet Inte mer nöjd Mer nöjd 

Storlek Inte mer nöjd Mer nöjd 

10. Kryssa i hur intressant du anser det skulle vara att få påverka följande produktegenskaper för 
     produkten potatisskalare.

Produkt 4 Potatisskalare

Tänk dig att du nu får möjlighet att designa din egen potatisskalare, nedan ger vi dig ett antal 
olika alternativ på produktegenskaper som du har möjlighet att påverka för potatisskalaren.  

12. Hur mycket kunskap anser du dig ha om potatisskalare.

Färg Inte intressant Mycket intressant

Form Inte intressant Mycket intressant
Material Inte intressant Mycket intressant

Passform Inte intressant Mycket intressant
Bekvämlighet Inte intressant Mycket intressant

Storlek Inte intressant Mycket intressant

 11. Kryssa i hur mer nöjd du skulle vara med produkten potatisskalare om du fick möjlighet att påverka
      de sex olika produktegenskaperna. 

Färg Inte mer nöjd Mer nöjd 
Form Inte mer nöjd Mer nöjd 
Material Inte mer nöjd Mer nöjd 
Passform Inte mer nöjd Mer nöjd 
Bekvämlighet Inte mer nöjd Mer nöjd 

Storlek Inte mer nöjd Mer nöjd 

Lite kunskap Mycket kunskap

9. Hur mycket kunskap anser du dig ha om tandborstar.
Lite kunskap Mycket kunskap



13. Kryssa i hur intressant du anser det skulle vara att få påverka följande produktegenskaper för 
     produkten byxor.

Produkt 5 Byxor

Tänk dig att du nu får möjlighet att designa dina byxor, nedan ger vi dig ett antal 
olika alternativ på produktegenskaper som du har möjlighet att påverka för byxorna.  

Färg Inte intressant Mycket intressant

Form Inte intressant Mycket intressant
Material Inte intressant Mycket intressant

Passform Inte intressant Mycket intressant
Bekvämlighet Inte intressant Mycket intressant

Storlek Inte intressant Mycket intressant

 14. Kryssa i hur mer nöjd du skulle vara med produkten byxa om du fick möjlighet att påverka
      de sex olika produktegenskaperna. 

Färg Inte mer nöjd Mer nöjd 
Form Inte mer nöjd Mer nöjd 
Material Inte mer nöjd Mer nöjd 
Passform Inte mer nöjd Mer nöjd 
Bekvämlighet Inte mer nöjd Mer nöjd 

Storlek Inte mer nöjd Mer nöjd 

16. Kryssa i hur intressant du anser det skulle vara att få påverka följande produktegenskaper för 
     produkten solglasögon.

Produkt 6 Solglasögon

Tänk dig att du nu får möjlighet att designa dina egna solglasögon, nedan ger vi dig ett antal 
olika alternativ på produktegenskaper som du har möjlighet att påverka för solglasögonen.  

18. Hur mycket kunskap anser du dig ha om solglasögon.

Färg Inte intressant Mycket intressant

Form Inte intressant Mycket intressant
Material Inte intressant Mycket intressant

Passform Inte intressant Mycket intressant
Bekvämlighet Inte intressant Mycket intressant

Storlek Inte intressant Mycket intressant

 17. Kryssa i hur mer nöjd du skulle vara med produkten solglasögon om du fick möjlighet att påverka
      de sex olika produktegenskaperna. 

Färg Inte mer nöjd Mer nöjd 
Form Inte mer nöjd Mer nöjd 
Material Inte mer nöjd Mer nöjd 
Passform Inte mer nöjd Mer nöjd 
Bekvämlighet Inte mer nöjd Mer nöjd 

Storlek Inte mer nöjd Mer nöjd 

Lite kunskap Mycket kunskap

15. Hur mycket kunskap anser du dig ha om byxor.
Lite kunskap Mycket kunskap



19. Kryssa i hur intressant du anser det skulle vara att få påverka följande produktegenskaper för 
     produkten lyxbil.

Produkt 7 Lyxbil

Tänk dig att du nu får möjlighet att designa en lyxbil, nedan ger vi dig ett antal 
olika alternativ på produktegenskaper som du har möjlighet att påverka för lyxbilen.  

Färg Inte intressant Mycket intressant

Form Inte intressant Mycket intressant
Material Inte intressant Mycket intressant

Passform Inte intressant Mycket intressant
Bekvämlighet Inte intressant Mycket intressant

Storlek Inte intressant Mycket intressant

 20. Kryssa i hur mer nöjd du skulle vara med produkten lyxbil om du fick möjlighet att påverka
      de sex olika produktegenskaperna. 

Färg Inte mer nöjd Mer nöjd 
Form Inte mer nöjd Mer nöjd 
Material Inte mer nöjd Mer nöjd 
Passform Inte mer nöjd Mer nöjd 
Bekvämlighet Inte mer nöjd Mer nöjd 

Storlek Inte mer nöjd Mer nöjd 

22. Kryssa i hur intressant du anser det skulle vara att få påverka följande produktegenskaper för 
     produkten lyxklocka.

Produkt 8 Lyxklockor

Tänk dig att du nu får möjlighet att designa en lyxklocka, nedan ger vi dig ett antal 
olika alternativ på produktegenskaper som du har möjlighet att påverka för lyxklockan.  

24. Hur mycket kunskap anser du dig ha om lyxklockor.

Färg Inte intressant Mycket intressant

Form Inte intressant Mycket intressant
Material Inte intressant Mycket intressant

Passform Inte intressant Mycket intressant
Bekvämlighet Inte intressant Mycket intressant

Storlek Inte intressant Mycket intressant

 23. Kryssa i hur mer nöjd du skulle vara med produkten lyxklocka om du fick möjlighet att påverka
      de sex olika produktegenskaperna. 

Färg Inte mer nöjd Mer nöjd 
Form Inte mer nöjd Mer nöjd 
Material Inte mer nöjd Mer nöjd 
Passform Inte mer nöjd Mer nöjd 
Bekvämlighet Inte mer nöjd Mer nöjd 

Storlek Inte mer nöjd Mer nöjd 

Lite kunskap Mycket kunskap

21. Hur mycket kunskap anser du dig ha om lyxbilar.
Lite kunskap Mycket kunskap
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