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Sammanfattning 
 
Titel  Den fysiska klädbutiken: Hur positiva kundupplevelser kan uppnås med 

teknologi och mänsklig service 
 
Författare Emelie Nilsson & Malin Nilsson 
 
Handledare  Lars Witell 
 
Bakgrund Modeföretag och deras fysiska butiker står idag inför stora utmaningar till 

följd av såväl förändrade kundbeteenden som av teknologins massiva 
framfart. Forskning menar på att ett gediget fokus på kundupplevelsen är 
av stor vikt för att vara konkurrenskraftiga, varav kundupplevelsen anses 
vara multidimensionell där fem olika kundupplevelse-dimensioner 
sammantaget bidrar till kundens totala upplevelse. Den holistiska 
kundupplevelsen skapas genom en rad olika touchpoints som kunden 
stöter på i tjänstemötet. Inom varje touchpoint möter kunden en mängd 
clues som har stark inverkan på kundupplevelsen genom att framkalla 
olika intryck. Det är således av stor vikt för företag att arbeta med och 
orkestrera samtliga clues en kund möter i kundresan. Idag suddas 
fenomenet “high touch, low tech” ut i allt större utsträckning där många 
detaljhandlare anammar möjligheterna att implementera nya 
teknologiska lösningar i syfte att förstärka kundupplevelsen i sina butiker.  

 
Syfte  Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för kundupplevelser i 

den fysiska klädbutikens diverse touchpoints för att få en uppfattning om 
hur teknologi och mänsklig service kan uppfylla centrala kundupplevelse-
dimensioner i kärn-tjänstemötet.  

 
Metod Studien har tagit form med en subjektiv ståndpunkt, ett hermeneutistisk 

förhållningssätt och en deduktiv ansats med inslag av induktion. Metoden 
är av kvalitativ karaktär där den valda forskningsdesignen är en multipel 
fallstudie. Den empiriska undersökningen bestod av 10 semistrukturerade 
intervjuer där respondenterna valdes genom ett teoretiskt urval. Studiens 
empiriska undersökning baserades på en förstudie bestående av 9 
observationer. 

 
Slutsats Inom kärn-tjänstemötets fyra touchpoint identifieras centrala clues samt 

kundupplevelse-dimensioner, vilket ser olika ut för varje individuell 
touchpoint. Studien mynnar även ut i att både teknologi och mänsklig 
service kan uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i kärn-
tjänstemötets olika touchpoints, men på olika sätt.  

 
Nyckelord Kundupplevelse, Tjänstemöte, Touchpoints, Kundupplevelse-

dimensioner, Clues, Teknologi, Mänsklig service, Modebransch, Fysisk 
klädbutik 

  



   
 

 

  



   
 

 

Abstract 
 
Title The physical fashion store: How positive customer experiences can be 

achieved with technology and human service  
 
Authors Emelie Nilsson & Malin Nilsson 
 
Supervisor Lars Witell 
 
Background  Fashion companies and their physical stores are facing major challenges 

today as a result of changed customer behaviour and the technology's 
massive advance. Research suggests that a solid focus on the customer 
experience is of great importance for being competitive, of which the 
customer experience is seen as multidimensional where five different 
customer experience dimensions together contribute to the customer's 
overall experience. The holistic customer experience is created through a 
variety of touchpoints that the customer meets in the service encounter. 
Within each touchpoint the customer meets several clues that have a 
strong impact on the customer experience by inducing different 
impressions. It is thus of great importance for companies to work with and 
orchestrate all the clues a customer meets in the customer journey. Today, 
the phenomenon of "high touch, low tech" is blurred to an increasing 
extent, where many retailers embrace the possibilities of implementing 
new technological solutions in order to strengthen the customer 
experience in their stores. 

 
Purpose The purpose of this study is to gain an understanding of customer 

experiences in the physical fashion store’s various touchpoints to get an 
idea of how technology and human service can fulfil central customer 
experience dimensions in the core service encounter. 

 
Completion The study has been designed with a subjective standpoint, a 

hermeneutistic approach and a deductive approach with elements of 
induction. The method is of a qualitative nature where the chosen research 
design is a multiple case study. The empirical research consisted of 10 
semi-structured interviews where the respondents were chosen through a 
theoretical selection. The empirical research was based on a pre-study 
consisting 9 observations. 

 
Conclusion Within the core service encounter’s four touch points, central clues and 

customer experience dimensions are identified, which all look different for 
each individual touchpoint. The study also states that both technology and 
human service can fulfill central customer experience dimensions in the 
core service encounter’s various touchpoints, but in different ways. 

 
Keywords Customer Experience, Service Encounter, Touchpoints, Customer 

experience dimensions, Clues, Technology, Human services, Fashion 
Industry, Physical fashion store 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Teknologin och vår digitala värld är ett omtalat ämne. En del anser att den digitala 

utvecklingen kan jämföras med industrialiseringens genombrott (Schoenbachler & Gordon, 

2002) och andra påstår att digitalisering är den trend som kommer ha störst påverkan på 

samhället (Region Halland, 2018). I denna omställning står företag inför stora utmaningar 

där antalet konkurser ökar samtidigt som ett flertal nya digitala jättar skapas fort (Region 

Halland, 2018). Förmågan att förstå och anamma ny digital teknik och förändrade 

kundbeteenden blir allt viktigare då det har visat sig ha stor inverkan på verksamheter och 

skapar konkurrenskraft (Region Halland, 2018; Bonetti & Perry, 2017).  Ett av de områden 

som har influerats starkt av den rådande digitala förändringen är detaljhandeln 

(Handelsrådet, 2017). I dagens tekniksamhälle upplever många fysiska butiker kraftig 

konkurrens av den växande e-handeln som expanderat på grund av förändrade 

kundbeteenden och ökad konkurrens på marknaden (Jeansson, Nikou, Lundqvist, 

Marcusson, Sell & Walden, 2017). Trots detta sker fortfarande en stor majoritet av köpen i 

fysiska butiker, vilka också genomgår en stor digital förändring (Handelsrådet, 2017). 

 

“Med utgångspunkt i digitalisering som ett bredare fenomen står de 

fysiska butikerna inte på något sätt utanför denna utveckling utan 

utgör tvärtom en central del i handelns digitalisering”          

(Handelsrådet, 2017) 

 

För att överleva den växande konkurrensen i dagens retailmiljö är kundupplevelsen ett 

viktigt område för företagsledningen att fokusera på då det kan generera en högre 

kundnöjdhet och kundlojalitet (Grewal, Levy & Kumar, 2009). Det är av stor vikt för dagens 

företag att erbjuda något mer än själva produkten (Grönroos, 2007; Heinonen, 2014) och de 

allt mer komplexa kundbeteendena ökar angelägenheten för företag att förstå sig på 

kunderna och kundresan (Lemon & Verhoef, 2016). Enligt bland annat Lemon och Verhoef 

(2016), Gentile, Spiller och Noci (2007) samt Schmitt (1999) är den totala kundupplevelsen 

multidimensionell och består av fem olika dimensioner, vilka inkluderar såväl funktionella 

som mer känslomässiga aspekter. Detta innebär att kundens upplevelse inte endast påverkas 

av funktionella funktioner, utan även aspekter kopplade till emotionella känslor. Exempel på 

kundupplevelse-dimensioner beträffande det sistnämnda är dimensioner som behandlar 

kundens sensoriska, sociala och kognitiva upplevelser (Lemon & Verhoef, 2016; Gentile, 

Spiller & Noci, 2007; Schmitt, 1999). 
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Utöver att forskare menar på att kundupplevelsen är multidimensionell lyfter Voorhees, 

Fombelle, Gregoire, Bone, Gustafsson, Sousa och Wilkowiak (2017) att kundupplevelsen 

skapas genom hela kundresan där kunden vanligtvis går igenom tre tjänstemöten, vilka kan 

benämnas som pre-core service encounter, core service encounter och post-core service 

encounter. Forskarna beskriver att core service encounter utgör den centrala delen av 

kundresan där kunden upplever den faktiska tjänsten, medan de andra två är allt som sker 

innan och efter. I denna studie kommer core service encounter benämnas som kärn-

tjänstemötet som i sin tur utgörs av den fysiska klädbutiken.  

 

Ett sätt att öppna upp för interaktioner mellan kund och medarbetare i tjänstemöten är 

genom så kallade touchpoints (Voorhees m.fl., 2017), vilka är specifika situationer då kunden 

interagerar med någon del av servicen, produkten eller företaget (Zomerdijk & Voss, 2010). 

Zomerdijk & Voss (2010) skiljer på tjänstemöten och touchpoints och menar att touchpoints 

innefattar allt som faktiskt sker i tjänstemötet från kundens perspektiv, medan tjänstemöten 

är alla interaktioner mellan kund och företag som företaget själv skapar. Touchpoints 

påträffas i alla delar av kundresan och skapar tillsammans den holistiska kundupplevelsen 

(Jüttner, Schaffner, Windler & Maklan, 2013; Frow & Payne, 2007). I samband med detta 

lyfter Homburg, Jozić och Kuehnl (2017) att det är av stor vikt att ständigt arbeta med och 

förnya tjänstemöten och touchpoints en kund möter längst kundresan. 

 

I tjänstemötets diverse touchpoints möter kunden en mängd olika clues, vilka innefattar allt 

kunden kan uppfatta med sina fem sinnen (Carbone & Haeckel, 1994; Berry, Wall & Carbone, 

2006). Det kan exempelvis vara hur kunden uppfattar kvaliteten på tjänsten, uppträdanden 

av servicepersonal eller miljön som tjänsten utspelar sig i (Carbone & Haeckel, 1994; Berry, 

Wall & Carbone, 2006). Kombinationer av clues skapar en upplevelse för kunden då dessa 

framkallar olika intryck, vilka kan vara rationella eller emotionella (Carbone & Haeckel, 

1994; Berry, Wall & Carbone, 2006). För att hantera den holistiska kundupplevelsen och 

skapa konkurrenskraftiga upplevelser föreslår Berry, Carbone och Haeckel (2002) således 

att företag måste lägga vikt vid att identifiera och orkestrera samtliga clues som dess kunder 

möter. Detta kan ske genom att observera och kommunicera med sina kunder om vad som 

skapar en bra kundupplevelse och på så vis generera en djupare förståelse för vilka clues 

deras kunder stöter på under tjänstemötet (Berry, Carbone & Haeckel, 2002).  

 

Traditionellt sett har skapandet av kundupplevelser i tjänstemötet skett genom sociala 

touchpoints mellan kund och medarbetare som inneburit “high-touch, low-tech”, ett 

fenomen som innebär att den mänskliga interaktionen är det centrala i tjänstemötet (Bitner, 

Brown & Meuter, 2000). Fenomenet är i ständig förändring där den massiva teknologiska 

utvecklingen har bidragit till att olika digitala verktyg har kommit att spela en allt större roll 

i det traditionella tjänstemötet (Bitner, Brown & Meuter, 2000; Kim & Yang, 2018; Lariviére, 
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Bowen, Andreassen, Kunz, Sirianni, Voss, Wünderlich & Keyser, 2017). Utvecklingen av nya 

teknologiska lösningar skapar nya sätt för företag att bedriva service i olika touchpoints och 

för fysiska butiker har digitaliseringen skapat möjligheter att stärka shoppingupplevelser på 

nya innovativa sätt (Kim, Lee, Mun & Johnson, 2017; Bonetti & Perry, 2017). 
 

I en jämförelse mellan ett flertal konsumentnära branscher i Sverige råder det störst 

konkurrens inom modebranschen (Svenskt Näringsliv 2003 genom Konkurrensverket, 

2018) där det visat sig avgörande att hänga med i den digitala revolutionen för att vara 

konkurrenskraftiga (Rigby, 2011; Catlin, 2015). Idag är det många detaljhandlare som 

anammat möjligheterna att implementera nya teknologiska lösningar i sina fysiska butiker 

för att förstärka kundupplevelsen (Kim & Yang, 2018; Bonetti & Perry, 2017). Detta speglas 

genom uppkomsten av många nya fascinerande innovationer inom just denna bransch (Kim 

m.fl., 2017; Bonetti & Perry, 2017). Teknologi, som ett nytt sätt att erbjuda service inom 

fysiska klädbutiker, är ett omtalat ämne och idag är det inte ovanligt att stöta på begrepp som 

bland annat artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR), Internet of Things (IoT) och 

applikationer i samma kontext som termen fysisk klädbutik. Användandet av teknologi i 

fysiska butiker ökar drastiskt (Kim & Yang, 2018) där exempelvis endast marknaden för 

självservice-teknologi (SST) beräknas öka med 14% mellan åren 2015-2020 (Kim & Yang, 

2018). Enligt Kim och Yang (2018) förutspår till och med en del forskare att mänsklig service 

kan komma att bli ersatt av teknologibaserad service som ett resultat av att teknologin 

konstant utvecklas och blir alltmer avancerad. 

 

Exempel på nya teknologiska lösningar i fysiska klädbutiker är bland annat virtuella speglar 

och socialt interaktiva provrum (Kim m.fl., 2017). Med inbyggda kameror och touch-skärmar 

gör virtuella speglar det möjligt för kunder att testa kläder utan att byta om och med socialt 

interaktiva provrum kan kunden kopplas till en vän via chatt-applikationer med 

videofunktioner för att visa upp plagg och be om moderåd (Kim m.fl., 2017). Exempel på 

sådana applikationer är Skype och Facebook Messenger. Den svenska klädjätten H&M har 

också anammat den teknologiska trenden och lanserade nyligen en funktion i deras 

applikation kallad ”in-store mode”. Med denna funktion kan kunden anslutas till butikens 

sortiment och exempelvis få tillgång till information om tillgängliga färger och storlekar samt 

tillhandahållas rekommendationer baserat på angivna behov (H&M, 2018a; H&M 2018b). 

Självbetjäningskassor, som sedan tidigare framförallt påträffats i livsmedelsbutiker, är 

ytterligare ett exempel på en teknologisk lösning som idag påträffas i en del fysiska 

klädbutiker. Den globala klädkedjan Zara har exempelvis implementerat 

självbetjäningskassor, vilka enkelt registrerar artiklar genom att kunden placerar 

klädesplagget framför en sensor (Econsultancy, 2018). Andra företag inom modebranschen 

som utvecklat sina fysiska butiker utefter den teknologiska trenden är Topshop och Rebecca 

Minkoff (Bonetti & Perry, 2017; Engadget, 2016). Topshop med deras informationsskärmar 
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där kunder bland annat kan söka information om produkter (Bonetti & Perry, 2017) och 

Rebecca Minkoff med uppkopplade speglar i provrummen som kunder kan använda sig av 

för att bland annat kalla på personal och bläddra bland stilar i en look-book (Engadget, 2016). 

 

1.2 Problematisering 

Vad framgår i bakgrunden skapas den holistiska kundupplevelsen genom hela kundresan och 

således i alla tjänstemöten en kund ställs inför (Voorhees m.fl., 2017). Inom tjänstemöten 

stöter kunden dessutom på touchpoints, vilka är specifika situationer där kunden interagerar 

med företaget på olika sätt från kundens perspektiv (Zomerdijk & Voss, 2010). Då varje 

touchpoint individuellt bidrar till den holistiska kundupplevelsen (Jüttner, Schaffner, 

Windler & Maklan, 2013; Frow & Payne, 2007) är vår uppfattning att det är av stor vikt att 

företag fokuserar på kundupplevelsen i samtliga touchpoint då respektive har en betydande 

inverkan på kundens totala upplevelse. Istället för att lägga fokus på tjänstemötet i sin helhet 

anser vi följaktligen att det är av betydelse att se tjänstemötet som en konstruktion av flera 

touchpoints och därmed arbeta med att förbättra kundupplevelsen i respektive touchpoint 

för sig i syfte att skapa en positiv holistisk kundupplevelse. 

 

Zomerdijk och Voss (2010) menar att samtliga touchpoints skiljer sig från varandra och sker 

under olika tidpunkter. Utifrån detta är ett rimligt antagande att även den upplevelse kunden 

eftersträvar i respektive touchpoint skiljer sig åt och att man som kund önskar olika saker 

beroende på tillfälle och tidpunkt. Detta stärker uppfattningen om att varje touchpoint bör 

studeras enskilt. Forskning menar även på att den holistiska kundupplevelsen är 

multidimensionell (Lemon & Verhoef, 2016; Gentile, Spiller & Noci, 2007; Schmitt, 1999). 

Då vår uppfattning är att företag bör fokusera på respektive touchpoint individuellt samt att 

den önskade kundupplevelsen kan skilja sig åt mellan touchpoints, är en intressant reflektion 

om kunder strävar efter olika kundupplevelse-dimensioner beroende på vilken touchpoint 

de befinner sig i. Kan det vara så att kunden efterfrågar olika typer av upplevelser beroende 

på vart i den fysiska klädbutiken kunden befinner sig? 

 

Utöver kundupplevelse-dimensioner är även clues ett centralt begrepp när det kommer till 

den holistiska kundupplevelsen då företag kan arbeta med dessa för att skapa upplevelser för 

kunder (Carbone & Haeckel, 1994; Berry, Wall & Carbone, 2006). Precis som att 

kundupplevelse-dimensioner innefattar både rationella och känslomässiga aspekter, kan 

även clues framkalla intryck hos kunder som kan vara rationella eller emotionella. Detta ger 

oss uppfattningen om att clues och kundupplevelse-dimensioner är sammankopplade. 

Följaktligen uppstår frågan om det är möjligt att identifiera vilka dimensioner som är 

centrala i respektive touchpoint genom att studera vilka clues en kund anser vara av stor vikt 

i ett tjänstemöte och vise versa.  
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Som nämnt står modeföretag och deras kärn-tjänstemötet, det vill säga fysiska klädbutiker, 

inför utmaningar där de ingår i en konkurrensintensiv bransch som dessutom behöver 

hantera förändrade kundbeteenden (Region Halland, 2018; Handelsrådet, 2017; Svenskt 

Näringsliv 2003 genom Konkurrensverket, 2018; Jeansson m.fl., 2017). Vad framgår i 

bakgrunden har många modeföretag implementerat ny teknologi i deras kärn-tjänstemöte i 

syfte att stärka kundupplevelsen för att hantera marknadens konkurrens och nya 

kundbeteenden. Detta går i linje med Bitner, Brown och Meuter (2000) som menar på att 

fenomenet “high-touch, low-tech” genomgår en förändring där teknologin intar en allt större 

roll i det traditionella tjänstemötet. Den teknologiska trenden har även uppmärksammats av 

diverse forskare, vilket har resulterat i många studier angående teknologins effekter på 

kundupplevelsen. Bitner, Brown och Meuter (2000) lyfter att en kunds helhetsupplevelse av 

ett tjänstemöte kan bli förstärkt med hjälp av teknologianvändning där Kim och Jang (2018) 

menar att teknologiska interaktioner med företag bland annat kan resultera i tjänstekvalitet, 

kundnöjdhet och kundlojalitet. Vidare lyfts att teknologianvändning i fysiska butiker kan 

stärka kundupplevelsen i form av bekvämlighet, tidsbesparing och kundanpassning (Kim & 

Yang, 2018; Barthel, Hudson-Smith & Jode, 2014; Bitner, Brown & Meuter, 2000) samt 

underlätta för personal att genomföra överraskande handlingar och åtgärda misstag (Bitner, 

Brown & Meuter, 2000). 
 
Parallellt med ovan studier som tar upp positiva effekter med teknologi samt att vissa 

prognostiserar att mänsklig service i framtiden kan komma att ersättas av teknologibaserad 

service (Kim & Yang, 2018), menar andra forskare snarare att teknologin inte alltid stärker 

kundupplevelsen (Giebelhausen, Robinson, Sirianni & Brady, 2014; Makarem, Mudambi & 

Podoshen (2009). Giebelhausen m.fl. (2014) lyfter exempelvis att en del företag upplever 

missnöje bland kunder i tjänstemöten där teknologi har implementerats, vilket har resulterat 

i att företag stärkt kundupplevelsen genom att exkludera teknologiska lösningar. Forskarna 

beskriver även att eventuella positiva effekter genererade av ett mänskligt bemötande kan 

minska i tjänstemöten där teknologi är inkluderat. Enligt forskarna kan teknologi nämligen 

komplicera medarbetarens försök att bedriva god service då kundens uppmärksamhet 

gentemot medarbetaren minskar om denne samtidigt ska interagera med en teknologisk 

lösning. 

 

Även Makarem, Mudambi och Podoshen (2009) dämpar den optimistiska bilden av 

teknologins effekter då de menar att företag inte fullständigt bör förlita sig på teknologin i 

interaktionen mellan kund och medarbetare. De menar att det är viktigt att behålla viss 

mänsklig kontakt. Forskarna har nämligen kommit fram till att mänsklig service är en viktig 

bidragande faktor till kundnöjdhet, även för de mest tekniskt kunniga kunderna. Vidare har 

de även kommit fram till att anledningen till att många kunder föredrar mänsklig service före 

interaktion med teknologi är att de anser människor som mer tillförlitliga, bättre på att rätta 
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till misstag och att en mänsklig interaktion kräver mindre tid samt ansträngning. Många av 

de som föredrar mänsklig service känner dessutom ett behov av omsorg och personlig 

kontakt (Makarem, Mudambi & Podoshen, 2009). Även Zomerdijk och Voss (2010) betonar 

vikten av mänsklig service då det är en kritisk faktor med inverkan på upplevd kvalitet och 

kundnöjdhet. De lyfter att personal kan skapa kundnöjdhet, kundlojalitet och word-of-

mouth rekommendationer genom att interagera med kunder på en mer personlig och 

emotionell nivå. Denna nivå kan personal uppnå genom att skapa en känsla av omsorg, 

vänlighet, visa ett genuint intresse för kunden och interagera med kunden som en individ 

istället för att integrera utifrån sin kommersiella roll som personal (Zomerdijk & Voss, 2010). 

 

Att utläsa från ovan lyfter forskning inom detta område att både teknologi och mänsklig 

service kan skapa bra kundupplevelser. Med tanke på att modeföretag idag ingår i en 

konkurrensintensiv bransch där kundupplevelsen är viktig att fokusera på för att 

upprätthålla konkurrenskraft vore det intressant att studera hur teknologi och mänsklig 

service kan generera positiva upplevelser i den fysiska klädbutiken. Till följd av 

uppfattningen om att det är av stor vikt att arbeta med kundupplevelsen i respektive 

touchpoint enskilt vore det mer specifikt intressant att studera hur teknologi och mänsklig 

service kan användas i kärn-tjänstemötets diverse touchpoints för att generera positiva 

kundupplevelser. Det har tidigare nämnts att kundupplevelsen är multidimensionell och att 

en uppfattning är att kundens önskade upplevelse kan skilja sig åt mellan touchpoints. För 

att skapa den upplevelse som kunder önskar i respektive touchpoint är därmed en tolkning 

att företag behöver identifiera vilka kundupplevelse-dimensioner som är centrala i respektive 

touchpoint och sedan forma serviceleveranser utefter det. Eftersom clues påverkar kundens 

upplevelse samt verkar vara sammankopplat med kundupplevelse-dimensioner är det även 

intressant att identifiera centrala clues för att få en förståelse för vad kunderna vill uppleva. 

 

Av tidigare forskning att tyda är detta område relativt oberört. Vi finner en avsaknad av 

studier som behandlar centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i den fysiska 

klädbutikens respektive touchpoints samt hur teknologi och mänsklig service kan användas 

för att uppfylla diverse kundupplevelse-dimensioner. Vi anser att detta är av stor vikt att 

studera då touchpoints i tjänstemötet individuellt bidrar till den holistiska kundupplevelsen 

och skiljer sig från varandra, varav det sistnämnda kan innebära att kunderna önskar olika 

upplevelser beroende på vilken touchpoint de ställs inför. Kan det vara så att kunderna 

önskar olika upplevelser beroende på vart de befinner sig i den fysiska klädbutiken och hur 

uppnår man då detta genom teknologi samt mänsklig service? 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för kundupplevelser i den fysiska 

klädbutikens diverse touchpoints för att få en uppfattning om hur teknologi och mänsklig 

service kan uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i kärn-tjänstemötet. 

 

- Vilka clues är centrala för kundernas önskade upplevelser i respektive touchpoint? 

- Vilka kundupplevelse-dimensioner är centrala i respektive touchpoint?  

- Hur kan teknologi och mänsklig service uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i 

kärn-tjänstemötet?  

 

1.4 Avgränsning 
Denna studie har avgränsats till att endast studera kundupplevelser i fysiska klädbutiker som 

tillhör låg- och medelprisklassen. Låg- och medelprisklassen har i detta avseende innefattat 

butiker från H&M till MQ. Detta innebär att studiens resultat inte är applicerbart på fysiska 

klädbutiker som går utanför ramarna för denna avgränsning, exempelvis modebutiker som 

erbjuder premiumprodukter såsom Gucci, Prada, Burberry med flera.  

 

1.5 Studiens tänkta bidrag 
I samband med hård konkurrens inom modebranschen som en följd av den digitala 

utvecklingen och förändrade kundbeteenden vill vi med denna studie skapa en ökad 

förståelse för hur företag kan etablera konkurrenskraft. Detta genom att fokusera på 

skapandet av bra kundupplevelser som idag inte endast influeras av traditionell mänsklig 

service, utan även av teknologi. Vi hoppas kunna ge företag en förståelse för att kunders 

önskade upplevelser kan skilja sig mellan kärn-tjänstemötets olika touchpoints och att de 

inte bör se kärn-tjänstemötet som en helhet, utan snarare som en konstruktion av olika 

touchpoints. Vi är nämligen av uppfattningen att det är viktigt att arbeta på olika sätt i varje 

individuell touchpoint beroende på vad kunderna önskar att uppleva. Vi ämnar även att bidra 

med insikter i vad som skapar en positiv kundupplevelse i den fysiska klädbutiken och hur 

företag kan tillhandahålla kunder deras önskade upplevelser med hjälp av både teknologi och 

mänsklig service.  

  

Vidare hoppas vi även kunna bidra med intressanta synvinklar och utvecklingsområden till 

lärosäten som tar del av vår studie. Idag diskuteras huruvida positiva kundupplevelser skapas 

med hjälp av mänsklig service i stor utsträckning, varpå teknologin hamnar i skymundan. 

Genom att bidra med insikter och kunskap om teknologins påverkan på kundupplevelsen vill 

vi med denna studie uppmärksamma att innehållet i befintliga kurser inom marknadsföring 

bör utvecklas. För studenter och akademiker hyser vi hopp om att studiens innehåll kan vara 

kompletterande till dagens kurslitteratur i syfte att framhäva vikten av teknologi.  
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1.6 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning 

Inledningsvis tas studiens bakgrund upp där centrala begrepp presenteras följt av en 

redogörelse för problematiken kring kundupplevelsen, teknologi och mänsklig service. 

Baserat på denna diskussion framställs slutligen studiens syfte och forskningsfrågor följt av 

avgränsning och tänkt kunskapsbidrag.  

 

Kapitel 2 - Metod 

Kapitlet börjar med en redogörelse för det valda vetenskapliga- och epistemologiska 

förhållningssättet följt av studiens kvalitativa metod och deduktiva ansats med inslag av 

induktion. Därefter presenteras litteraturinsamlingen samt studiens multipla 

fallstudiedesign. Detta kapitel inkluderar även en beskrivning av studiens 

datainsamlingsmetod i form av en förstudie samt semistrukturerade intervjuer. Därtill 

presenteras studiens urval följt av en redogörelse för bearbetning av det empiriska 

materialet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring kvalitetsaspekter, etik och metodkritik. 

 

Kapitel 3 - Teoretisk Referensram 

Den teoretiska referensramen återfinns i det tredje kapitlet där teorier som är nära besläktat 

med kundupplevelsen framställs. Slutligen sammanställs de mest centrala teorierna i 

studiens analysmodell.  

 

Kapitel 4 - Förstudie 

Här presenteras initialt de utförda observationerna, vilka utgör förstudiens empiriska 

framställning. Därefter förs en analys som leder fram till fyra stycken huvud-touchpoints, 

vilka framställs i kapitlets sista del, resultat.  
 

Kapitel 5 - Empiriskt Resultat 

Kapitel 5 inkluderar studiens empiriska datainsamling. Kapitlet är uppdelat i fyra delar där 

det empiriska resultatet framställs uppdelat på respektive touchpoint. 
 

Kapitel 6 - Analys 

I studiens sjätte kapitel förs en analys baserat på studiens analysmodell. På samma sätt som 

i kapitel 5 är även detta kapitel uppdelat i fyra delar där varje del utgör en touchpoint. Inom 

varje touchpoint förs en diskussion kring studiens forskningsfrågor.  
 

Kapitel 7 - Slutsats och Slutlig Diskussion 
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Slutsatsen presenteras i det sjunde kapitlet där samtliga forskningsfrågor besvaras följt av en 

diskussion angående utmaningar och risker kopplat till studiens sista forskningsfråga.  

 

Kapitel 8 - Studiens bidrag och förslag på framtida forskning 

I kapitel 8 redogörs för studiens teoretiska bidrag såväl som empiriska i form av praktiska 

implikationer. Därefter ges förslag på framtida forskning. 

 

Kapitel 9 - Referenslista 
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2. Metod 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse för valet av studiens subjektiva ståndpunkt, 

hermeneutistiska förhållningssätt, kvalitativa metod och deduktiva ansats med inslag 

induktion. Därefter presenteras tillvägagångssättet vid litteraturinsamling och hur teorin 

har använts i studien följt av en redogörelse för studiens multipla fallstudiedesign. Sedan 

framställs hur vi genomfört samt bearbetat den empiriska datainsamlingen, vilken är i 

form av semistrukturerade intervjuer där respondenter valts genom ett teoretiskt urval. I 

detta avsnitt presenteras även en redogörelse kring studiens genomförda observationer i 

förstudien. Till sist förs diskussioner kring hur studien tar hänsyn till kvalitetsaspekter och 

estetiska förhållningspunkter samt metodkritik.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Ett vetenskapligt förhållningssätt belyser hur forskare beslutar att se och uppfatta världen, 

människan, filosofin, kunskap och vetskap (Patel & Davidson, 2011). En studie kan anta olika 

ontologiska ståndpunkter beroende på studiens karaktär; dessa är objektivism eller 

subjektivism och skillnaden ligger i hur verkligheten uppfattas där frågan är om samhället 

består av handlingar eller objekt (David & Sutton, 2016). Subjektivismen utgår från att den 

sociala verkligheten kontinuerligt produceras av mänskliga aktörer och därav är beroende av 

människors uppfattningar (Bryman & Bell, 2014; David & Sutton, 2016). Då denna studie 

ämnat att undersöka samt förstå kundernas önskade upplevelser i den fysiska klädbutikens 

olika touchpoints har det varit centralt att studera fenomenet ur en subjektiv synvinkel och 

se verkligheten som en konstruktion av sociala aktörer och deras uppfattningar. Att utgå från 

en objektiv verklighetssyn hade inte lämpat sig i denna studie då vi strävat efter att studera 

respondenternas individuella verklighetsuppfattning och deras sociala samspel. 

Objektivismen grundar sig nämligen i att den sociala verkligheten är skapad av samhället i 

stort (David & Sutton, 2016) och att sociala fenomen existerar oberoende av sociala aktörer 

(Bryman och Bell, 2014).  

 

Vid insamling av empiri kan forskare förhålla sig till olika epistemologiska förhållningssätt, 

vilka belyser vad för typ av kunskap som betraktas som acceptabel inom ett specifikt 

forskningsområde (Widerberg, 2002). En del forskare har ett mer positivistiskt 

förhållningssätt och andra forskare ett mer hermeneutistiskt förhållningssätt (Widerberg, 

2002). Den initiala skillnaden mellan de båda extremfallen är huruvida forskaren ämnar 

förklara eller förstå verkligheten (Bryman & Bell, 2014). Positivismen menar att empirin i en 

studie är baserad på fakta och speglar verkligheten som den faktiskt är, medan hermeneutik 

snarare beskrivs som en tolkningslära och syftar till att tolka och förstå en specifik företeelse 

som sedan utgör grunden i analysen (Widerberg, 2002). Denna studie är influerad av det 

hermeneutistiska förhållningssättet då vi inte baserat empirin på fakta som speglar den 
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generella verkligheten, utan snarare ämnat att undersöka kunders upplevelser ur deras 

individuella verklighet. Då vi har studerat individers individuella upplevelser och 

uppfattningar har ett tolkande förhållningssätt krävts då detta inte är fakta som speglar den 

generella verkligheten. Vi ansåg att ett tolkande synsätt möjliggjorde för oss att gräva djupare 

i respondenternas berättelser och på så sätt finna underliggande förklaringar till varför 

respondenterna känner och tänker som de gör, vilket behövdes för att besvara studiens syfte 

och forskningsfrågor. 

 

2.2 Kvalitativ metod 
Enligt Bryman och Bell (2014) finns två huvudsakliga forskningsmetoder som används vid 

samhällsvetenskapliga undersökningar - kvantitativ eller kvalitativ metod. För att uppnå 

studiens syfte har en djup förståelse för hur kunderna uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet krävts, varpå denna studie utgår från en kvalitativ metod. Det centrala i kvalitativ 

forskning är just deltagarnas perspektiv och dess uppfattningar (Bryman & Bell, 2014). 

Kvalitativ forskning söker dessutom ofta djupvaliditet för att nå en ökad förståelse över 

fenomen med hjälp av data som, ofta i form av ord, uttrycker information om känslor, 

värderingar och attityder (David & Sutton, 2016; Justesen & Mik-Meyer, 2013). För att 

uppfylla studiens syfte har en tolkningsinriktad analys varit av vikt i syfte att generera en 

djup förståelse för hur respondenterna uppfattar sin sociala verklighet, vilket 

överensstämmer med en kvalitativ forskningsmetod. Studien har därmed utgått från 

kundens perspektiv där vi ämnat att förstå hur kunder uppfattar sin egen verklighet. För att 

besvara studiens forskningsfrågor har vi behövt samla in data i form av känslor samt 

attityder, varpå en kvalitativ metod varit lämpad för denna studie. 

 

2.3 Vetenskaplig ansats    

Två synsätt en forskare kan ha gällande relationen mellan teori och genomförandet av 

studien är det deduktiva och induktiva synsättet där den initiala skillnaden är teoriprövning 

kontra teorigenerering (David & Sutton, 2016). En deduktiv ansats innebär att teorin ligger 

till grund för skapandet av begrepp och forskningsinstrument som sedan används vid 

empiriinsamlingen, medan ett induktivt synsätt innebär att man först genomför 

empiriinsamlingen för att sedan låta teoretiska begrepp bli en följd av denna (David & Sutton, 

2016).  

 

Då vi utfört en teoriinsamling innan empiriinsamlingen där vi på förhand identifierat 

teoretiska begrepp, vilka vi haft med oss i utformningen av intervjuguiden och 

datainsamlingen, anses studien vara av ett deduktivt slag. Däremot har vi inte ämnat att 

pröva hypoteser genererade ur ett föregående teoriarbete, utan snarare syftat till att fokusera 

på det explorativa för att undersöka och finna förklaringar till den data som samlats in. Detta 
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tyder på att studien har inslag av ett induktivt förhållningssätt. Dessutom insåg vi tidigt att 

vår studie skulle komma att kräva ett flexibelt förhållningssätt där korrigering av den 

teoretiska referensramen under forskningsperioden behövs baserat på resultatet av 

empiriinsamling. Detta är ett förhållningssätt som Bryman och Bell (2014) kallar en iterativ 

process. Med detta i åtanke har studien präglats av ett deduktivt synsätt med inslag av 

induktion och innehar en iterativ process.  

 

2.4 Litteraturinsamling och teorianvändning 
De teorier som har valts till den teoretiska referensramen har främst samlats in via 

vetenskapliga artiklar, vilka vi har funnit via litteratursökning i välkända och pålitliga 

databaser såsom Google Scholar och Unisearch vid Linköpings Universitet. Initialt användes 

breda sökord för att få en förståelse för ämnet och finna relevanta artiklar. Sedan, efter att 

ha fått ytterligare insikt inom det studerade området, kom sökorden att bli mer specifika för 

att gå i linje med studiens syfte. Därefter gjordes ett strategiskt urval där vi, baserat på syfte 

och forskningsfrågor, valde relevanta teorier till referensramen. Utöver en gedigen 

nyckelordssökning har teori även hittats genom andra kända forskare inom området samt 

via böcker som behandlar det studerade området.  

 

Samtlig teori har valts med noggrannhet där vi ständigt varit källkritiska och använt artiklar 

publicerade i relevanta och trovärdiga journaler. De valda artiklarna är skrivna inom ett 

adekvat tidsspann där vi granskat innehållet noga för att säkerställa att den teoretiska 

referensramen är aktuell. För att ytterligare säkerställa att litteraturen vi använt varit 

relevant och minimera risken för feltolkningar har ursprungskällan använts i den mån det 

varit möjligt. Vid enstaka tillfällen har vi inte haft tillgång till ursprungskällan. Vidare har 

samtliga författare, utgivningsår, journal och antal citeringar noterats i ett Excel-dokument, 

vilket har givit oss en bra överblick. Antalet citeringar har tagits hänsyn till, men då en del 

artiklar varit relevanta trots ett lägre antal citeringar har vi inte begränsat antalet citeringar 

för den valda litteraturen i denna studie. 
 

Till viss del har även hemsidor använts i denna studie. Då detta är något som ska minimeras 

vid litteraturanvändning, på grund av att vem som helst har möjlighet att publicera 

information på internet (Bryman & Bell, 2014), har vi kritiskt granskat källorna innan 

användning. Hemsidor som inkluderas i denna studie har främst haft till syfte att stärka 

bakgrund och problematisering, men har även används i analysen där vi nämnt exempel på 

digitala lösningar. Samtliga hemsidor har granskats i enlighet med Bryman och Bells (2014) 

tre kriterier; var hemsidan kan hittas, hemsidans aktualitet samt varför artikeln är skriven.  
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2.5 Forskningsdesign 
För att skapa struktur och vägledning i forskningsarbetet har vi använt oss av en specifik 

forskningsdesign som genomsyrat vår metod samt hur vi analyserat den data som 

framkommit. Bryman och Bell (2014) lyfter vikten av att vald forskningsdesign har en 

koppling till syfte och forskningsfrågor. Intresset i denna studie har varit att studera kunders 

upplevelser i den fysiska klädbutiken för att kunna identifiera centrala clues och 

kundupplevelse-dimensioner följt av en analys kring hur teknologi och mänsklig service kan 

realisera det kunderna önskar att uppleva. Därmed har det krävts djupa redogörelser från 

kundens perspektiv, varav vi har behövt analysera respondenternas berättelser på en 

detaljerad nivå.  

 

I valet av forskningsdesign ansågs följaktligen en fallstudiedesign som passande för studiens 

syfte och forskningsfrågor. Bryman och Bell (2014) hävdar att kvalitativa studier ofta 

förknippas med en fallstudiedesign då det möjliggör en intensiv och detaljerad granskning 

av fallet. I denna studie utgör kunden det specifika fallet då intresset ligger i att studera 

kunders upplevelser i den fysiska klädbutiken. Då vi strävat efter att öka förståelsen för ett 

specifikt fenomen inom en viss kontext, ansågs det däremot krävas fler än ett fall. Genom att 

noggrant studera flera fall upplevde vi kunna skapa en djup allmän förståelse för fenomenet, 

varför det slutliga valet landade i en multipel fallstudiedesign. Med en multipel 

fallstudiedesign menar Bryman och Bell (2014) att fokus ligger på de unika fallen och deras 

kontexter. Då vi, för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor, ämnade att studera varje 

respondents unika berättelse och vad den specifika individen önskade att uppleva ansågs 

denna forskningsdesign lämpa sig.  

 

2.6 Datainsamling  

2.6.1 Förstudie genom observationer 

För att besvara studiens forskningsfrågor genomfördes en förstudie med syfte att identifiera 

vilka touchpoints en fysisk klädbutik består av. Förstudiens resultat låg sedan till grund för 

studiens utförda intervjuer som ämnade att skapa förståelse för vad kunder önskar att 

uppleva i den fysiska butikens alla touchpoints. Sammantaget observerades nio kunder i tre 

olika fysiska klädbutiker inom låg- eller medelprisklassen. Valet av kunder skedde 

slumpmässigt oberoende av kön och ålder, varav detta val baserades på att varken kön eller 

ålder har någon betydelse för förstudiens syfte. Med observationerna ämnade vi att endast 

observera rörelsemönster samt aktiviteter som utfördes i klädbutiken för att kunna 

identifiera vilka touchpoints ett butiksbesök består av. Vi sökte ingen djup förståelse för 

kundernas beteenden och därmed ansåg vi att hänsyn till kön- eller åldersperspektiv inte 

behövdes. Till följd av detta benämns kunderna som hen i förstudien.  
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Nedanstående modell illustrerar det vi strävade efter att komma fram till med hjälp av 

observationerna. Kärn-tjänstemötet utgör den fysiska klädbutiken som studerades medan 

touchpoint-rutorna utgör touchpoints som vi önskade att identifiera.  

  

 
Figur 1. Datainsamlingen genom observationer 

 

Bryman och Bell (2014) lyfter strukturerade observationer som konsekventa iakttagelser där 

forskaren använder sig av regler vid observationen och registreringen av individers 

beteenden. Då vi ämnade att identifiera aktiviteter en kund genomgår i den fysiska 

klädbutiken i syfte att identifiera klädbutikens olika touchpoints ansåg vi en strukturerad 

observation som lämplig. Vi utformade ett observationsschema som enligt Bryman och Bell 

(2014) ska innehålla tydliga och specifika regler angående vad som ska observeras och 

specifikt vilken del av miljön som är av intresse att observera. Dessa regler låg till grund för 

varje observation för att inte tappa fokus från de aspekter som låg inom studiens intresse.  

 

Bryman och Bell (2014) lyfter också att observerade beteenden ska vara lätta att registrera. 

Med hänsyn till detta tog våra registreringar form efter en av Mintzbergs (genom Bryman & 

Bell, 2014) metoder där registreringen av aktivitetsmönster sker i kronologisk ordning med 

notering om vilken typ av aktivitet som utförs samt hur länge aktiviteten pågår (observations-

schema återfinns i bilaga 2). Under analysarbetet visades aktiviteternas tidsåtgång dock inte 

vara av relevans, varför vi valde att inte låta tidsaspekten påverka studiens analysarbete. Efter 

att vi samlat in data genom observationer påbörjades analysarbetet där observerade 

aktiviteter med samma ändamål kategoriserades till huvud-touchpoints.  

 

2.6.2 Intervjuer 

För att förstå kundernas önskade upplevelser i varje individuell touchpoint genomfördes 

intervjuer baserade på de touchpoints som identifierats via förstudien. Syftet med de utförda 

intervjuerna var att kunna identifiera centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i 
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respektive touchpoint och således besvara studiens forskningsfrågor. Detta illustreras i 

figuren nedan. 

 
Figur 2. Datainsamlingen genom intervjuer 

 

Intervjuer anses lämpligt om syftet med en studie är att få en inblick i hur människor tänker 

kring och upplever en specifik företeelse (Alvehus, 2013), något vi fann passande för studiens 

syfte. Vidare var en mindre strukturerad intervjumetod att föredra då vi i denna studie 

ämnade att förstå kundernas uppfattningar och behov utan att på förhand ställa upp 

hypoteser som vi sedan testade. Ytterligare en motivering till varför en mindre strukturerad 

intervjumetod valdes är då vi ämnade att uppnå djupvaliditet i respektive intervju där vi 

riktade uppmärksamheten mot respondentens tidigare erfarna upplevelser. Detta innebar att 

respondenterna själva fick bestämma över dialogens flöde i högre grad. Med det här 

tillvägagångssättet menar David och Sutton (2016) att en mer ostrukturerad intervju lämpar 

sig. Bryman och Bell (2014) lyfter mer specifikt att semistrukturerade intervjuer är en 

datainsamlingsmetod som går i linje med den kvalitativa metoden. Vi valde att genomföra 

empiriinsamlingen genom semistrukturerade intervjuer då denna möjliggör för forskaren att 

fånga fenomenet ur deltagarnas perspektiv och identifiera specifika aspekter som är av stor 

vikt för respondenternas sociala verklighet (Bryman & Bell, 2014). Detta ansågs vara centralt 

för studiens syfte då vi ämnade att förstå respondenternas egen verklighet och upplevelser i 

den fysiska klädbutiken.  

 

För att få respondenterna att tala fritt och på så sätt öppna upp för en mer djupgående 

förståelse för dess sociala verklighet utformades på förhand en intervjuguide (återfinns i 

bilaga 1). Enligt Yin (2013) ger denna intervjuteknik nämligen forskare möjlighet att utforma 

intervjuerna till att efterlikna ett samtal som anpassas utefter situation istället för att vara 

enhetlig mellan samtliga intervjuer. Detta ansåg vi möjliggöra en djup och detaljrik 

empiriinsamling, vilket krävdes för studiens syfte. Vidare menar Krag Jacobsen (1993) att en 
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intervjuguide är behjälplig i syfte att hålla sig till relevanta och samma teman i varje intervju 

då en intervjuguide, enligt Bryman och Bell (2014) är en lista över förbestämda teman och 

intervjufrågor som ska ingå. Justesen och Mik-Meyer (2013) menar även att en intervjuguide 

möjliggör för forskaren att ställa följdfrågor under intervjun, vilket var önskvärt då ville få en 

djupgående förståelse för respondenternas upplevelser. Vi utförde således intervjuerna med 

ett relativt tydligt fokus på specifika teman, men frågorna hölls relativt öppna och generella 

i syfte att ge respondenterna möjlighet att på sitt eget sätt utforma svaren för att framkalla 

ett större djup samt personlig detaljrikedom (David & Sutton, 2016). 

 

Antalet intervjuer var på förhand inte fastställt, utan ämnade istället att uppnå mättnad som 

är en passande metod vid bestämmelse av antal intervjuer i kvalitativa studier (Ahrne & 

Svensson, 2015). Vi uppnådde mättnad vid 10 stycken intervjuer då vi upplevde att svaren 

inte genererade något nytt av värde för att uppfylla studiens syfte. Vidare var planen att 

avsätta en timme per respondent, men tiden var flexibel och varierade mellan 

respondenterna där vi anpassade längden utefter den specifika intervjun. Därmed rundade 

vi av när vi upplevde att vi fått ut det som upplevdes som mest centralt för respondenten. 

Intervjuerna landade i att pågå mellan 28 till 55 minuter.  

 
Vi genomförde samtliga intervjuer tillsammans då vi ansåg att två perspektiv kunde 

möjliggöra för mer trovärdiga tolkningar av det insamlade materialet. Detta gjorde även att 

en av oss kunde fokusera på att anteckna viktiga insikter som inte gick att fånga via 

inspelningen, medan den andra kunde hålla fokus på respondenten. Tillvägagångssättet 

möjliggjorde vidare att vi båda hade möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett så fylligt 

material som möjligt samt minimera risken för att missa viktiga aspekter. Denna risk 

minimerades även genom att vi spelade in samtliga intervjuer. Vidare kunde den av oss som 

intog en mer passiv roll även uppmärksamma den primära intervjuaren, vilket var 

fördelaktigt då vi efter varje intervju kunde diskutera förbättringsområden inför 

nästkommande intervju. 

 

I valet mellan telefonintervjuer och ansikte-mot-ansikte-intervjuer valdes det senare med 

anledning av att vi genomförde längre personliga intervjuer, vilka ämnade att gå in på djupet. 

Med ansikte-mot-ansikte-intervjuer ansåg vi det lättare att ställa följdfrågor, ta hänsyn till 

kroppsspråk och skapa en känsla av trygghet för att generera längre och mer innehållsrika 

svar från respondenterna.  

 

2.7 Urval av respondenter 
Vid val av intervjurespondenter valdes den teoretiska urvalstekniken då vi ansåg det lämpligt 

för studiens ändamål och tillvägagångssätt. Ett teoretiskt urval innebär nämligen, enligt 



   
 

18 
 

David och Sutton (2016), att respondenterna väljs utifrån forskarens egen kunskap och 

uppfattning om vilka individer som lämpar sig för att uppnå studiens syfte. Detta innebär att 

varje fall i populationen inte har samma möjlighet att bli vald som respondent, vilket är 

definitionen för ett icke-sannolikhetsurval där det teoretiska urvalet ingår (David & Sutton, 

2016). För att besvara studiens forskningsfrågor, med hänsyn till studiens avgränsning, 

behövde samtliga intervjurespondenter vara kunder till klädbutiker som tillhör låg- och 

medelprisklass. Detta var den begäran vi hade vid val av respondenter, varpå vi ansåg att vi 

besitter tillräcklig kunskap för att själva selektera respondenter vars berättelser kan uppnå 

studiens syfte.  

 

Intervjurespondenternas ålder begränsades till max 30 år då vi anser att internet och teknik 

varit en stor del av dessa individers liv från födsel eller tidig ålder. Eftersom vi bland annat 

ämnade att studera hur teknologi kan generera en god kundupplevelse ansåg vi denna 

begränsning som nödvändig då teknologins effekter på kundupplevelsen rimligtvis kan skilja 

sig åt mellan de som är vana vid teknologin och de som inte är det. Med en åldersbegränsning 

kunde vi således reducera risken för generationseffekter (Bryman & Bell, 2014). 
 

I studien har samtliga respondenter delgetts pseudonymer helt oberoende på kön. 

Pseudonymer har valts med anledning av att främja respondenternas anonymitet. En etisk 

diskussion kring detta återfinns längre ner i metodkapitlet under Etiskt förhållningssätt. 

Namn oberoende på kön grundar sig i att det tidigt under intervju-perioden framgick att 

respondenternas önskade upplevelser inte skilde sig åt mellan könen. Vi kunde inte 

identifiera några utmärkande beteenden eller åsikter för något utav könen och ansåg därmed 

att respondenternas kön inte hade någon betydelse för studiens resultat. Nedan framställs 

en sammanställning av studiens urval inkluderat respondenternas fiktiva namn och verkliga 

ålder samt datum och tidsåtgång för samtliga intervjuer. 

 
Tabell 1. Sammanställning av respondenter 
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2.8 Bearbetning av empirisk data 
För att genomföra en bra analys och besvara studiens forskningsfrågor har vi bearbetat 

materialet genom att angripa tre problem som enligt Rennstam och Wästerfors (2015, genom 

Ahrne och Svensson, 2015) kan uppstå vid bearbetning av material. Enligt författarna är 

dessa kaosproblemet, representationsproblemet och auktoritetsproblemet, vilka kan tas an 

genom att sortera, reducera och argumentera för det insamlade materialet. 
 

Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas och sammanfattas, något som 

underlättade arbetet kring kaosproblemet. Kaosproblemet innebär att datan är oöverskådlig 

och i oordning på grund av att mycket data samlats in (Rennstam & Wästerfors, 2015 genom 

Ahrne och Svensson, 2015). För att möta denna utmaning transkriberade vi inledningsvis de 

inspelade intervjuerna då det underlättar tolkningsarbetet och gör att citeringar blir korrekta 

(Alvesson, 2011). Efter transkriberingen sorterades och sammanfattades samtliga intervjuer 

utefter de touchpoints som intervjuerna baserades på, vilket gjorde materialet 

lättöverskådligt. Detta ledde till att vi vid ett senare skede enkelt kunde sammanfoga alla 

respontenters intervjumaterial i empiriinsamlingen, uppdelat på klädbutikens fyra olika 

touchpoints.  

 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2015, via Ahrne och Svensson, 2015) är det nästintill 

omöjligt att framföra allt insamlat material i en studie, vilket är grunden till 

representationsproblemet. Detta problem angreps genom att reducera det sorterade 

materialet där vi eliminerade det material som ansågs irrelevant för studiens syfte. Vi var 

däremot noggranna i valet av vilken data som eliminerades i syfte att skapa ett så 

representativt material som möjligt. Detta genom att behålla insamlad data som tydde på 

både likheter samt olikheter i åsikter och beteenden bland respondenterna, vilket är i enlighet 

med vad Rennstam och Wästerfors (2015, via Ahrne och Svensson, 2015) menar skapar 

representativitet i materialet. 
 

För att bemöta auktoritetsproblemet, vilket innefattar den utmaning som forskare kan ställas 

inför när de vill göra sig hörda (Rennstam och Wästerfors, 2015 via Ahrne och Svensson, 

2015), argumenterade vi för vårt material. Argumentationen skedde genom att jämföra och 

koppla vår empiri med den teoretiska referensramen där vi urskiljt likheter och skillnader 

och argumenterat för varför dessa råder. Att kunna argumentera för sitt påstående är något 

som Rennstam och Wästerfors (2015, via Ahrne och Svensson, 2015) menar är viktigt för att 

generera en självständighet gentemot andra specialiserade forskare inom området. 
 

Efter processen där vi transkriberat, sorterat och reducerat materialet identifierade vi 

attribut som framkom i samband med att respondenterna berättade om tidigare positiva och 

negativa upplevelser samt vad de önskar att uppleva i fysisk klädbutik. Detta gjordes för 
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respektive touchpoint enskilt. Sammanställningar av dessa attribut har konstruerats för 

respektive touchpoint och återfinns i avsnittet Empiriskt resultat. Genom att identifiera 

dessa attribut fick vi en överblick över vad som verkade ha en central inverkan på 

respondenternas upplevelser. Detta genomfördes i syfte att underlätta analysarbetet där vi 

strävade efter att finna bakomliggande förklaringar till varför respondenterna nämnde dessa 

attribut. De bakomliggande förklaringarna ledde oss slutligen till en uppfattning om vad 

respondenterna önskar att uppleva, mer specifikt vilka clues och kundupplevelse-

dimensioner som verkade vara centrala i respektive touchpoint.  

 

2.9 Kvalitetsaspekter 
Då denna studie utgörs av en kvalitativ forskningsmetod med en subjektiv synvinkel 

bedömdes forskningens kvalitet utifrån kriterierna trovärdighet och äkthet och inte 

reliabilitet och validitet som används flitigt i kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2014). 

Kvalitativa forskare som exempelvis Guba och Lincoln (1994, genom Bryman & Bell, 2014) 

menar nämligen att kriterierna reliabilitet och validitet förutsätter att det är möjligt att 

komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten. Kvalitetskriterierna 

trovärdighet och äkthet lämpar sig bättre om man som forskare utgår från att det kan finnas 

flera uppfattningar om den sociala verkligheten (Guba & Lincoln, 1994 genom Bryman & 

Bell, 2014), vilket överensstämmer med vårt synsätt. Trovärdighet delas vidare in i fyra 

delkriterier, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering/bekräftelse 

(Bryman & Bell, 2014). 
 

Tillförlitlighet innebär att forskaren säkerställer att forskningen följer de regler som finns 

och ser till att respondenterna kan bekräfta att forskaren har uppfattat den sociala verklighet 

som studerats korrekt (Bryman & Bell, 2014). Enligt Bryman och Bell (2014) kallas detta för 

respondentvalidering eller deltagarvalidering, vilket är en teknik vi har använt i samband 

med intervjuerna. I syfte att undvika missförstånd har intervjutranskriberingar skickats till 

respektive respondent som därefter återkopplat till oss med en bekräftelse om att vi uppfattat 

respondenten rätt. Efter samtliga intervjuer har vi även samtalat med varandra för att 

säkerställa att vi tolkat respondenternas berättelser lika.  

 

Överförbarhet mäter huruvida resultatet kan överföras till andra kontexter, eller samma 

kontext vid senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2014). Eftersom kvalitativ forskning i stora drag 

handlar om djup snarare än bredd samt fokuserar på den unika kontexten blir resultatet svårt 

att generalisera till andra kontexter (Bryman & Bell, 2014). Istället menar Bryman och Bell 

(2014) att forskare inom kvalitativa studier uppmanas producera något som Geertz (1973, 

genom Bryman & Bell, 2014) kallar för täta beskrivningar, vilka är “fylliga eller täta 

redogörelser för de detaljer som ingår i en kultur” (Bryman & Bell, 2014, 404). Guba och 

Lincoln (1994, genom Bryman & Bell, 2014) hävdar att täta beskrivningar kan bidra till en 
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databas som andra personer kan ta hjälp av och själva bedöma hur överförbara resultaten är 

till annan kontext. Eftersom denna studie ämnar skapa en djup förståelse för ett fenomen har 

vi haft ett begränsat urval där ett fåtal personer i populationen studerats, vilket har lett till 

att vårt resultat kan vara svårt att generalisera. Till följd av detta har vi sett till att producera 

täta beskrivningar genom att utförligt redogöra för det fenomen vi studerar som andra 

således kan utnyttja och själva bedöma huruvida resultatet är överförbart till annan kontext. 

  

Pålitlighet uppfylls genom att forskare har ett granskande synsätt genom att tillhandahålla 

en utförlig och tillgänglig diskussion kring samtliga faser av forskningsprocessen i studiens 

metodkapitel (Bryman & Bell, 2014). Under forskningens period har vi redogjort för samtliga 

faser, vilket återfinns i metodavsnittet. Bryman och Bell (2014) föreslår att man utöver detta 

kan ta hjälp av kollegor som agerar granskare under forskningens gång för att bedöma 

kvaliteten. Vid flertal tillfällen under forskningsperioden har studien blivit granskad av fyra 

andra författarpar samt vår handledare som sedan delat med sig av åsikter och idéer. Detta 

har varit ett stort stöd i vårt kvalitetsarbete. 

 

Konfirmering eller bekräftelse innebär att forskaren agerar i god tro och inte medvetet 

influerar utförandet samt slutsatserna för en undersökning med personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning (Bryman & Bell, 2014). För att uppnå detta har vi varit noggranna med 

att skilja på egna värderingar och studiens resultat samt sporadiskt diskuterat och funderat 

över hur objektiva vi varit. 

 

Även äkthet kan delas upp i flera kriterier, vilka är mer generella frågor som rör forskningens 

konsekvenser (Bryman & Bell, 2014). Dessa kriterier är rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2014). 

Det första kriteriet innebär att studien ska ge en tillräckligt rättvis bild av den studerade 

gruppens åsikter och uppfattningar (Bryman & Bell, 2014). För att uppfylla detta kriteriet har 

endast respondenter som tillhör den målgrupp studien ämnar att studera undersökts. 

Uppfattningar hos kunder till en eller flera klädbutiker i låg- och medelprisklass är det som 

varit centralt för studien och därmed har vi inte studerat uppfattningar hos exempelvis 

personalen eller individer som inte varit kunder till den typ av butik vi avsett att studera. 

Enligt Bryman och Bell (2014) lyfter de olika autencitet-kriterierna bland annat frågan om 

huruvida undersökningen ger deltagarna en bättre förståelse för sin sociala situation och 

miljö samt huruvida deltagarna får en bättre bild av hur andra personer uppfattar den sociala 

situationen och miljön. Kriterierna rör även huruvida studien gjort att deltagarna själva kan 

förändra sin situation och till sist, huruvida deltagarna med hjälp av studien fått bättre 

möjligheter att genomföra handlingar som krävs (Bryman & Bell, 2014). För att uppnå 

autencitet-kriterierna har resultatet av denna forskning skickats till samtliga respondenter i 
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syfte att möjliggöra för dem att ta del av resultatet samt återkomma med frågor och därmed 

få en ökad förståelse för den sociala verkligheten. 

 

2.10 Etiskt förhållningssätt 
Det etiska förhållningssätt vi har antagit vid utförandet av denna studie är i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2002), vilka påvisar fyra krav gällande individskydd som forskare måste 

förhålla sig till vid forskningsarbeten. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka Bryman och Bell (2014) menar behandlar 

de etiska regler som vanligtvis diskuteras vid vetenskaplig forskning; frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet.  
 

Informationskravet har vi uppfyllt i denna studie genom att informera respondenterna om 

intervjuns syfte i början av varje intervju samt deras roll och bidrag till studien. Medverkan i 

intervjuerna var frivillig och samtycke till inspelning blev innan varje intervju försäkrad där 

vi även informerade respondenterna om syftet med inspelningen, allt i enlighet med 

samtyckeskravet. Innan intervjuerna klargjordes även att respondenterna var anonyma, att 

personliga uppgifter skulle förvaras endast till forskarnas befogande samt att deras svar 

enbart skulle komma att användas för denna specifika studie, vilket uppfyller 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa 

anonymitet i denna studie användes pseudonymer. Enligt Grinyer (2002, genom Bryman & 

Bell, 2014) kan detta däremot snarare generera negativa effekter hos deltagarna i de fall då 

respondenterna vill att deras deltagande ska vara synligt och på så sätt behålla rättigheter 

och ägande av sina historier. För att motverka detta problem bad vi varje respondent, innan 

intervjun, om tillåtelse att använda pseudonymer. Efter att ha sammanställt varje intervju 

skickades även denna till respektive respondent där de fick ta ställning till frågan om 

anonymitet igen och med detta motverkades risken för respondenternas känsla av att 

äganderätten till deras historier blivit fråntagen. 

 

När det gäller de utförda observationerna kan man diskutera hur etiskt det egentligen är att 

observera människor utan att tillhandahålla dem med information och få deras samtycke, 

vilket går i linje med de etiska frågeställningar forskare bör ta hänsyn till (Bryman & Bell, 

2014; Vetenskapsrådet, 2002). I samband med observationerna ville vi undvika att 

personerna i fråga skulle ha vetskap om att de blev observerade på grund av att vi ämnade 

att identifiera kundernas verkliga agerande i butiken. Om vi hade informerat kunderna att 

en observation ägde rum samt bett om deras samtycke finns det risk för att de hade agerat 

annorlunda och således inte i enlighet med hur de egentligen beter sig i butiken (Bryman & 

Bell, 2014). Detta ledde till att vi inte kunde säkerställa samtycke, men då observationerna 
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rörde okänslig information samt att det är omöjligt att identifiera vilka personer som ingår i 

vår observationsstudie anser vi inte att frågan om etik är något problem i detta fall. 

 

2.11 Metodkritik för intervjuer 

Intervjuer som metod vid insamling av data kan innebära risker och utmaningar. Då denna 

studie varit influerad av ett hermeneutiskt förhållningssätt har risken för att vi tolkat 

respondenternas berättelser felaktigt funnits. Under empiriinsamlingen har vi varit 

medvetna om att intervjuer, där människors individuella uppfattningar studeras, kan leda 

till att forskarna uppfattar och tolkar det respondenterna berättar annorlunda än vad de 

faktiskt menar. Som vi nämnde för kvalitetsaspekten tillförlitlighet har vi skickat en 

sammanställning över intervjun till varje respondent i syfte att få ett godkännande att vi 

tolkat deras berättelser rätt och undvika missförstånd.  

 

Utöver feltolkningar är intervjuareffekten en risk som medföljer vald metod, vilket vi har 

tagit i beaktande under intervjuerna. Intervjuareffekten innebär att vi som intervjuare och 

vårt framträdande i form av exempelvis kroppsspråk, tonfall och mimik kan påverka 

respondentens svar (Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson (2011) menar att 

intervjuarens sätt att vara kan ge antydan om vilka förväntningar hen har på respondenten 

och dess svar. David och Sutton (2016) betonar att inverkan inte endast kommer från hur 

frågor ställs, utan att även intervjuarens kön, etnicitet, klass/status och utseende kan påverka 

respondentens svar. För att motverka effekten har vi haft detta i åtanke under intervjuerna 

och efter varje intervju reflekterat över vårt uppträdande samt de frågor vi ställt. Att vara två 

intervjuare har i dessa fall varit till fördel då vi har kunnat ge varandra feedback. Vi har även 

ställt frågor som tillåter öppna svar där respondenterna fått möjlighet att fritt berätta om 

erfarna upplevelser, vilket har minimerat risken för att ställa frågor på ett vis som vinklar de 

svar vi mottager. I och med att intervjuerna genererat många oväntade svar som vi inte 

reflekterat över innan, trots att vi vid detta stadie var djupt insatta i ämnet, uppfattar vi 

intervjuareffekten som låg.  

 

Bryman och Bell (2014) påstår även att det finns risk för att respondenten minns fel i 

återberättelsen av tidigare upplevelser och att människor skiljer sig åt gällande hur de tolkar 

viktiga ord och begrepp i en fråga. Ytterligare risker är att respondenten kan utelämna viktiga 

detaljer utom hens medvetande och att respondenten kan justera sina svar utefter ett socialt 

önskvärt beteende (Bryman & Bell, 2014). Detta är risker svåra att bemöta och förhindra som 

forskare, men som vi varit medvetna om och således haft i åtanke under samtliga intervjuer 

och genomgående i analysen. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs de teorier som har legat till grund för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Teorin om touchpoints har däremot endast använts i förstudien för att 

kunna identifiera vilka huvud-touchpoints ett butiksbesök består av. Kapitlet avslutas med 

en presentation av den analysmodell som studiens analys utgår ifrån. 
 

3.1 Tjänstemöte 
Skapandet av kundupplevelsen sker längs hela kundresan, vilken inkluderar en serie 

tjänstemöten både innan, under och efter den faktiska tjänsteupplevelsen (Homburg, Jozić 

& Kuehnl, 2017; Bitner, Booms & Tetreault, 1990). Surprenant och Solomon (1987) beskriver 

tjänstemötet som en dualistisk interaktion mellan kund och personal, vilket är en definition 

som fokuserar på de interpersonella förhållandena i en tjänstesituation. Detta härstammar 

från teorin om att ett tjänstemöte är ett spel mellan människor där kunders och personals 

handlingar är baserade på förutbestämda roller och manuskript (Surprenant & Solomon, 

1987). Lariviére m.fl. (2017) hävdar däremot att denna definition är en aning gammalmodig 

och Ostrom, Parasuraman, Bowen, Patrício, & Voss (2015) menar att innebörden av ett 

tjänstemöte har förändrats i samband med den drastiska förändringen i hur tjänster 

framställs och upplevs idag. Lariviére m.fl. (2017, 239) tar upp diverse forskning som tyder 

på att en uppdaterad definition av begreppet är angeläget till följd av teknologins ökade roll 

i tjänstemötet och definierar således tjänstemötet 2.0 som: “[...] any customer-company 

interaction that results from a service system that is comprised of interrelated technologies 

(either company- or customer-owned), human actors (employees and customers), 

physical/digital environments and company/customer processes”. Denna studie kommer 

utgå från denna definition av ett tjänstemöte.  
 

Voorhees m.fl. (2017) hävdar att samtliga tjänstemöten individuellt bidrar till kundens 

helhetsuppfattning av kundresan och delar in denna i tre delar. Kärn-tjänstemötet innefattar 

den del av kundresan där kunden ställs inför det primära tjänsteerbjudandet, vilken uppfyller 

kundens initiala behov. De två andra delarna inkluderar alla interaktioner som sker innan 

och efter kärn-tjänstemötet (Voorhees m.fl., 2017). Bitner, Booms och Tetreault (1990) lyfter 

att tjänstemötet ofta är tjänsten från kundens perspektiv och enligt Homburg, Jozić och 

Kuehnl (2017) är det av stor vikt att företag aktivt arbetar med att förbättra dess tjänstemöten 

för att försäkra sig om att en bra kundupplevelse tillhandahålls. Däremot lyfter Verhoef m.fl. 

(2009) att en kundupplevelse skapas både genom faktorer som företag kan kontrollera och 

faktorer som ligger utanför företagets kontroll, vilket Hume, Mort, Liesch och Winsar (2006) 

menar är en konsekvens av att kundupplevelsen skapas genom kundens individuella 

uppfattning av tjänstemöten. Det företag kan göra är att utforma tjänstemötet baserat på 
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kundernas önskemål och på så vis skapa förutsättningar för kunderna att nå sina önskade 

upplevelser (Gupta & Vajic, 2000 genom Stein & Ramaseshan, 2016). 
 

3.2 Touchpoints 
En kundupplevelse tar plats varje gång en kund kommer i kontakt med någon del av tjänsten, 

produkten eller företaget, vilket kan ske genom olika typer av kanaler och när som helst under 

kundresan (Zomerdijk & Voss, 2010). Dessa kontakttillfällen mellan en kund och olika delar 

av ett företag kallas för touchpoints, vilka tillsammans skapar resan en kund genomgår för 

att uppnå en specifik shoppinguppgift (Stein & Ramaseshan, 2016). Touchpoints inkluderas 

således i samtliga delar av kundresan (Verhoes m.fl., 2009) där kundupplevelsen skapas 

genom alla touchpoints kunden ställs inför i tjänstleveransprocessen (Jüttner m.fl., 2013; 

Frow & Payne, 2007). Zomerdijk och Voss (2010) skiljer på touchpoints och tjänstemöten 

och menar att det sistnämnda är interaktioner som företaget arrangerar för kunden, medan 

touchpoints utgör vad som faktiskt sker över tid från kundens perspektiv. Enligt Voorhees 

m.fl. (2017) underlättar touchpoints mötet mellan kund och personal genom att öppna upp 

för interaktioner i tjänstemötet. I denna studie ses den fysiska butiken som kärn-

tjänstemötet då vi anser en fysisk klädbutik som den centrala delen av 

tjänstleveransprocessen, vilket företaget skapat för att interagera med sina kunder. 

Touchpoints representerar i denna studie alla situationer då kunden interagerar med någon 

del av företaget inom kärn-tjänstemötet. Då denna studie ämnar undersöka kundupplevelsen 

i den fysiska klädbutiken kommer vi endast fokusera på de touchpoints som inkluderas i 

kärn-tjänstemötet. Detta illustreras av nedanstående figur där T står för touchpoint. 

 
Figur 3. Illustration av den del av kundresan som ligger i fokus för denna studie 

 

Det finns olika typer av touchpoints längst kundresan (t.ex. De Haan, Wiesel & Pauwels 2016; 

Baxendale, Macdonald & Wilson, 2015), vilka Lemon och Verhoef (2016) delar in i olika 

kategorier. Lemon och Verhoef (2016) beskriver att en kund kan stöta på samtliga 

touchpoints-kategorier genom hela kundresan, men att varje individuell touchpoint-kategori 

är av olika vikt beroende på tjänst och kundens egen resa. Det är därför av stor vikt för ett 

företag att identifiera centrala touchpoints och hur de kan bli influerade (Lemon & Verhoef, 

2016).  
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3.3 Clues 
Inom kärn-tjänstemötets olika touchpoints stöter kunder konstant på en mängd clues som 

emitteras av produkter, tjänster och omgivningen (Carbone & Haeckel, 1994; Berry, Wall & 

Carbone, 2006). Dessa clues innefattar allt som kunden erfarar i en serviceupplevelse, 

således allt kunden kan se, lukta, smaka, höra eller känna (Berry, Wall & Carbone, 2006). 

Genom att clues kombineras skapar de olika intryck, vilka kan vara rationella eller 

emotionella och tillsammans skapar dessa clues en upplevelse för kunden (Carbone & 

Haeckel, 1994). Berry, Carbone och Haeckel (2002) menar att clues kan ligga till grund för 

hur en kund upplever en specifik situation. Enligt Carbone och Haeckel (1994) kan clues vara 

allt från diskreta till uppenbara, oplanerade till strategiskt planerade samt förekomma 

ensamma eller uppstå tillsammans som en uppsättning av clues. Förhållandet mellan kärn-

tjänstemötet, touchpoints och clues illustreras av figuren nedan.  

 

 
Figur 4. Förhållandet mellan kärn-tjänstemötet, touchpoints och clues 

 

Carbone och Haeckel (1994) hävdar att clues kan vara prestations- eller kontextbaserade. 

Författarna hävdar att prestationsbaserade clues handlar om hur funktioner av en produkt 

eller tjänst presterar, med andra ord om en produkt fungerar bra eller dåligt samt huruvida 

en tjänst genomförs på korrekt sätt. Kontextbaserade clues innefattar uppkomsten av 

tjänsten eller produkten och kan, enligt författarna, delas in i två kategorier: mekaniska clues 

och humana clues. Mekaniska clues genereras av ting och är det som uppfattas av 

människans fysiska sinnen; syn, lukt, smak, ljud och känsel (Carbone & Haeckel, 1994). 

Enligt författarna rör detta exempelvis inredning, ljussättning, renlighet och grafik. Humana 

clues kommer från människan (Carbone & Haeckel, 1994) och innefattar beteenden och 

uppträdanden av servicepersonal, exempelvis hur de talar, kroppsspråk, klädsel och nivå på 

entusiasm (Berry, Wall & Carbone, 2006). På senare tid har Carbone och Haeckel 

tillsammans med Berry påstått att clues snarare delas in i tre huvudkategorier där 

funktionella clues tillkommer, utöver mekaniska och humana clues (Haeckel, Carbone & 
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Berry, 2003). Funktionella clues innefattar den tekniska kvaliteten samt kompetensen hos 

tjänsten och är därmed liktydig med prestationsbaserade clues som beskrivits tidigare 

(Berry, Wall & Carbone, 2006).  

 
I skapandet av kundupplevelsen har menar Berry, Wall och Carbone (2006) att funktionella, 

mekaniska och humana clues olika roller. Författarna hävdar att funktionella clues 

framförallt influerar kundernas rationella uppfattningar om en tjänstekvalitet, medan 

mekaniska och humana clues framförallt influerar kundens emotionella uppfattningar av 

tjänstekvaliteten. Enligt Berry, Wall och Carbone (2006) är det inte bara viktigt att det 

funktionella i en tjänst hanteras, utan även hur tjänsten levereras då det påverkar kundens 

emotionella uppfattning av kvaliteten. De menar vidare att företag bör kombinera 

funktionella och emotionella fördelar till kunden för att skapa en bra kundupplevelse. 

 

 
Figur 5. Kategorisering av clues (Baserat på Berry, Wall & Carbone, 2006) 

  
Funktionella clues är kritiska då de utgör grunden för produkten eller tjänsten eftersom 

företag, utan en fungerande tjänst eller produkt, inte har någon lösning att erbjuda kunden 

(Berry, Wall & Carbone, 2006). Mekaniska clues kan främja kundens intresse, påverka 

förväntningar och ge kunden ett smakprov på hur tjänsten kommer utspela sig (Berry, Wall 

& Carbone, 2006). Humana clues är de som främst kan överträffa kundernas förväntningar 

när det kommer till tjänstemöten som kräver interaktion med kunden då människan har bäst 

möjlighet att utföra överraskade handlingar (Berry, Wall & Carbone, 2006).  

 

3.4 Kundupplevelse-dimensioner 
Lemon och Verhoef (2016) samt Gentile, Spiller och Noci (2007) är överens om att den totala 

kundupplevelsen är multidimensionell och är en konstruktion av fem olika dimensioner. 

Detta grundar sig i att upplevelse-marknadsföring skiljer sig från traditionell 

marknadsföring där det förstnämnda ser kunden som en rationell beslutfattare som endast 
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bryr som om funktionella funktioner, medan det sistnämnda även ser kunden som en 

emotionell individ (Schmitt, 1999). Lemon och Verhoef (2016) refererar till olika förklaringar 

om vilka dimensioner kundupplevelsen består av. En beskrivning som författarna lyfter är 

att dimensionerna består av det kognitiva, emotionella, sensoriska, sociala och spirituella, 

medan en annan beskrivning är att dimensionerna är det sensoriska, emotionella, kognitiva, 

fysiska och sociala. Den tredje beskrivningen som författarna lyfter är att dimensionerna 

består av det kognitiva, emotionella, beteendemässiga, sensoriska och sociala. Även Gentile, 

Spiller och Noci (2007) påstår att kundupplevelsen består av fem dimensioner vilka är 

rationella, emotionella, sensoriska, fysiska och spirituella. I denna studie har vi valt att utgå 

från fem dimensioner som vi anser lämpar sig bäst för vår studie, vilka är den rationella-, 

emotionella-, sensoriska-, sociala- och kognitiva dimensionen. 

 

 
Figur 6. Kundupplevelsens fem dimensioner 

 

Den emotionella dimensionen involverar kundens affektiva system genom att skapa ett 

humör och känslor hos kunden (Gentile, Spiller & Noci, 2007). Denna dimension tilltalar 

kundens inre känslor med syftet att skapa emotionella upplevelser, vilka kan vara allt från 

milda positiva attityder till starka känslor av glädje och stolthet (Schmitt, 1999). Den 

sensoriska dimensionen tilltalar människans fem sinnen; känsel, doft, syn, hörsel och smak 

i syfte att skapa sensoriska upplevelser (Schmitt, 1999). Företag kan genom dessa fem sinnen 

väcka estetiskt nöje, spänning, tillfredsställelse och en känsla av skönhet hos kunden 

(Gentile, Spiller & Noci, 2007). Sociala dimensionen är den del av kundupplevelsen som 

innefattar personen i fråga; dennes sociala sammanhang, relation med andra människor eller 

relation med sitt ideella jag (Gentile, Spiller & Noci, 2007). Den sociala upplevelsen handlar 

om att kunden ska kunna relatera till sitt ideella jag, stimulera behovet av att vara omtyckt 

av andra individer och försätta kunden i en större social grupp (Schmitt, 1999). Den kognitiva 

dimensionen handlar om att skapa en kognitiv upplevelse där kunden får använda sin 

tankekraft, vilket innebär att kunden engagerar sig genom att använda sin kreativitet eller 

problemlösningsförmåga (Gentile, Spiller & Noci, 2007; Schmitt, 1999). Inom den rationella 

dimensionen är inte de känslomässiga och externa faktorerna viktiga, utan här handlar det 

snarare om rationalitet som enligt Psykologiguiden (2019) innebär huruvida tjänsten eller 

produkten upplevs ekonomiskt, tekniskt, tidsmässigt och moraliskt. 
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3.5 Definierade roller och manuskript i tjänstemötet 

Det sociala utbytet mellan personal och kund i tjänstemötet kan förklaras av Roles and Script 

Theories (Giebelhausen m.fl., 2014). Teorin innebär, enligt Solomon, Surprenant och 

Gutman (1985), att ett smidigt serviceutbyte kan säkerställas genom att på förhand definiera 

hur kunder och personal bör bete sig och hur handlingar ska organiseras genom så kallade 

roller och manuskript. Leigh och Rethans (1984) hävdar att roller och manuskript ger en 

struktur som beskriver lämpliga händelser i ett visst sammanhang. Konstruktionen av dessa 

manuskripts sker genom kundens tidigare erfarenheter, vilket gör manuskriptet till en 

uppsättning av normer och standarder (Leigh & Rethans, 1984). Manuskript innehåller 

således typiska aktiviteter från kundens perspektiv, men också typiska roller, objekt och 

handlingar (Leigh & Rethans, 1984). Enligt Giebelhausen m.fl. (2014) kan utfallet av det 

sociala utbytet mellan personal och kund vara beroende av huruvida de lever upp till sina 

förutbestämda roller och följer deras respektive manuskript. Författarna lyfter att känslor av 

psykiskt obehag kan uppkomma hos kunden om personal bryter en norm, och därmed 

avviker från dess roll, genom att exempelvis ignorera kunden istället för att vara 

serviceinriktad. 
 

3.6 Kundens roll i tjänstemötet 

Enligt Wilson, Gremler, Bitner och Zethaml (2016) intar kunden ofta en aktiv roll för att 

samskapa tjänstemötet och har således en djup påverkan på dess egen kundupplevelse. 

Författarna menar att det därmed är av stor vikt att kunden förstår och lever upp till sin roll 

i tjänstemötet. De menar att många tjänstemöten kräver ett kunddeltagande för att över 

huvud taget kunna genomföras och bidra till värde. Exempelvis blir ett läkarbesök svårt att 

genomföra och genererar inte något värde om kunden vägrar medverka eller struntar i att ta 

de mediciner som läkaren skriver ut (Wilson m.fl., 2016). En samproduktion av tjänstemötet 

leder, enligt Wilson m.fl. (2016), till att kunden kan bidra till sin egen upplevelse samt stärka 

kvaliteten på servicen som mottages genom att exempelvis våga klaga eller be om hjälp. 

Enligt Wilson m.fl. (2016) kan ett effektivt kunddeltagande därmed öka sannolikheten för att 

kundens behov bemöts och att kundens önskemål faktiskt uppnås. Det här leder till 

nödvändigheten att säkerställa att kunden är säker på sin roll i tjänstemötet, har motivation 

samt förmåga att delta (Wilson m.fl., 2016). 

 

3.7 Teknologi 
Forskare hävdar att tjänstemöten baserade på teknologi med största sannolikhet resulterar i 

bland annat tjänstekvalitet, kundnöjdhet och återkommande kunder (Beatson, Lee & Coote, 

2007; Meuter, Ostrom, Roundtree & Bitner, 2000). Bonetti och Perry (2017) menar på att 

teknologi som engagerar kunden kan skapa unika upplevelser för denne genom att generera 

speciella känslor eller andra sensoriska responser. Enligt Bitner, Brown och Meuter (2000) 
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kan teknologi även förenkla kundanpassning, vilket enligt dem är en kritisk faktor till 

kundnöjdhet. Vidare lyfter Grewal, Roggeveen och Nordfält (2017) att teknologi kan 

underlätta för företag att tillhandahålla sina kunder med mer attraktiva erbjudanden 

baserade på specifika kundbeteenden, vilket är en typ av kundanpassning.  

 
Enligt Bitner, Brown och Meuter (2000) kan kundanpassning även nås med hjälp av 

självservice-teknologier där kunden själv utformar servicen på ett sätt som passar den 

enskildes behov. Författarna menar att förmågan att kunna anpassa serviceerbjudandet efter 

den specifika kunden är en av de största fördelarna med att implementera teknologi i 

serviceleveransprocessen. Detta då forskning påvisar att kunder efterfrågar och förväntar sig 

kundanpassning och flexibilitet i tjänstemöten där servicen går i linje med deras individuella 

behov och önskan (Bitner, Brown & Meuter, 2000). Bitner, Brown och Meuter (2000) lyfter 

vidare att många företag exempelvis lagrar kunddata med hjälp av teknologi för att kunna 

anpassa sina tjänsteerbjudanden efter specifik kund. Däremot kan lagrad kunddata även 

resultera i integritetsproblem med anledning av att vissa kunder kan uppleva en rädsla i hur 

företag kan tillhandahålla så specifik kunddata, varför en känsla av osäkerhet och ett ovilligt 

intrång i ens privatliv kan uppstå (Lee, Meyer & Smith, 2012).  
 

Lagrad kunddata och andra teknologiska lösningar kan vidare underlätta för butikspersonal 

att utföra överraskande handlingar, vilka kan generera positiva effekter genom att förse 

kunderna med en extraordinär upplevelse de inte förväntat sig (Bitner, Brown & Meuter, 

2000). Bitner, Brown och Meuter (2000) menar att överraskande handlingar således leder 

till en förbättrad kundupplevelse i tjänstemötet och teknologi är en kritisk byggsten i arbetet 

kring detta. Författarna lyfter att teknologiska lösningar möjliggör för företag att utföra 

överraskande handlingar i form av att exempelvis förse kunder med tjänster och produkter 

som går i linje med deras individuella behov. Detta har i sin tur visat sig leda till en oförväntad 

tillfredsställelse hos kunder (Bitner, Brown & Meuter, 2000). 

 

Med hjälp av självservice-teknologier kan kunder tillhandahålla service till sig själva utan 

involvering av en medarbetare (Meuter, Bitner, Ostrom & Brown, 2005). För kunder innebär 

detta att de har tillgång till diverse tjänster när och var som helst utan att behöva handskas 

med de problem som kan uppstå i samband med mänsklig service (Bitner, Brown & Meuter, 

2000). Enligt Curran, Meuter och Suprenant (2003) har problemen med heterogenitet att 

göra där teknologi kan göra tjänsten mer standardiserad. Vidare lyfter Beatson, Lee och 

Coote (2007) forskning som belyser att självservice-teknologier kan leda till en ökad 

bekvämlighet samt generera spänning och njutning genom att kunden tillhandahåller sig 

själv service. Författarna lyfter även att självservice-teknologier kan leda till högre flexibilitet 

samt minskad väntetid i samband med tjänsteleveransen. Självservice-teknologier kan även 

underlätta kunders informationssökning (Meuter, Ostrom, Bitner, & Roundtree, 2003). 



   
 

32 
 

Informationssöknings-teknologier har visat sig uppskattas av de människor som har ett lågt 

behov av mänsklig interaktion (Gelderman, Ghijsen, & van Diemen, 2011).  

 

3.8 Mänsklig service  
Trots att teknologi, enligt ovan nämnda forskare, kan förbättra kundupplevelsen lyfter 

Makarem, Mudambi och Podoshen (2009) att många individer föredrar mänsklig kontakt 

före interaktion med teknologiska lösningar. Författarna delar in respondenter som uttryckt 

att de föredrar mänsklig kontakt före interaktion med teknologiska lösning i tre grupper, 

vilka är: 

- De som tyckte att människor är mer tillförlitliga och bättre på att rätta till misstag i 

jämförelse med en teknologisk lösning. 

- De som uttryckte ett behov av att känna omsorg och personlig kontakt. 

- De som antydde att det krävs mindre tid samt ansträngning att tala med en person i 

jämförelse med användning av teknologiska lösningar. 

 

Beatson, Lee och Coote (2007) hävdar att interaktion mellan kunder och servicepersonal är 

viktigt för att uppnå kundnöjdhet samt kundengagemang. Bitner, Booms och Tetreault 

(1990) har vidare kommit fram till att personal kan skapa tillfredsställande tjänstemöten 

genom att ingripa vid eventuell problematik och misstag som sker under tjänsteleveransen, 

agera utifrån kundens behov samt utföra överraskande handlingar och därmed skapa 

oförväntad glädje.  

 

I linje med att personal har en betydande påverkan på kundupplevelsen lyfter Zomerdijk och 

Voss (2010) att man kan engagera och influera kundens känslor genom personal samt att 

personal är en bra resurs för att etablera emotionella band med kunder. Detta genom 

möjligheten att kommunicera på en personlig och emotionell nivå, vilket är viktigt för att 

skapa kundnöjdhet. Zomerdijk och Voss (2010) lyfter två sätt att kommunicera på en 

emotionell nivå, vilka är relationsbyggande och autentisk förståelse. Relationsbyggande 

innebär att personalen skapar en känsla av omsorg, vänlighet och visar ett genuint intresse 

för kunden, medan autentisk förståelse innebär att servicepersonal och kund kommunicerar 

som individer snarare än att endast utföra sina respektive kommersiella roller som personal 

och kund (Zomerdijk & Voss, 2010). Enligt Zomerdijk och Voss (2010) är en autentisk 

förståelse särskilt viktigt i långvariga, affektiva och intima tjänstemöten. Författarna lyfter 

även att kundrelationer som är mer personliga och går utanför det kommersiella ofta är 

positivt korrelerat med nöjdhet, lojalitet och word-of-mouth rekommendationer. 
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3.9 Analysmodell 
Nedan är en sammanställning av de mest centrala teorierna i referensramen i form av en 

modell som visar hur dessa har använts i analysen. Samtliga touchpoints har analyserats 

enskilt där respektive analys utgått från denna modell. Utifrån empiriinsamlingen har vi för 

varje individuell touchpoint, med hjälp av teori, identifierat clues samt kundupplevelse-

dimensioner som vi uppfattat centrala för kundens önskade upplevelse. T och M i modellen 

innefattar teorier angående teknologins och den mänskliga servicens effekter på 

kundupplevelsen.  

 

 
Figur 7. Studiens analysmodell 

 

Vid identifiering av centrala clues samt kundupplevelse-dimensioner har vi inledningsvis 

studerat de attribut som verkade ha en central inverkan på respondenternas upplevelser, 

vilka lyfts i avsnittet Empiriskt resultat. För att få en förståelse för vilka clues och 

kundupplevelse-dimensioner som är centrala har vi vidare studerat varför kunderna önskar 

att uppleva dessa attribut. Detta genomförande har utgått från två olika utgångspunkter 

beroende på hur respondenterna uttryckt sig. När respondenterna berättat om specifika 

händelser har vi börjat med att identifiera centrala clues. Baserat på vilka känslor dessa clues 

skapat hos respondenterna har vi sedan kunna urskilja vilken/vilka kundupplevelse-

dimensioner de vill uppleva. Om respondenterna snarare pratat mer generellt om känslor 

har vi först identifierat och utgått från centrala kundupplevelse-dimensioner för att sedan 

urskilja vilka clues som genererat dessa känslor. I de fall respondenterna inte direkt har lyft 

vilka känslor som väckts vid tidigare upplevelser har vi behövt tolka informationen baserat 
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på respondenternas ordval och hur de uttryckt sig i sina berättelser. Denna relation mellan 

clues och upplevelse-dimensioner illustreras av pilen i analysmodellen.  

 

Efter att ha identifierat centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i respektive 

touchpoint har vi studerat hur teknologi och mänsklig service kan uppfylla centrala 

kundupplevelse-dimensioner i kärn-tjänstemötets olika touchpoints. För att få en förståelse 

för hur teknologi respektive mänsklig service kan uppfylla de centrala kundupplevelse-

dimensionerna har vi, som nämnt ovan, använt teorier som beskriver vad teknologi samt 

mänsklig service kan ha för effekter på kundupplevelsen. Genomgående i analysen har även 

teorier som behandlar kundupplevelsen använts som stöd vid tolkning av respondenternas 

beskrivna verklighet och hur en bra kundupplevelse uppnås. 
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4. Förstudie 
Detta avsnitt inleds med en sammanställning av förstudiens utförda observationer där 

sammanlagt nio kunder har observerats i tre olika låg- och medelprisklassbutiker. Därefter 

förs en diskussion kring observationerna som resulterade i att den fysiska klädbutiken 

består av fyra touchpoints, vilka innefattar ingången, golvet, provrummet och kassan. 
 

4.1 Empiriskt resultat 
Kund 1: 

Kunden gick in i butiken och blev välkomnad av butikspersonal. Därefter fick hen syn på ett 

klädesplagg som hängde precis vid ingången. Kunden inspekterade plagget ett tag innan hen 

gick vidare in i butiken och kollade på andra kläder. Kunden gick sedan fram till en spegel 

där hen höll plagget framför sig. Efter ett tag plockade hen med sig ett till klädesplagg och 

gick mot provrummen. På väg till provrummen ringde kundens mobil, vilket resulterade i att 

hen la ifrån sig kläderna på ett bord precis vid provrummen och gick raka vägen till utgången. 

 

Kund 2: 

Kunden gick in i butiken, stannade upp och såg sig omkring. Efter det gick hen runt i butiken 

och växlade mellan att kolla på kläder och ner i mobilen. Vid ett tillfälle tog hen med sig ett 

klädesplagg till spegeln, höll upp den mot sig själv och hängde sedan tillbaka plagget. När 

kunden gått igenom i princip hela butiken gick hen till provrummet med flertalet plagg 

hängandes över armen. Kunden kom efter ett tag ut ur provhytten och hängde tillbaka några 

klädesplagg på klädhängaren utanför provrummet och gick därefter till kassan med 

resterande kläder. Väl framme vid kassan stod kunden i kort kö innan hen kunde betala. När 

köpet var genomfört önskade butikspersonalen hen en trevlig dag innan hen gick mot 

utgången.  

 

Kund 3: 

Observationen började när kunden gick in i butiken. Vid ingången stannade kunden till och 

blickade ut över kläderna innan en butikspersonal kom och hälsade kunden välkommen. 

Kunden gick därefter direkt till kassan där det var en lång kö. När det väl var kundens tur 

lämnade hen tillbaka kläder och gick sedan runt i butiken samt plockade med sig ett fåtal 

plagg till provrummen. Då kunden kom ut från provrummet gav hen kläderna till personalen 

som stod utanför. Butikspersonalen frågade hur kläderna hade känts och kunden svarade att 

ingenting föll i smaken. Efter det gick kunden direkt till utgången utan att köpa något. 

 

Kund 4: 

När kund 4 klivit in i butiken stannade hen upp och kollade på skyltdockan vid ingången. I 

det ögonblicket passerade butikspersonal varpå kunden frågade vart ett klädesplagg som 
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skyltdockan bar på fanns någonstans. Efter att personal hänvisat kunden till rätt plats tog 

hen med sig två storlekar av klädesplagget till provrummen. När kunden testat plaggen gick 

hen ut från provrummet och hängde tillbaka en storlek ute i butiken och tog med sig en 

storlek till kassan. Väl framme vid kassan stod kunden i kö innan det var hens tur. När 

kunden kom fram till kassan sa personalen att hen tyckte byxorna var väldigt snygga varpå 

kunden såg glad och nöjd ut. Innan kunden skulle betala frågade hen om butiken hade 

studentrabatt, vilket personalen sa att de tyvärr inte hade längre. Kunden betalade och gick 

sedan ut ur butiken.  

 

Kund 5: 

När kund 5 precis gått in i butiken hälsade personal på hen varpå hen hälsade tillbaka. 

Kunden gick runt i butiken och strö-kollade på kläder. Under tiden kom även personal fram 

och frågade om hen behövde hjälp, vilket kunden sa att hen inte behövde. När kunden kollat 

klart gick hen ut ur butiken utan att köpa någonting. 
 

Kund 6: 

Direkt efter att kund 6 klivit in i butiken gick hen till ett specifikt klädesplagg längre in i 

butiken. Hen testade aldrig plagget utan gick direkt till kassan och genomförde köpet. När 

kunden var påväg ut ur butiken fick hen syn på ett annat klädesplagg som hängde precis vid 

utgången. Kunden letade efter sin storlek och tog sedan med sig plagget till provrummen för 

att testa. När kunden testat klart hängde hen kläderna på klädhängaren utanför provrummen 

och lämnade sedan butiken. 

 

Kund 7: 

När kund 7 klev in genom ingången blickade hen ut över butiken för att sedan gå runt länge 

och kolla på kläder. Kunden stannade upp ett par gånger för att hänga ett flertal plagg på 

armen innan hen gick mot provrummen. Väl framme vid provrummen fick kunden köa och 

vänta på sin tur. När kunden var längst fram i kön hälsade personal på hen innan hen gick in 

i ett provrum. Efter att ha testat kläderna lämnade kunden samtliga plagg hos personal som 

stod utanför provrummen för att sedan lämna butiken utan att genomföra ett köp. 

 

Kund 8: 

Efter att kund 8 klev in i butiken gick hen direkt till ett bord med klädesplagg av samma 

modell men i olika färger. På vägen dit blev kunden hälsad på av butikspersonal. Kunden 

verkade veta vad hen ville ha redan innan hen klev in i butiken. Efter att ha plockat på sig tre 

klädesplagg av olika färg gick kunden till provrummen för att testa dessa. Efteråt gick kunden 

ut i butiken och bytte storlekar på plaggen, för att sedan röra sig mot kassan. Vid kassan fick 

kunden syn på en till vara som hen la på kassadisken. Kunden betalade för sina produkter 

och lämnade butiken direkt. 
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Kund 9: 

När kund 9 gick in i butiken tog hen direkt kontakt med personal på golvet för att fråga om 

de hade ett specifikt klädesplagg i butiken varav personal berättade att plagget var slutsålt. 

Därefter gick kunden runt i butiken och kollade på andra kläder. Efter ett tag hittade kunden 

ett annat klädesplagg som hen tog med sig till provrummen där personal hälsade på hen. När 

kunden var klar lämnade hen klädesplagget till personal utanför provrummen och gick sedan 

ut ur butiken. 
 

4.2 Analys 
Som nämnt i problematiseringen stöter en kund på olika touchpoints i kärn-tjänstemötet, 

vilken utgörs av den fysiska klädbutiken i denna studie. Jüttner m.fl. (2013) samt Frow och 

Payne (2007) menar att alla touchpoints en kund ställs inför skapar den holistiska 

kundupplevelsen. Då samtliga aktiviteter de observerade kunderna utförde i butiken skapar 

dess holistiska kundupplevelsen kan således aktiviteterna tolkas som olika touchpoints. 

Vidare var samtliga observerade aktiviteter och interaktioner mellan kund och företag utifrån 

kundens perspektiv. Detta stärker ytterligare att samtliga aktiviteter kan ses som touchpoints 

då Zomerdijk och Voss (2010) menar att en touchpoint tar plats varje gång en kund 

interagerar med ett företags produkter eller tjänster och att detta är från kundens perspektiv. 

 

Att se samtliga aktiviteter de observerade kunderna utförde under butiksbesöket som 

touchpoints skulle dock innebära ett omfattande antal touchpoints. De Haan, Wiesel och 

Pauwels (2016) och Baxendale, Macdonald och Wilson (2015) antyder att det finns olika 

typer av touchpoints som alla, enligt Lemon och Verhoef (2016), är av olika vikt beroende på 

tjänstemöte och den specifika kunden. Därför är det av stor vikt för företag att identifiera 

centrala touchpoints en kund ställs inför och hur dessa kan bli influerade (Lemon & Verhoef, 

2016). Baserat på detta kommer vi nedan kategorisera samtliga aktiviteter till huvud-

touchpoints. 

 

Nedan är en sammanställning av samtliga touchpoints, vilka vi har urskiljt från de utförda 

observationerna. Som kan utläsas i tabellen ställdes kunderna inför en rad olika touchpoints 

inom kärn-tjänstemötet från det att kunderna gick in i klädbutiken tills dess att de lämnade 

butiken. Samtliga touchpoints skapar tillsammans resan en kund genomgår för att uppnå en 

specifik shoppinguppgift (Stein och Ramaseshan, 2016). Därför har vi i tabellerna nedan 

sammanfogat individuella touchpoints till huvudkategorier där alla touchpoints inom 

samma kategori utförs av kunden för att nå en och samma shoppinguppgift. Observationerna 

resulterade i att vi kunnat urskilja fyra stycken huvud-touchpoints, vilka är ingång (grön), 

golv (blå), provrum (gul) och kassa (röd).  
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Tabell 2. Sammanställning över samtliga touchpoints kund 1-5 ställdes inför i butiksbesöket 
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Tabell 3. Sammanställning över samtliga touchpoints kund 6-9 ställdes inför i butiksbesöket 

 
 

Från kundens perspektiv skedde den initiala interaktionen i kärn-tjänstemötet vid ingången 

där en del kunder stannade upp och blickade ut över kläderna, en del interagerade med 

butikspersonal och andra gick direkt in i butiken utan att stanna. Den andra huvud-

touchpointen, golvet, utmärker processen där kunder går omkring i butiken och innefattar 

alla aktiviteter kunden utför på golvet med målet att finna kläder. Provrummen, huvud-

touchpoint nummer tre, tog form genom studerade kunder som utförde aktiviteter i syfte att 

prova kläder och andra artiklar. Den sista huvud-touchpointen, kassan, innefattar alla 

aktiviteter och interaktioner en kund ställs inför med målet att betala eller lämna tillbaka 
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artiklar i kassan. Samtliga huvud-touchpoints med färgkodning återfinns i modellen under 

resultat.  

 

4.3 Resultat 
Utifrån denna analys har vi kommit fram till att den fysiska klädbutiken består av fyra olika 

huvud-touchpoints, vilka innefattar ingången, golvet, provrummet och kassan. Detta 

illustreras i figuren nedan. Hädanefter kommer de fyra huvud-touchponitsen endast 

benämnas som touchpoints. 

 

 
Figur 8. De touchpoints som en kund ställs inför i den fysiska klädbutiken 
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5. Empiriskt resultat 
Nedan återfinns en sammanställning över empiriinsamlingen som genomförts i form av 

semistrukturerade intervjuer. Materialet är uppdelat efter de olika touchpoints ett 

butiksbesök består av, varav respektive touchpoint presenteras för sig. 
 

5.1 Touchpoint 1 - Ingång  
Respondenterna Kevin, Sara och Moa nämnde alla under intervjuerna att de uppskattar ett 

välkomnade av personal när de kliver in i en klädbutik. Kevin uppskattar att bli välkomnad 

av personal då han tycker om när de visar sig tillgängliga för eventuella frågor redan i början 

av butiksupplevelsen. För Sara är personalens välkomnande snarare en trevlig gest, vilken 

hon tycker visar på engagemang och gör upplevelsen unik då hon anser att det inte är vanligt 

förekommande. Till skillnad från Kevin och Sara ser Moa välkomnandet som något 

obligatoriskt som gör att man som kund känner sig välkomnad och sedd. 

 

“[...] att personalen hälsar kanske, det skulle jag säga är bra. Men det 

får inte heller blir för såhär ‘hej vad kan jag hjälpa dig med’, mer bara 

visa att de finns där än att de ska vara påträngande” (Kevin) 

 

Gemensamt för dessa tre respondenter är deras åsikter om att personal inte ska vara för 

påträngande och att alldeles för framfusig personal kan skapa en negativ upplevelse. Kevin 

utvecklade och sa att personal blir för påträngande när “de gör det i syfte att sälja snarare 

än med syftet att vara trevliga”. Även Moa utvecklade och förklarade att hon uppskattar när 

butikspersonal frågar om de kan hjälpa till med något, men att det är viktigt att personalen 

tar avstånd om kunden svarar att hjälp inte behövs.  

 

Många respondenter lyfte vidare att de vill möta en städad, rymlig och strukturerad butik. 

Kevin, Johanna, Wilma och Liam berättade att de blivit utsatta för dåliga upplevelser när de 

gått in i butiker där det varit kläder överallt utan struktur. Wilma och Liam påstod till och 

med att de väljer att gå ut från butiken om det är stökigt. 

 

“Dålig upplevelse skulle jag säga är när det är massa kläder överallt 

och allt ligger på varandra, det är ingen struktur, det ser bara kaos ut 

och det har hänt flera gånger att jag går in och tänker ´jag orkar inte 

det här´ och så går jag ut för att det bara är kaos” (Wilma) 
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“Dålig upplevelse är under julrea med mycket folk och kläder överallt. 

Man vill inte ens gå in, då går jag bara därifrån. Jag handlar nästan 

aldrig på rea för jag tycker att det är så jobbigt, jag blir stressad” 

(Liam) 

 

Precis som Liam lyfte även Ellen att hon haft dåliga upplevelser vid ingången i samband med 

att det varit trångt och mycket folk i butiken. Vidare tycker Wilma, utöver ovan nämnt, om 

när det är ljust vid ingången samt att kläder hänger i fina färgkombinationer och enligt 

Johanna ska det vara snyggt samt lockande i början av butiksupplevelsen.  

 

“Går jag in i en butik och det är jättemycket kläder, en väg dit, en väg 

dit, en rulltrappa dit, och massa kläder i mitten känner man ‘vart ska 

jag ens börja?’ Man vill ha som en liten gång, i alla fall i början så det 

inte blir för mycket intryck från början” (Johanna) 

 

Johanna, som upplever det första ögonblicket i en butik som väldigt viktigt, förklarade att 

hon inte vill att det ska vara för mycket att ta in när hon går in i en butik. Hon menar att det 

kan bli för mycket intryck om butiken präglas såväl av ett osmidigt flöde som en stökig miljö. 

Likt Johanna nämnde Ellen att det kan vara svårt att veta vart man ska börja butiksprocessen 

när dålig struktur råder i butiken. För Wilma verkar också butiksstrukturen vara kritisk då 

hon berättade att det är viktigt för henne att få en klar överblick av butiken när hon står vid 

ingången. Hon förklarade vidare att hon vill att butiken ska vara lite minimalistiskt och att 

det inte ska vara för mycket kläder som exponeras. I kontrast till detta tycker Kevin inte om 

när det är för kalt.  

“När jag shoppade senast så såg jag provdockan och tänka ‘wow vilken 

fin outfit’ och gick till den direkt. Jag kollade inte ens på det 

runtomkring utan gick dit direkt då outfiten föll mig i smaken” (Wilma) 

 

Flertalet av de intervjuade respondenterna nämnde att de uppskattar skyltdockor vid 

ingången. Johanna, Wilma och Liam berättade att de gillar detta då det är kul att bli 

inspirerad av plagg, matchningar och nya kollektioner som exponeras på dockorna. Liam 

förklarade vidare att han finner det bra om kläderna på skyltdockor byts ut med kortare 

mellanrum, men att man inte behöver byta ut samtliga plagg varje gång då det ger tips på 

olika klädkombinationer. Även Ellen brukar lägga märke till skyltdockorna då hon i sin 

intervju nämnde att skyltdockorna som syns utifrån kan vara det huvudsakliga motivet till 

att hon går in i en butik om hon upplever att kläderna som skyltdockan bär på är fina. Sara 

nämnde också att det inuti en butik, som syns utifrån, kan vara avgörande för om hon går in 
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i butiken eller inte och tycker därför att det är viktigt med intressanta saker att titta på vid 

ingången. Utöver att tillhandahållas inspiration från skyltdockor tycker Johanna att 

skyltdockorna kan göra shoppingupplevelsen roligare och Wilma anser att de kan skapa en 

härlig känsla. I Wilmas senaste butiksbesök berättade hon att skyltdockorna bar ljusa och 

tunna plagg som framkallade en vårkänsla, vilket hon tyckte var trevligt efter månader av 

vinter och mörka färger. 

 

Nedan är en sammanställning av de attribut som verkar ha en central inverkan på 

respondenternas kundupplevelse. Samtliga attribut nämndes i deras återberättelser om 

tidigare erfarna positiva och negativa upplevelser samt i deras berättelser om vad de önskar 

att uppleva vid ingången. Dessa har delats in i de två kategorierna personal och fysiska 

element. 

 

 
Figur 9. Sammanställning av nämnda attribut i touchpoint 1 

 

5.2 Touchpoint 2 - Golv 
Likt strukturen vid ingången var det många respondenter som lyfte vikten av strukturen i 

butiken för att en bra upplevelse ska alstras. Johanna, Moa, Jack, Ellen, Linus, Sara, Wilma 

och Liam nämnde att de önskar struktur samt att det är städat i butiken och har alla erfarit 

dåliga upplevelser när de varit med om det motsatta. Liam utvecklade och förklarade att han 

ogillar när plagg ligger i högar utan struktur, vilket han påstod är vanligt förekommande när 

det är REA. Han vill istället att kläderna ska hänga fint på galgar så att man som kund enkelt 

kan se vad som finns i butiken. Även Moa tog upp REA-tillfällen som praktiskt exempel och 

berättade att hon ofta undviker butiker med REA då kläderna är slängda överallt och butiken 

utstrålar kaos. 

 

Utöver att det ska vara städat i butiken nämnde Linus, Sara och Wilma även att klädernas 

exponering påverkar upplevelsen. Både Linus och Wilma berättade att de ogillar när det 
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hänger för mycket kläder ute i butiken och om kläderna hänger väldigt kompakt förklarade 

Wilma att hon bara skummar igenom kläderna. Linus tycker även om när kläderna i butiken 

hänger i storleksordning då det underlättar och påskyndar klädsökandet. Vad gäller 

klädexponeringen berättade Sara att hon uppskattar när kläderna exponeras på ett snyggt 

sätt med många olika storlekar tillgängliga. Gällande exponering av kläder nämnde även 

Johanna att hon uppskattar när personal själva bär de kläder som säljs i butiken då det skapar 

en känsla av inspiration samt då det enligt henne innebär att personalen kan vara mer 

personliga och exempelvis säga “jag har också de där” eller “den där är jätteskön”. Hon menar 

att personal som använder arbetsuniform är svårare att känna koppling till. 

 

För Linus, Sara, Wilma och Henrik har butikens utformning stor betydelse för upplevelsen. 

Henrik, som prioriterar snabbhet, tydlighet, smidighet och enkelhet när han shoppar, lägger 

stor vikt vid att det ska vara lätt att hitta i butiken genom exempelvis tydliga avgränsningar. 

Med snabbhet som en kritisk faktor väljer han att lämna butiken om han inte snabbt hittar 

vad han letar efter. Även Wilma tycker att en smidig navigering i butiken är viktigt, vilket går 

i linje med både Linus och Saras åsikt om att ett bra utformat och tydligt butiksvarv är kritiskt 

så att man inte missar något när man går runt i butiken. 

 

Kevin berättade att han tycker tillgänglighet är viktigt då man som kund inte ska behöva gå 

runt i butiken och leta efter personal som kan hjälpa till. Han uttryckte att han känner sig 

irriterad när han själv hamnar i sådana situationer, men tillade dock att tillgängligheten ska 

vara på hans villkor. 
 

“[...] jag vill gärna känna att jag enkelt kan ta kontakt med dem om jag 

vill, men det är på mina villkor. De ska inte göra mer än att visa att de 

är tillgängliga” (Kevin) 

 

Jack har en liknande inställning som Kevin när det kommer till tillgängligheten av 

butikspersonal då han berättade att personalen ska finnas tillgängliga för frågor, men inte 

aktivt påvisa någonting. Han förklarade att det är bra service om butikspersonal tar kontakt 

och erbjuder hjälp, men att det därefter är upp till kunden när erbjudandet ska erhållas varpå 

personal endast ska vara lättåtkomlig om frågor uppstår. Anledningen till att Jack vill att 

personalen initialt ska erbjuda hjälp är för att han då känner en större bekvämlighet i att 

ställa frågor som uppstår under butiksbesöket. Om personal inte erbjuder hjälp är 

sannolikheten stor att han struntar i eventuella frågor. Johanna anser sig själv vara en person 

som ställer mycket frågor till personal när hon shoppar, varför det även för henne är viktigt 

med tillgänglig personal på golvet som kan svara på eventuella frågor. Hon betonade att hon 

tycker det är dåligt när det är för lite personal på golvet och när samtliga verkar ha mycket 

att göra. I dessa situationer brukar Johanna undvika att ställa frågor eftersom hon upplever 
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det jobbigt och känner att hon är i vägen för deras arbete. Även Wilma påstod att hon tycker 

om när personal är tillgängliga och att många positiva upplevelser har varit kopplat till detta 

då hon snabbt fått svar på frågor.  

 

Sara, Henrik och Liam berättade i intervjuerna att de sällan interagerar med personal när de 

kollar efter kläder i butiken. Sara ber endast personal om hjälp om hon verkligen vill ha 

plagget i fråga, annars tycker hon inte det är värt att lägga ner tid på att leta efter personal 

som enligt henne sällan syns på golvet. Hon menar att personal oftast återfinns i kassan eller 

i provrummen, vilket innebär att man behöver ta sig dit för att ställa en fråga och i många fall 

även vänta på att personalen ska bli klar med en annan uppgift. Sara, som generellt sett 

prioriterar låg tidsåtgång, tycker letandet av butikspersonal blir ineffektivt och tar hellre 

frågan vid ett annat tillfälle. Om Sara är ute efter ett specifikt plagg letar hon således alltid 

själv först. Trots att Sara sällan upplever att hon behöver ställa frågor lyfter hon att det hade 

varit uppskattat om personal fanns mer lättillgängliga då det hade underlättat om frågor 

uppstår. Hon tillade även att det eventuellt skulle kunna hända att hon frågar personal innan 

hon själv börjar leta om det finns personal precis framför henne.  

 

“De kan tappa mig som kund väldigt lätt, på grund av saker som 

egentligen är mindre rationella. För det är ju inte värt att ta det någon 

annan dag och behöva åka dit igen för att jag inte orkade gå runt och 

leta efter någon som jobbar. Men det är bara, det ska inte ta lång tid, 

jag pallar inte” (Henrik) 

 

Henrik påstod att han oftast vet vad han ska ha när han besöker låg- och 

medelprisklassbutiker, vilket innebär att han sällan behöver hjälp. I situationer då han 

absolut inte kan hitta specifika klädesplagg går han med stor sannolikhet ut från butiken. 

Detta då han inte vill lägga ner tid på att leta upp personal i butiken. Däremot tillade han, 

precis som Sara, att han kan tänka sig att fråga personal om det står någon i närheten som 

inte verkar upptagen. Liknande detta ber Liam sällan personal om hjälp med anledning av 

att han anser att personal inte brukar synas till på golvet och att han då inte orkar leta upp 

dem, men även han hade ställt fler frågor till personal om de hade varit mer tillgängliga. 

 

Henrik förklarade att han aldrig skulle fråga om personalens personliga åsikter angående 

plagg eller matchningar. Vidare berättade Henrik att frågorna han ställer när han väl ber om 

hjälp ofta är simpla och handlar oftast om vart plagg återfinns eller om klädernas material. 

När Sara väl ställer en fråga brukar det också handla om vart specifikt plagg finns i butiken. 

Liknande Sara och Henrik interagerar Liam med personal mestadels vid de tillfällen han inte 

hittar ett specifikt plagg i butiken och brukar då visa personalen en bild från hemsidan. Liam 
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lyfte även att han gärna hade ställt fler frågor om personal hade varit mer tillgängliga än vad 

han anser att de flesta är idag. 

 

Ellen berättade att hon väljer att själv leta efter ett specifikt plagg innan hon ber om hjälp 

från personalen där hon beskriver anledningen som att “[...] man kanske inte alltid orkar 

interagera med personal och man tänker att man kan hitta det själv”. Till skillnad från Sara, 

Henrik, Liam och Ellen brukar Kevin fråga personal i första hand, han menar att han “hellre 

frågar tidigt än att leta själv, speciellt när det är någon som vet - varför ska jag spendera 

tid då?”. När Kevin tar hjälp av personal handlar det oftast om vart varor han sett online finns 

i den fysiska butiken. Liknande Kevin berättade Moa att hon tidigt frågar personal om vart 

specifika klädesplagg kan hittas då hon inte tycker att letandet efter dessa bidrar till en bra 

upplevelse. De frågor Johanna ställer till personal på golvet handlar ofta om storlekar eller 

färger och om plagg kommer töja sig eller inte.  

 

Något som Johanna starkt ogillar när hon går runt och kollar på kläder är när det är mycket 

folk i butiken då hon hävdade att hon påverkas mycket av det. Detta då det är viktigt för 

henne att känna sig lugn när hon shoppar och att hon behöver anpassa sig när det är mycket 

folk i butiken. Hon menar att hon undviker att gå till delar av butiken där det är trångt och 

att hon inte kan kolla på ett plagg samtidigt som annan kund, vilket innebär att hon behöver 

vänta. Johanna var inte ensam om att nämna att större folkmassor kan försämra 

shoppingupplevelsen. Även Moa, Sara, Wilma och Liam nämnde att de ogillar när det är 

mycket folk i butiken, varav Wilma påstod att mycket folk innebär att hon behöver anpassa 

hur hon rör sig i butiken då hon inte vill tränga sig på. Sara, Wilma och Liam lyfte vidare att 

mycket folk gör dem stressade, varpå Sara exempelvis nämnde att hon inte tycker om när det 

är trångt utan gillar rymliga butiker. Vidare väljer Moa till och med att gå ut ur butiken när 

det är för mycket folk. Liam, som i de flesta fall tycker det kan vara kul att gå runt i butiken 

och ta tid på sig, berättade att han snarare vill att hela besöket ska gå så snabbt som möjligt 

om butiken är full med andra kunder och om butiken dessutom känns stökig.  

 

I intervjuerna lyfte Ellen, Linus och Sara även att de använt sig av stationära 

informationsskärmar i fysiska butiker för att hitta specifika produkter. Däremot har ingen av 

respondenterna använt denna typ av teknologi i en fysisk klädbutik. Respondenterna beskrev 

dessa interaktiva skärmar som ett hjälpmedel där man som kund kan söka på produkter 

varav skärmen visar vart produkterna finns i butiken. Denna teknologiska lösning är mycket 

uppskattad av Ellen då hon upplever att det hjälper kunder att snabbt och smidigt hitta saker. 

Även Sara uppskattar denna lösning då det går snabbt att finna produkter i butik, men också 

för att hon med denna teknik inte behöver interagera med personal. Till skillnad från Ellen, 

Linus och Sara som använt teknologi för att hitta produkter i aktuella butiken, berättade 

Kevin att han ibland brukar använda en applikation som visar om diverse klädesplagg finns 
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i andra butiker inom samma kedja. Kevin beskrev att man med applikationen kan skanna 

streckkoder för att se lagerstatus i andra butiker. 

 

Nedan är en sammanställning av de attribut som verkar ha en central inverkan på 

respondenternas kundupplevelse. Samtliga attribut nämndes i deras återberättelser om 

tidigare erfarna positiva och negativa upplevelser samt i deras berättelser om vad de önskar 

att uppleva på golvet. Dessa har indelats i de två kategorierna personal och fysiska element. 

 

 
Figur 10. Sammanställning av nämnda attribut i touchpoint 2 

 

5.3 Touchpoint 3 - Provrum 
Funktionella aspekter var vanligt förekommande i respondenternas berättelser om tidigare 

positiva samt negativa upplevelser av ett provrum. Johanna, Sara och Wilma beskrev att de 

alla haft ett flertal dåliga upplevelser med draperierna som ska omsluta provhytten; bland 

annat situationer då det inte gått att stänga draperierna ordentligt så att andra har kunnat se 

in när man byter om. Sara berättade också att hon varit med om att draperierna eller 

dörrarna till provhytten varit för korta, vilket gjort att andra har kunnat se över. Bra 

ljussättning är ytterligare en viktig aspekt som Johanna, Jack, Linus, Sara och Wilma lyfte 

att ett provrum ska ha. Johanna förklarade att “Man vill se kläderna i dagsljus för det är det 

som spelar roll och då man ser om plagget faktiskt är fint eller inte”. Även Linus tryckte på 

att ett provrum med bra ljussättning uppskattas så att man verkligen uppfattar hur kläderna 

ser ut. 
 

När det kommer till speglarna i provrummen uppskattar Linus och Henrik när det finns 

speglar på flera väggar så att plaggen kan ses från olika vinklar. För Sara är det viktigt att 

speglarna i provrummen är av rimlig storlek och i bra skick. Johanna upplever att de flesta 

provhyttar är små samt instängda och att man därmed inte ser hela outfiten särskilt bra. 

Detta, i kombination med det faktum att hon tycker om att se kläderna från långt håll, leder 
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till att hon brukar utnyttja de stora speglarna placerade precis utanför provhytten. Även 

Wilma och Liam brukar utnyttja dessa stora speglar med anledning av att de vill se helheten 

på längre avstånd. Övriga önskvärda attribut i provrummen som nämndes, vilka alla har med 

bekvämlighet och funktion att göra, är rymlighet, stolar att sitta eller lägga saker på och 

många krokar eller stänger där plagg kan hängas upp. Linus tryckte vidare på att funktionella 

aspekter är viktigare än estetiska när det kommer till provrummen då han finner det viktigt 

att allt flyter på och fungerar bra. Vidare nämnde både Sara och Wilma att de uppskattar 

extrafunktioner; saker som enligt dem inte finns i de flesta provrum och saker man inte alltid 

förväntar sig som exempelvis extra stora ytor eller extra stora speglar. 
 

Ett städat och rent provrum påstods enligt Johanna, Moa, Jack, Ellen och Sara också påverka 

upplevelsen positivt. Johanna utvecklade och sa att hon upplever stökiga provrum som 

väldigt störande och blir irriterad när hon kliver in i ett provrum fullt med kläder. Hon menar 

att de flesta provrummen är små, vilket innebär att hon själv måste flytta på plaggen för att 

få plats med sina egna kläder. Angående städade provrum lyfte Moa att det är positivt när 

butikspersonal finns närvarande utanför provrummen och tar kundens kläder vid utpassage. 

Vidare berättade Sara och Jack att de ogillar när det inte finns klädhästar utanför 

provrummen eller någon butikspersonal som kunder kan lämna provade plagg till. De menar 

att man i dessa situationer själv måste gå ut i butiken för att hänga tillbaka plaggen eller 

lämna kläderna i provhytten för att man som kund inte orkar hänga tillbaka allt i butiken. 

 

I diskussionen kring provrummen var även tillgänglighet hos personal ett vanligt 

förekommande attribut. Moa påstod exempelvis att tillgänglighet av personal är viktigt i hela 

butiken, men framförallt vid provrummen.  
 

“[...] man kanske befinner sig i en lite jobbig situation bärandes ett par 

trevliga byxor som är lite för stora och då vore det ju jättetrevligt om 

någon är tillgänglig som kan springa ut och hämta ett nytt par åt en, 

så att man slipper själv” (Moa) 

 

För Moa är det således av stor vikt att personalen är lättillgänglig då hon anser att man som 

kund inte ska behöva leta efter personal, utan att hjälp ska tillhandahållas snabbt om kunden 

önskar. Även Kevin och Johanna tycker att det är viktigt med tillgänglighet om frågor 

uppstår. Båda två uttryckte viss irritation när de berättade om situationer då butikspersonal 

inte funnits att tillgå vid provrummen och de själva varit tvungna att gå ut i butiken för att 

hämta nya storlekar. Kevin anser nämligen att syftet med personal kring provrummen är att 

svara på frågor och underlätta hämtandet av nya storlekar. Han lyfte att “[...] det är väl där 

som jag tänker att tillgängligheten är viktig, för att underlätta min shoppingupplevelse”. 

Kevin tillade även att tidsaspekten är kritiskt vid provrummen och att han därmed gärna 
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frågar butikspersonal vid funderingar angående exempelvis storlekar istället för att själv 

springa ut i butiken och kolla. Wilma och Linus påstår att lättillgänglig personal har med 

bekvämlighet att göra. Enligt dem gör tillgängligheten av personal det smidigare att shoppa 

då de anser att det är jobbigt att behöva leta efter personal om nya storlekar önskas. Även på 

grund av att de ogillar och tycker det är omständigt att behöva lämna sina värdesaker i 

provrummen när de går ut för att hämta nya kläder. 

 

Om personal kring provrummen exempelvis ser stressade ut berättade Johanna att hon är 

försiktig med att ställa frågor av samma anledning som nämndes i tidigare touchpoint; på 

grund av att hon känner sig i vägen. Liam, Ellen och Wilma delar åsikt med Johanna där 

Wilma anser att stressad personal blir mindre tillmötesgående, vilket gör att hon inte vill 

störa personalen vid provrummen trots att hon egentligen vill be dem att hämta nya storlekar. Linus 

berättade att han tror att många kunder inte förmår sig att be om hjälp trots att butikspersonal finns 

tillgänglig vid provrummen då man som kund inte vill störa och anses som krävande. Han berättade 

att han är av uppfattningen att kunder är mer benägna att ställa frågor, och således lättare kan få den 

hjälp som önskas, om personal initialt kommer fram till kunden i provhytten och erbjuder hjälp utan 

att kunden själv behöver gå ut och fråga. Man skulle kunna säga att Wilma är det typiska exemplet för 

det Linus förklarade då hon berättade att hon tycker det är lättare att be om hjälp när personal först 

erbjuder det. Även Kevin lyfte en nämnde att han uppskattar när personalen erbjuder hjälp. 

Trots att Kevin lyfte en önskan om att personal ska finnas tillgänglig om frågor uppstår så 

ber han sällan om hjälp. Han hävdade snarare att han vill att personalen ska fråga om det är 

något han behöver hjälp med utan att han själv ska behöva be om det. 

 

Trots att många av respondenterna vill att personal ska vara tillgänglig samt erbjuda hjälp 

tryckte även en del respondenter på en ovilja att mötas av för påträngande personal. Jack 

som nämnde att han vill att personal ska erbjuda hjälp tillade även att kunden därefter själv 

ska få välja om hjälpen mottages eller inte. Detta genom att säga till när hjälpen efterfrågas 

istället för att personal knackar på provhytten och erbjuder hjälp igen.  

 

“Hon erbjöd hjälp på ett bra sätt, man är inte hela tiden där och var 

påträngande och bara ville sälja, utan hon visade bara att det fanns 

hjälp att få om man ville ha den” (Ellen) 

 

Ellen delar Jacks åsikt om påträngande personal och menar att situationen ovan genererade 

en positiv känsla för att personalen hade en bra balans. När Kevin berättade att tillgänglighet 

är viktigt för honom betonade även han att han inte uppskattar för påträngande personal, 

vilket enligt honom är när de “[...] kommer och knackar på, det är inte najs. Det är riktigt 

dåligt. Då blir jag lack asså. Det är ju bara sälj, fyfan vad jag hatar det”. Kevin tillade sedan 
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kort och bestämt att om frågor uppstår ställer han dem, annars har han inga frågor och 

behöver inte hjälp. Även Sara berättade att hon haft dåliga upplevelser i provrum där 

personal varit för påträngande och lyfte ett exempel där personal stuckit huvudet över 

draperiet och frågat hur provandet gick, varav Sara upplevde att personalen trängde sig på 

hennes privata sfär. 

 

När Kevin, Moa, Jack, Ellen och Linus väl ställer frågor till personal kring provrummen 

handlar det oftast om storlekar; om personalen kan hämta nya storlekar eller om det över 

huvud taget finns i annan storlek ute i butiken. Förutom frågor om storlekar brukar Kevin, 

Moa och Johanna även fråga personal om deras åsikt angående hur kläderna sitter och om 

personalen tycker att plagget är snyggt. Till skillnad från Kevin, Moa och Johanna betonade 

Sara, som sällan ställer frågor till personal vid provrummen, att hon nog aldrig skulle fråga 

om eller vilja ha smakråd från personal. Hon beskrev att en anledning till det är känslan över 

att personalen bara vill sälja, vilket resulterar i en icke-genuin åsikt. Även Ellen och Henrik 

nämnde att de aldrig skulle be personalen om stylingtips eller smakråd där Henrik, precis 

som Sara, tror att personal har målet att sälja och därmed är partiska. Liam brukar inte heller 

be personalen om styling-tips, men trots detta berättade han om en bra upplevelse där 

personal vid provrummen uppmärksammade det plagg han varit på väg att testa genom att 

säga att plagget var snyggt och att personalen själv funderat på att köpa plagget. Liam 

hävdade att denna känsla skapas då det är trevligt samt ger honom bekräftelse.  

 

Istället för att be personal om smakråd föredrar Henrik, Ellen, Sara och Liam att fråga en vän 

eller familjemedlem. Även Johanna brukar fråga närstående om tips och råd trots att hon 

ibland föredrar att fråga butikspersonal. När Henrik väl vill ha smakråd önskar han det från 

någon han känner då han litar på att denne är ärlig och opartisk till skillnad från 

butikspersonal. Om Johanna och Liam är i provrummet utan sällskap brukar de skicka bilder 

till vänner för att be om smakråd i situationer där de är tveksamma. I dessa situationer är det 

viktigt för Johanna att det finns täckning i provrummet, då hon haft dåliga upplevelser i 

samband med att hon inte kunnat skicka bilder. 

 

Respondenterna Johanna, Jack, Ellen och Sara uttryckte även att de blir starkt påverkade av 

att det är mycket folk vid provrummen. Köer in till provrummen försämrar upplevelsen enligt 

Ellen, Sara och Jack då det är jobbigt att behöva vänta på sin tur. Både Jack och Sara menade 

att det blir ännu mer påtagligt om man endast ska testa ett plagg, varpå Jack betonade att 

väntetid är jätteviktigt när det kommer till provrum och har till och med valt att lämna 

butiken utan att genomföra ett köp i situationer då det tagit för lång tid. Ellen berättade att 

det framförallt är jobbigt med köer när hon behöver hämta en annan storlek för att man då 

måste ta på sig sina kläder och ställa sig i kö igen.   
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Nedan är en sammanställning av de attribut som verkar ha en central inverkan på 

respondenternas kundupplevelse. Samtliga attribut nämndes i deras återberättelser om 

tidigare erfarna positiva och negativa upplevelser samt i deras berättelser om vad de önskar 

att uppleva vid provrummen. Dessa har indelats i de två kategorierna personal och fysiska 

element. 

 

 
Figur 11. Sammanställning av nämnda attribut i touchpoint 3 

 

5.4 Touchpoint 4 - Kassa 
Bemötandet hos butikspersonal nämndes av flertalet respondenter i berättelsen om tidigare 

upplevelser som varit både positiva och negativa. Kevin, vars prioriteringar vid kassan är att 

det ska gå snabbt, enkelt och vara personligt, berättade om en tidigare upplevelse där han 

blev bemött av trevlig butikspersonal. Han beskrev att denna positiva upplevelse skapades 

genom att butikspersonalen kommunicerade med honom på ett mer personligt plan och inte 

endast för att sälja, vilket fick honom att känna sig sedd. Även Moa berättade att hon tycker 

om personligt bemötande från personalen och lyfte att hon uppskattar personal som är 

tillmötesgående, närvarande och visar uppskattning för att kunder handlar. Moa instämde 

även med Kevin angående att man som kund vill känna sig sedd av kassapersonal och att det 

ska gå snabbt och smidigt att betala. Ett bra bemötande från personal är, utöver snabbhet, 

den viktigaste aspekten vid kassan även för Wilma då hon tycker att den mänskliga 

interaktionen är trevlig och kan skapa en känsla av glädje när man lämnar butiken. 

 

Kevin, Johanna och Linus berättade vidare att de uppskattar när kassapersonalen 

kommenterar det man ska köpa på ett positivt sätt. Johanna menade att hon då känner sig 

nöjd med sitt köp och enligt Kevin samt Linus leder en positiv kommentar från personal till 

en bra känsla. Kevin betonade dock att det måste vara genuint och inte genomskinligt. Både 

Johanna och Linus nämnde dessutom att de tycker om när personalen ger tips om nödvändig 

information, exempelvis om hur plaggen ska skötas. Motsägelsefullt anser dock Linus att 
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kommentarer samt tips från personal är standardfraser som de är betalade för att 

tillhandahålla sina kunder, men förklarade att han uppskattar det ändå i och med 

uppfattningen om att personalen anstränger sig och vill vara trevliga gentemot kunden.  

 

“De ska vara glada för att man köpt något, man ska ha något tillbaka 

när man går därifrån. Det är ändå det sista de ger” (Johanna) 

 

I Johannas intervju nämndes dåliga upplevelser i samband med bemötande från 

butikspersonal där de inte lagt ner energi på kunderna samt då personal hälsat på ett kort 

och oengagerat sätt. Johanna förtydligade och sa att personalen bör visa tacksamhet för att 

man spenderar pengar i deras butik. Som nämnt vill Moa gärna känna sig sedd av 

kassapersonalen och berättade om en dålig shoppingupplevelse då hon i princip var ensam 

kund i butiken tillsammans med två medarbetare som kommunicerade hejdlöst med 

varandra i kassan. Moa hade då provat en jacka och när hon kom ut från provrummet visade 

personalen inget intresse, utan hade endast fokus på sig själva. Moa kände sig då obetydlig 

och lyfte att hon hade uppskattat om de hade gett henne uppmärksamhet genom att 

exempelvis fråga hur jackan satt eller tipsa om en annan jacka. Även Kevin nämnde en dålig 

upplevelse i samband med att kassapersonalen kommunicerat med sin kollega istället för att 

uppmärksamma honom vid kassan. Kevin kände irritation eftersom han anser att personalen 

ska prioritera kunden i första hand eftersom denne ska spendera pengar.  

 

Ellen, Linus och Liam lyfte en rad dåliga upplevelser i kassan där de behövt vänta på 

personal. Linus berättade exempelvis om sitt senaste köp där han skulle betala, men ingen 

butikspersonal syntes till, vilket ledde till att han själv fick gå ut i butiken och leta efter 

personal som kunde ta betalt. Även Liam tog upp att han vid tillfällen har behövt leta efter 

personal i samband med betalning i kassan, vilket han anser försämrar upplevelsen då det 

kan vara svårt att hitta personal i stora butiker. 

 

För Kevin och Henrik kan även merförsäljning från personalen leda till en negativ upplevelse. 

Kevin förklarade att merförsäljning ofta leder till missnöje då det är kopplat till försäljning, 

men påstod samtidigt att det kan vara önskvärt om försäljningen handlar om något han 

faktiskt vill ha.  
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“[...] det kan vara bra om de informerar om något jag vill ha, men som 

jag inte visste om. Det är hårfint. Så där kommer vi väl till 

personalisering, om de vet vad jag vill är det optimalt och då 

informerar mig om det. Men om de informerar mig om något som jag 

inte vill blir det bara påträngande och säljaktigt” (Kevin) 

 

Henrik kan tycka att det är okej med en enstaka fråga angående merförsäljning vid kassan, 

men ogillar när det blir mer än så. Däremot kan han uppskatta merförsäljningsprodukter 

placerade vid kassan då han anser att produkterna ibland är sådant som han är i behov av, 

men inte tänkt på innan. Även Sara lyfte merförsäljningsprodukterna vid kassan i hennes 

intervju, men berättade snarare att det oftast är samma ointressanta prylar och önskar att 

det fanns roligare merförsäljningsprodukter där. 

 

Enligt Linus, Henrik och Wilma kan även köbildning resultera i en negativ upplevelse. Både 

Linus och Henrik påstod att de ibland inte fullföljer det tänkta köpet om det är mycket folk i 

kassakön då de upplever köandet som jobbigt. Linus lyfte att plaggen inte alltid är värt 

väntan. Enligt Henrik är tidsaspekten viktig vid kassan och menar därför att kön inte får vara 

för lång i samband med betalning. Långa köer är även för Wilma irriterande, varför hon 

brukar tänka att det borde finnas en självbetjäningskassa där man som kund själv kan gå och 

betala. För Wilma är det av stor vikt att det går snabbt, smidigt och effektivt vid kassan när 

man väl bestämt sig för vad man ska köpa, vilket medför att hon kan finna det irriterande när 

personalen är långsamma.  

 

Vidare är personalens bemötande en av de viktigaste aspekterna vid kassan för Wilma och i 

sin intervju diskuterades således huruvida dessa två aspekter krockar där hon nämnde att 

det kan vara svårt för personal att nå snabbhet och samtidigt vara tillmötesgående. Däremot 

tryckte hon på att snabbhet, smidighet och effektivitet är av högsta prioritet. Vidare berättade 

hon att om möjligheten att använda sig av en självbetjäningskassa fanns hade hon hellre valt 

det istället för att interagera med personal vid betalning. Detta för att slippa köandet. Enligt 

Liam kan personal förhindra missnöje som genereras av långa köer genom att ha personal i 

närheten av kassan som uppmärksammar långa köer och öppnar en till kassa; han uppskattar 

när personalen själva ser att förstärkning behövs. Detta går i linje med att Liam vill att 

butiksbesöket ska gå så snabbt som möjligt efter att han bestämt sig för vad som ska köpas. 

 

För Kevin och Sara verkade även kösystemet vara viktigt för upplevelsen. Kevin berättade att 

han exempelvis ogillar när det exempelvis finns två olika köer till två kassor då det enligt 

honom handlar om att välja rätt kö. Han menar att om man valt den kö som tar längst tid 

kan det kännas irriterande och orättvist. Sara tryckte snarare på att det kan vara irriterande 
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när det är otydliga köer till kassan eftersom en del kunder kan missuppfatta kösystemet och 

därmed gå före alla andra som står i kön. I intervjun med Henrik berättade han om en dålig 

upplevelse vid kassan som relaterar till det Kevin uppfattar som irriterande; individuella köer 

till respektive kassa. Henrik berättade att detta skedde när två kassor var öppna varav han 

valde den kortaste kön med endast en familj före honom. När familjen skulle genomföra 

betalningen uppstod det flertalet misstag samt missförstånd där konsekvensen blev att 

Henrik fick vänta länge på grund av att han stått i fel kö.  

 

Johanna, Moa, Jack, Linus, Sara och Wilma berättade att de alla någon gång använt sig av 

teknologiska lösningar vid kassan i fysiska butiker. Användning av självbetjäningskassor i 

fysisk butik togs upp av Moa och Wilma, men ingen av dem har använt denna lösning i en 

klädbutik. Moa berättade att den mänskliga servicen uppskattas och att hon drar sig till 

denna om valet finns, trots att hon upplever självbetjäningskassor som ett snabbt och 

effektivt betalningssätt. I samband med detta lyfte Moa att självskanning står för effektivitet 

och tidsbesparing, medan personlig service står för expertis där butikspersonal vet vad de 

gör och besitter en hög kompetens. Wilma som stött på självbetjäningskassor ett flertal 

gånger var väldigt positiv och påstod att hon ”[…] älskar det då det är smidigt och man 

slipper stå i kö”. I valet mellan en självbetjäningskassa och vanlig kassa hade hon vid samtliga 

tillfällen valt en självbetjäningskassa.  

 

Nedan är en sammanställning av de attribut som verkar ha en central inverkan på 

respondenternas kundupplevelse. Samtliga attribut nämndes i deras återberättelser om 

tidigare erfarna positiva och negativa upplevelser samt i deras berättelser om vad de önskar 

att uppleva vid kassan. Dessa har indelats i de tre kategorierna personal, fysiska element och 

övrigt. 

 

 
Figur 12. Sammanställning av nämnda attribut i touchpoint 4 
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6. Analys   
Analysen sker i enlighet med analysmodellen där varje touchpoint analyseras enskilt. För 

respektive touchpoint inleds analysen med att identifiera centrala clues och 

kundupplevelse-dimensioner i syfte att besvara studiens två första forskningsfrågor. 

Baserat på denna analys, förs sedan en diskussion angående hur teknologi samt mänsklig 

service kan uppnå det kunden vill uppleva i respektive touchpoint. Det sistnämnda utförs 

med syftet att få en förståelse för hur teknologi och mänsklig service kan uppfylla centrala 

kundupplevelse-dimensioner i kärn-tjänstemötets olika touchpoints, vilket besvarar 

studiens tredje frågeställning. 

 

6.1 Touchpoint 1 - Ingång 

6.1.1 Centrala clues och kundupplevelse-dimensioner 

I berättelserna kring upplevelsen vid ingången till butiken upplevde vi den fysiska miljön som 

central. I linje med den fysiska miljön verkar mekaniska clues vara centralt och ha stor 

betydelse för kundupplevelsen då det respondenterna huvudsakligen nämnde är faktorer 

som uppfattas av människans fysiska sinne, synen. Detta faller inom ramen för definitionen 

över vad en mekanisk clue är (Carbone & Haeckel, 1994). Exempel på faktorer som togs upp 

är en städad och rymlig ingång, en lokal med bra ljussättning, kläder som hänger i fina 

färgkombinationer och skyltdockor som bär fina kläder; rentav ett snyggt och lockande 

område vid ingången. Det lyftes även att det inte ska vara för kalt vid ingången, men samtidigt 

att man inte vill mötas av för mycket intryck och annat folk. Då respondenterna vill möta 

sådant som är tilltalande för synen verkar de eftersträva sensoriska upplevelser vid ingången. 

Detta överensstämmer med definitionen av sensoriska dimensionen då Schmitt (1999) 

menar på att denna dimension tilltalar människans fem sinnen. Det leder oss till 

uppfattningen om att den sensoriska dimensionen är central för respondenternas önskvärda 

upplevelser vid ingången. 

 

Enligt Berry, Wall och Carbone (2006) kan mekaniska clues främja kundens intresse, 

påverka förväntningar och ge kunden ett smakprov på hur tjänsten kommer utspela sig. 

Detta skulle kunna förklara varför stort fokus hamnade på mekaniska clues och den 

sensoriska dimensionen vid ingången. Att mekaniska clues kan vara ett smakprov på hur 

tjänstemötet kommer utspela sig speglas i empiriinsamlingen då exempelvis Liam och Wilma 

påstod att de till och med lämnar butiken om det ser rörigt ut. Baserat på deras yttrande 

tolkar vi det som att mekaniska clues, vilka respondenterna möter vid ingången, genererar 

en känsla över vad som väntar och resulterar i valet att inte gå in i butiken på grund av det. 

Påståendet av Berry, Wall och Carbone (2006) om att mekaniska clues kan främja kundens 

intresse och påverka förväntningar återges också i empiriinsamlingen. Exempelvis nämnde 
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Ellen och Sara att det som syns utifrån butiken kan vara det huvudsakliga motivet till att de 

väljer att gå in, och enligt Sara är det därför viktigt med intressanta saker att titta på vid 

ingången. Det som uppfattas av respondenternas syn verkar därmed väcka ett intresse och 

skapa förväntningar, varpå de väljer att kliva in i butiken. 

 

Utöver aspekter som rör den fysiska miljön vid ingången lyftes även butikspersonal och deras 

agerande som en viktig faktor. Av empirin att tyda uppskattar Moa, Kevin och Sara 

butikspersonal som hälsar kunderna välkomna vid ingången till butiken, men intressant nog 

av olika anledningar. Moa nämnde att hon uppskattar butikspersonal som välkomnar 

kunderna då det får henne att känna sig sedd. Baserat på hennes uttalande verkar 

butikspersonal som visar ett intresse för kunden vara katalysatorn till en bra upplevelse. 

Därmed är humana clues centrala eftersom dessa innefattar just butikspersonalen och deras 

uppträdande (Carbone & Haeckel, 1994; Berry, Wall & Carbone, 2006). I enlighet med 

Gentile, Spiller och Noci (2007) samt Schmitt (1999) kan det argumenteras för att den 

emotionella dimensionen vid ingången till butiken är central. Detta då forskarna hävdar att 

den emotionella dimensionen involverar kundens affektiva system och tilltalar kundens inre 

känslor, vilket är precis det Moa verkar eftersträva för en god kundupplevelse. 

 
Till skillnad från Moa verkar inte Kevins åsikter angående personal vid ingången handla om 

känslomässiga aspekter. Han verkar snarare uppskatta personal som välkomnar honom vid 

ingången med anledning av att han då vet att personalen finns nära till hands om frågor 

uppstår. Hans åsikter verkar därav handla mer om funktionalitet i form av tidsaspekter och 

bekvämlighet, vilket kan kopplas till den rationella dimensionen eftersom rationalitet, enligt 

Psykologiguiden (2019), bland annat rör sig om hur tjänsten upplevs tidsmässigt och 

tekniskt. Att Kevin vid senare touchpoints även nämnde att han önskar en snabb och enkel 

tillgänglighet av personal samt hans yttrande om att upplevelsen försämras om han behöver 

leta efter personal stärker vidare att tid och bekvämlighet är viktigt för honom. Detta leder 

oss till uppfattningen om att Kevins önskade upplevelse vid ingången främst influeras av den 

rationella dimensionen.  

 

Eftersom Kevin verkar vilja uppleva attributen snabbhet och bekvämlighet vid ingången kan 

det argumenteras för att den personliga interaktionen mellan personal och kund inte är det 

som skapar hans önskade upplevelse. En tolkning är snarare att funktionella clues är centrala 

för Kevins önskade upplevelse. Detta då funktionella clues innefattar den tekniska kvaliteten 

och kompetensen hos tjänsten (Berry, Wall & Carbone, 2006), vilket går i linje med det Kevin 

verkar efterfråga. Dessutom influerar funktionella clues kundens rationella uppfattningar 

(Berry, Wall & Carbone, 2006), vilket passar sig väl i detta sammanhang eftersom den 

rationella dimensionen verkar central vid ingången för kunder som Kevin. 
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Enligt Sara är personalens välkomnande en trevlig gest som visar på engagemang. Hon 

beskriver detta handlande som ovanligt och att det därför gör upplevelsen unik, vilket kan 

förklaras av Bitner, Booms och Tetreaults (1990) påstående om att överraskande handlingar 

från personal kan vara betydande för om kunden finner tjänstemötet tillfredsställande eller 

inte. Ser man till Saras önskade upplevelse utifrån detta perspektiv verkar det som att 

välkomnande personal vid ingången skapar en känsla av tillfredsställelse då hon finner 

agerandet överraskande och något som hon inte förväntar sig. Eftersom hennes upplevelse 

verkar förstärkas på grund av att butikspersonalens överraskande agerande väcker specifika 

känslor inom henne anser vi att den emotionella dimensionen är central för hennes önskade 

upplevelse vid ingången då den emotionella dimensionen tilltalar kundens känslor och 

skapar emotionella upplevelser (Schmitt, 1999).  

 

Initialt verkar det som att humana clues är centrala för Saras upplevelse eftersom det är 

butikspersonalen och dess agerande som genererar de önskade känslorna inom henne, vilket 

utgör humana clues (Carbone & Haeckel, 1994; Berry, Wall & Carbone, 2006). Däremot 

nämnde Sara ett flertal gånger under intervjun att hon helst inte interagerar med personal 

samt att hon ogillar för framfusig butikspersonal, vilket verkar tyda på att den mänskliga 

interaktionen inte är det hon faktiskt efterfrågar. Som diskuterat framstår den överraskande 

handlingen som främsta drivkraften till att hon tillhandahålls en oförväntad tillfredsställelse, 

och inte butikspersonalen i sig. Eftersom Saras önskade upplevelse går i linje med den 

emotionella dimensionen, men då hon inte specifikt efterfrågar den mänskliga interaktionen, 

kan det snarare argumenteras för att mekaniska clues är centrala för hennes önskade 

upplevelse. Detta då mekaniska clues, på samma sätt som humana, framförallt influerar 

kundens emotionella uppfattningar om tjänsten (Berry, Wall & Carbone, 2006). Vidare 

genereras den oförväntade tillfredsställelsen hos Sara av hur tjänsten levereras; om tjänsten 

levereras på ett sätt som är över Saras förväntningar påverkar det hennes emotionella 

uppfattning positivt, vilket ytterligare stärker att mekaniska clues är centrala. Detta då 

mekaniska clues även handlar om hur tjänsten levereras till kunden, vilket är viktigt då det 

påverkar kundens emotionella uppfattning av kvaliteten (Berry, Wall & Carbone (2006). 

 

Nedan framställs centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 1, vilka 

diskuterats fram i analysen ovan. I tabellen inkluderas även de huvudsakliga underliggande 

faktorerna som ligger till grund för dessa. 
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Tabell 4. Centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 1 

 
 

6.1.2 Hur kan teknologi uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 1? 

Utifrån ovanstående diskussion anses den rationella, emotionella och sensoriska 

dimensionen vara central. Enligt Bonetti och Perry (2017) kan teknologi väcka sensoriska 

responser hos kunden och således uppfylla den sensoriska dimensionen. Idag finns det 

teknologi i fysiska klädbutiker i form av exempelvis digitala skärmar (Bonetti & Perry, 2017) 

och uppkopplade speglar där kunder bland annat kan bläddra bland stilar i en look-book 

(Engadget, 2016). Då skyltdockor tilltalar respondenternas sinnen genom att visa upp kläder 

i olika matchningar är följaktligen en uppfattning att även teknologiska lösningar skulle 

kunna göra det. Detta genom att exempelvis placera teknologiska lösningar, som digitala 

skärmar och uppkopplade speglar, vid ingången som tilltalar kundernas sinnen genom att 

digitalt framställa nya kollektioner, kläder i olika matchningar, mode-shower med mera.   

 

Gällande Sara och den emotionella dimensionen mynnade tidigare diskussion ut i att det 

Sara faktiskt efterfrågar inte specifikt är den mänsklig interaktionen med en butikspersonal 

utan snarare den oförväntade tillfredsställelsen. Beatson, Lee och Coote (2007) hävdar att 

teknologi, i form av självservice-teknologier, kan påverka kundens affektiva respons genom 

att generera spänning och njutning. Vidare påstår Bonetti och Perrys (2017) att teknologi 

som engagerar kunden kan skapa unika upplevelser. Baserat på detta skulle teknologi kunna 

göra upplevelsen vid ingången överraskande samt unik och således tillfredsställande genom 

att skapa en upplevelse kunden inte är van vid eller förväntade sig. Teknologi kan även 

kombineras med mänsklig service och förse kunder med en extraordinär upplevelse de inte 

förväntat sig eftersom teknologi, enligt Bitner, Brown & Meuter (2000), kan underlätta för 

butikspersonal att utföra överraskande handlingar. Enligt Bitner, Brown och Meuter (2000) 

kan teknologi möjliggöra för butikspersonal att förse kunder med kundanpassade tjänster 
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och produkter, vilket enligt dem har visat sig generera precis det som Sara efterfrågar; en 

oförväntad tillfredsställelse.  

 
Likt för Sara är den emotionella dimensionen central även för Moa, men skillnaden är att 

Moa verkar eftersträva känslan av att vara sedd och bli omhändertagen. Teknologi möjliggör 

kundanpassning (Bitner, Brown & Meuter, 2000; Grewal, Roggeveen & Nordfält, 2017). 

Därför skulle teknologi, precis som i Saras fall, även kunna tillfredsställa kunder som Moa 

genom att möjliggöra för företag att tillhandahålla attraktiva erbjudanden baserat på den 

individuella kundens behov och personlighet. Bitner, Brown och Meuter (2000) lyfter 

exempelvis att företag, med hjälp av teknologi, kan lagra kunddata och på så sätt anpassa 

tjänsteerbjudanden efter specifik kund. Genom att personal individanpassar sin service 

gentemot kunden skulle således företaget kunna skapa en känsla av att kunden står i fokus 

och därmed få denne att känna sig sedd och speciell. Kundanpassning kan även nås genom 

självservice-teknologier (Bitner, Brown & Meuter, 2000) där kunden själv kan utforma 

tjänsten på ett sätt som passar dennes behov. Precis som H&Ms applikation (2018a; 2018b) 

och dess nya funktion “in-store-mode” skulle självservice-teknologier i kombination med 

lagrad kunddata exempelvis kunna möjliggöra för företag att tillhandahålla kunden med 

personaliserade erbjudanden i mobilen när denne går in i butiken. På så sätt skulle företag 

kunna uppfylla känslan som kunder i linje med Moa vill uppnå.  

 

Som nämnts visades även den rationella dimensionen vara central i touchpoint 1. Även denna 

dimension skulle kunna uppfyllas genom självservice-teknologier, vilka ger kunden 

möjlighet att själv utföra tjänster utan involvering av medarbetare när och var hen vill 

(Meuter m.fl., 2005; Bitner, Brown & Meuter, 2000). Genom att använda självservice-

teknologi skulle kunder som strävar efter den rationella dimensionen således kunna 

tillhandahållas snabba och smidiga svar på frågor precis när de uppstår. Beatson m.fl. (2017) 

lyfter även att självservice-teknologier kan leda till en ökad bekvämlighet och minskad 

väntetid, vilket är precis det Kevin verkar vilja uppleva. Ett exempel på en lösning som kan 

uppfylla det Kevin önskar vid ingången är informationsskärmar (Bonetti & Perry, 2017). Om 

dessa är synliga vid ingången skulle de kunna signalera att han när som helst under 

butiksbesöket kan få hjälp utan att vara beroende av att personal finns till synes. 
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6.1.3 Hur kan mänsklig service uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i 

touchpoint 1? 

I respondenternas berättelser som kopplas till den sensoriska dimensionen nämndes 

faktorer som är tilltalande för synen. I linje med att respondenterna gillar när kläder vid 

ingången och på skyltdockor exponeras på ett tilltalande sätt lyfte Johanna , i touchpoint 3, 

att hon även uppskattar att se butikspersonal bärandes kläder som finns att köpa i butiken. 

Med detta i åtanke skulle det kunna tänkas att även mänsklig service kan tillhandahålla 

kunder med sensoriska upplevelser genom att butikspersonalen exempelvis bär tilltalande 

kläder. Skyltdockor verkar leda till en god sensorisk upplevelse genom att visa upp diverse 

matchningar av kläder och således väcka sensoriska responser hos respondenterna. Därför 

är en uppfattning att butikspersonal, precis som skyltdockor, skulle kunna bära 

intresseväckande kläder och kollektioner för att tilltala kundernas sinnen och generera de 

upplevelser respondenterna önskar vid ingången.  

 

I enlighet med kunder som Sara och den emotionella dimensionen skulle mänsklig service 

kunna tillhandahålla känslan av oförväntad tillfredsställelse genom butikspersonal som utför 

överraskande handlingar. Berry, Wall och Carbone (2006) menar nämligen att personal är 

de som bäst kan överträffa kundernas förväntningar genom överraskande handlingar. 

Överraskande handlingar från butikspersonal kan i sin tur, enligt Bitner, Brown och Meuter 

(2000), leda till en oförväntad glädje hos kunderna, vilket är precis det som Sara verkar 

önska. Butikspersonal kan även göra så att kunderna känner sig sedda vid ingången, vilket 

var något som Moa efterfrågade. Detta genom arbeta med det som Zomerdijk och Voss 

(2010) kallar för relationsbyggande åtgärder, vilket innebär att personalen kan skapa en 

känsla av omsorg, vänlighet och ett genuint intresse för kunden. Således skulle 

butikspersonal kunna influera kundens känslor och uppnå det kunder som Moa önskar att 

uppleva vid ingången. Utöver det hävdar Makarem, Mudambi och Podoshen (2009) att 

personer som uppskattar mänsklig service gör det just på grund av att de vill uppnå en känsla 

av omsorg, vilket ytterligare stärker att mänsklig service kan skapa det kunder som Moa 

önskar att uppleva vid ingången.  

 

Som framgår i analysen vill Kevin att personal ska välkomna kunder vid ingången i syfte att 

upplysa denne om att hjälp kan tillhandahållas enkelt väl inne i butiken. Till följd av detta 

kan mänsklig service uppfylla den rationella dimensionen genom att ständigt ha personal vid 

ingången som välkomnar kunderna i syfte att göra dem medvetna om att hjälp kan 

tillhandahållas smidigt väl inne i butiken.  
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6.2 Touchpoint 2 - Golv 
h 
6.2.1 Centrala clues och kundupplevelse-dimensioner 

På golvet benämndes liknande mekaniska clues som vid ingången när respondenterna 

berättade om bra respektive dåliga upplevelser. Många av respondenterna lyfte att de 

efterfrågar en bra butiksstruktur, en städad butik, att kläderna ska exponeras på ett visst sätt 

och att det inte ska vara för mycket folk. Anledningen till varför vi ser dessa element som 

mekaniska clues är för att dessa uppfattas av människans sinne synen, vilket stämmer in på 

definitionen av Carbone och Haeckel (1994). Precis som vid ingången kan det argumenteras 

för att den sensoriska dimensionen är central även på golvet eftersom respondenterna verkar 

vilja gå runt i en butik som är tilltalande för synen. Däremot uttryckte flertalet respondenter 

att deras åsikter kring den fysiska miljön i butiken snarare handlar om att det ska vara 

smidigt att shoppa. Det nämndes exempelvis att kläder som exponeras på ett visst sätt går 

snabbare och är smidigare att studera, att en bra butiksstruktur är kritiskt för att lättare hitta 

i butiken samt att för mycket folk resulterar i att man som kund behöver anpassa sig då det 

blir trångt. Respondenternas uttalanden som innefattar snabbhet och smidighet leder oss till 

uppfattningen om att centrala clues i detta sammanhang snarare är funktionella eftersom 

dessa innefattar hur butiksbesöket fungerar; således kompetensen hos tjänsten som enligt 

Berry, Wall och Carbone (2006) utgörs av funktionella clues.  
 

Respondenterna vill att butiksbesöket ska gå snabbt och smidigt, snarare än att det ska se 

tilltalande ut för synen. Eftersom rationalitet bland annat handlar om hur något upplevs 

tidsmässigt och tekniskt (Psykologiguiden, 2019) verkar därmed den rationella upplevelsen 

vara mer central än den sensoriska. Vår uppfattning om att funktionella clues är centrala 

samt att den rationella dimensionen är vad respondenterna efterfrågar går även i enlighet 

med Berry, Wall och Carbone (2006) och deras påstående om att funktionella clues 

framförallt förknippas med rationella uppfattningar om servicekvalitet. 

 

Utöver respondenternas uttalanden om den fysiska miljön tryckte de även på att 

tillgänglighet av personal är kritiskt för kundupplevelsen på golvet. Enligt Kevin, Jack, 

Johanna och Wilma är tillgängligheten av stor vikt på grund av att de vill ha svar på sina 

frågor snabbt utan att behöva leta efter personal. Utifrån detta uppfattar vi inte att det är 

interaktionen med just servicepersonalen som respondenterna vill åt för att tillhandahållas 

en bra upplevelse, vilket skulle tyda på att humana clues är centrala då dessa utgörs av 

människan (Carbone & Haeckel, 1994; Berry, Wall& Carbone, 2006). Vi anser snarare att 

den tillgänglighet respondenterna efterfrågar gäller svar på frågor. Från empiriinsamlingen 

kan det dessutom utläsas att vanliga frågor som ställs till butikspersonal handlar om vart 

specifika klädesplagg återfinns, klädernas material samt om ett plagg finns i annan storlek 
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eller färg. Även detta tyder på att det inte är personliga interaktionen med personalen som 

kunderna vill åt, utan snarare svar på sina funktionella frågor. 

 

Ovan uppfattning stärks ytterligare av att Kevin och Jack uttryckte att de ogillar påträngande 

personal och att de anser att kunden själv ska säga till när hjälp behövs. Deras uttalanden 

antyder att de inte vill kommunicera med personal mer än att få svar på sina frågor. Likt det 

som tidigare diskuterats verkar respondenterna söka smidighet och snabbhet på golvet där 

de vill ha svar på sina frågor så snabbt och smidigt som möjligt. Tillgänglighet av svar kan 

anses vara en funktionell clue då det innefattar hur butiksbesöket faktiskt fungerar och 

därmed stämmer in på definitionen för vad en funktionell clue är (Berry, Wall & Carbone, 

2006). Då respondenternas önskade upplevelser grundar sig i hur butiksbesöket fungerar 

och då de eftersträvar rationella aspekter såsom smidighet och snabbhet, anser vi att den 

rationella dimensionen är central även i detta sammanhang. Detta då smidighet och 

snabbhet har med rationalitet att göra enligt definitionen av Psykologiguiden (2019). 

 

Även om Jack och Johanna nämnde att tillgänglig personal är kritiskt för upplevelsen tar de 

inte alltid hjälp av personal när det behövs, trots att personalen är på plats. Båda berättade 

att de ofta låter bli att ställa frågor om de inte är helt bekväma med det. I Jacks fall gäller 

detta om personal inte initialt erbjudit hjälp och i Johannas fall gäller det om personal verkar 

upptagna. Båda respondenterna påstod att detta har en inverkan på deras butiksupplevelse. 

Utifrån tidigare diskussioner kan detta tänkas grunda sig i att den rationella upplevelsen 

försämras eftersom detta innebär att de hindras från att enkelt och snabbt få svar på sina 

frågor. Att respondenternas upplevelse påverkas negativt går även i linje med Wilson m.fl. 

(2016) som påstår att kundens egna handlingar influerar dess kundupplevelse. Genom att 

våga be om hjälp samskapar kunden tjänstemötet, vilket enligt Wilson m.fl. (2016) ökar 

sannolikheten för att kundens behov och önskemål uppnås. Detta innebär att om kund 

undviker att be om hjälp, såsom Jack och Johanna, när den egentligen efterfrågas har 

personalen inte möjlighet att skapa en positiv upplevelse genom att förse kunden med det 

hen är i behov av. För att motverka detta är det enligt Wilson m.fl. (2016) därmed nödvändigt 

att säkerställa kundens motivation och förmåga att delta i samskapandet av upplevelsen.  
 

Risken att upplevelsen försämras på grund av att kunden inte ber om hjälp gäller också 

kunder som påstår att de inte gärna interagerar med personal. Sara, Henrik och Liam ber 

sällan personal om hjälp på grund av att det är tidskrävande och att personal sällan syns till. 

I linje med vad som diskuterats i ovanstående stycke kan denna ovilja att be personal om 

hjälp medföra att kundens behov inte tillgodoses som i sin tur, enligt Wilson m.fl. (2016), 

kan leda till en försämrad upplevelse.  
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Nedan framställs centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 2, vilka 

diskuterats fram i analysen ovan. I tabellen inkluderas även de huvudsakliga bakomliggande 

faktorerna som ligger till grund för dessa. 

 

Tabell 5. Centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 2 

 
 

6.2.2 Hur kan teknologi uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 2? 

Utifrån denna diskussionen verkar respondenterna vilja möta funktionella clues som skapar 

rationella upplevelser på golvet. De vill bland annat genomgå upplevelsen på golvet med låg 

tidsåtgång och hög smidighet. Detta är två aspekter som enligt Beatson, Lee och Coote (2007) 

kan uppnås med hjälp av teknologi. Enligt Meuter m.fl. (2003) kan teknologi vidare 

underlätta kundens informationssökning, vilket speglas av den teknologiska lösning 

respondenterna Ellen, Linus och Sara upplevt i fysisk butik - stationära informationsskärmar 

som visar vart specifika produkter är placerade i butiken. Lösningen skulle kunna tillämpas 

i en fysisk klädbutik och på så sätt främja aspekterna smidighet och låg tidsåtgång genom att 

tillhandahålla kunderna med information angående butikens utformning samt vart diverse 

produkter återfinns. Ellen och Sara uppskattade denna lösning då det bidrog med just 

snabbhet och smidighet, vilket går i linje med det som Beatson m.fl. (2017) menar att 

teknologianvändning kan resultera i. Vidare hävdar Bitner, Brown och Meuter (2000) och 

Meuter m.fl. (2005) att tjänster utformade med teknologi kan genomföras utan involvering 

av personal, vilket var ytterligare en anledning till respondenternas uppskattning av de 

stationära skärmarna.  

 

I ovanstående analys framgår det även att respondenterna efterfrågar lättillgänglighet av svar 

på frågor för att uppnå den rationella dimensionen. Enligt Beatson, Lee och Coote (2007) 

kan teknologi bidra med bekvämlighet samt tidsbesparing, vilket således skulle kunna 

användas i en fysisk klädbutik för att skapa ett smidigt och snabbt sätt för respondenterna 

att få svar på sina frågor. Teknologi kan även öka tillgängligheten av svar genom självservice-

teknologier där kunden kan tillhandahållas service när som helst utan involvering av 

personal (Bitner, Brown & Meuter, 2000; Meuter m.fl., 2005). För kunderna skulle detta 
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innebära att de kan uppsöka information så fort de önskar utan att vara beroende av vart 

butikspersonalen befinner sig.  
 

Vidare skulle även en användning av applikationer i mobiltelefonen, såsom exempelvis 

H&Ms nya applikation “in-store-mode" (H&M, 2018a; H&M 2018b) kunna öka 

lättillgängligheten av svar utan involvering av butikspersonal, vilket skulle uppfylla den 

rationella dimensionen. Kevin berättade även om en applikation som han använt i den 

fysiska klädbutiken där han själv kunnat söka fram svar och bland annat se lagerstatus i 

andra butiker. Utöver det skulle även stationära informationsskärmar, som respondenterna 

berättat om, kunna öka tillgängligheten då dessa kan användas för att hitta produkter i 

butiken utan att personal är närvarande. Eftersom vanliga frågor respondenterna brukar 

ställa personalen på golvet kräver simpla svar utan involvering av det personliga eller 

emotionella, uppfattar vi teknologiska lösningar såsom applikationer och 

informationsskärnar som lämpliga lösningar för att besvara respondenternas frågor.  

 

Teknologianvändning i form av självservice-teknologier skulle även kunna motverka risken 

som skapas till följd av att kunder inte är bekväma med att be om hjälp. Detta eftersom 

självservice-teknologier möjliggör att kunden kan få svar på sina frågor utan inblandning av 

butikspersonal (Bitner, Brown & Meuter, 2000; Meuter m.fl., 2005). Med 

teknologianvändning behöver kunden inte utsätta sig för känslan av att vara i vägen, vilket 

därmed ökar sannolikheten för att svar tillhandahålls och att kunder förses med det som 

efterfrågas. Teknologi kan även, som tidigare diskuterats, öka tillgängligheten och bidra med 

tidsbesparing (Beatson, Lee & Coote, 2007; Bitner, Brown & Meuter, 2000; Meuter m.fl., 

2005). Till följd av detta anser vi att teknologi även kan motverka det faktum att kunder inte 

ber om hjälp på grund av att de inte vill ödsla tid på att leta efter personal. I 

empiriinsamlingen framgår det till och med att en ökad tillgänglighet och tidsbesparing kan 

öka sannolikheten för att dessa kunder ber om hjälp, vilket enligt Wilson m.fl. (2016) i sin 

tur leder till att kunders behov kan tillgodoses och upplevelsen förbättras. Att en teknologisk 

lösning kan användas för att möta utmaningen i kundens samskapelse av tjänstemötet 

motiveras också av det som tidigare nämnts; att frågorna som vanligtvis ställs är av en mer 

rationell karaktär samt kräver simpla svar, varför en personlig eller emotionell inblandning 

inte krävs.  
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6.2.3 Hur kan mänsklig service uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i 

touchpoint 2? 

Precis som teknologi skulle även mänsklig service kunna stimulera den rationella 

upplevelsen för respondenterna genom att förbättra smidighet, minska tidsåtgång och öka 

tillgängligheten. Makarem, Mudambi och Podoshen (2009) visar exempelvis på att många 

kunder uppskattar den mänskliga servicen just på grund av deras åsikt att en interaktion med 

personal kräver låg tidsåtgång samt ansträngning. Vidare skulle en tillräcklig bemanning 

kunna resultera i en ökad möjlighet för personal att förse kunder med en snabb och smidig 

butiksupplevelse på golvet genom att ständigt befinna sig i närheten för att snabbt kunna 

härleda kunder i butiken. En tillräcklig bemanning skulle troligtvis även öka tillgängligheten 

av svar på frågor eftersom det då skulle finnas mer personal synliga på golvet för kunder att 

vända sig till när hjälp behövs.  

 
Som diskuterat ovan under teknologi-avsnittet anser vi även att mänsklig service kan öka 

sannolikheten för att kunder ber om hjälp genom att butikspersonal utför handlingar som 

främjar kundens roll i tjänstemötet. Vår uppfattning är att personalen kan göra kunder som 

inte förmår sig att fråga mer bekväma genom att hela tiden erbjuda hjälp och framstå som 

tillmötesgående snarare än upptagna. Enligt Zomerdijk och Voss (2010) kan personal även 

åstadkomma relationsbyggande och autentisk förståelse för kunden, vilket innebär att 

personalen kan kommunicera på ett sätt som främjar omsorg, vänlighet och genuint intresse 

samt dämpar den kommersiella relationen genom att kommunicera som individer. En 

tolkning är således att personal som arbetar med relationsbyggande och autentisk förståelse 

skulle kunna motverka att kunder känner sig obekväma och därmed inte vågar ställa frågor. 

Vidare är en tolkning att personal som arbetar med relationsbyggande och autentisk 

förståelse även skulle kunna skapa en känsla av att finnas där för att hjälpa kunderna, vilket 

förmodligen skulle underlätta för kunderna att ställa frågor.  

 
Vidare skulle en tillräcklig bemanning av personal kunna öka sannolikheten för att kunder 

vågar be om hjälp. Detta då en tolkning är att en tillräcklig bemanning leder till att personal 

har mindre att göra, vilket skulle kunna reducera risken för att personal framträder som 

stressade samt upptagna. Det här skulle även kunna underlätta för personalen att erbjuda 

hjälp i större utsträckning. Dessutom anser vi att tillräcklig bemanning av personal minskar 

risken för att kunder avstår från att be om hjälp på grund av att de upplever det som 

tidskrävande. Detta då personalen troligtvis kommer vara mer tillgängliga, vilket skulle 

innebära att kunder inte behöver leta efter dem i lika stor utsträckning och därmed förses 

med svar snabbare. 
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6.3 Touchpoint 3 - Provrum 

6.3.1 Centrala clues och kundupplevelse-dimensioner 

Som i touchpoint 2 lyftes många rationella aspekter i form av funktionella clues även i 

diskussionen kring vad som önskas i provrummen. Exempel på dessa är ett rymligt och städat 

provrum som gör det smidigt att prova kläder, ett fördelaktigt ljus så att kunden uppfattar 

hur kläderna ser ut, stora speglar som visar upp kläderna i olika vinklar samt ett väl 

fungerande draperi. Vidare lyftes det att långa köer påverkar upplevelsen negativt där 

exempelvis Jack tryckte på att väntetid är viktigt för upplevelsen och till och med valt att 

lämna butiken om det tagit för lång tid. Då detta är faktorer som rör tjänstens prestation, 

vilket enligt Carbone och Haeckel (994) utgör funktionella clues, anser vi att funktionella 

clues är centralt för respondenternas önskade upplevelse vid provrummen.  

 

Till följd av ovan kan det argumenteras för att respondenterna strävar efter den rationella 

dimensionen vid provrummen. Dels då funktionella clues framförallt influerar kundens 

rationella uppfattningar (Berry, Wall & Carbone, 2006), men också på grund av det faktum 

att respondenterna verkar eftersträva ett provrum som präglas av smidighet och snabbhet, 

vilket överensstämmer med definitionen för rationalitet (Psykologiguiden, 2019). Dessutom 

lägger exempelvis Linus stor vikt vid att allt flyter på och fungerar bra och hävdar att 

funktionella aspekter är viktigare än estetiska när det kommer till provrummet, vilket stärker 

ytterligare att den rationella dimensionen är central. Även Wilmas och Saras uttalanden om 

att de uppskattar extrafunktioner i provrummet stärker argumentationen för funktionella 

clues och den rationella dimensionen. Enligt dem innefattar extrafunktioner bland annat 

extra stora ytor eller stora speglar. Detta i kombination med tidigare uttalanden om att de 

uppskattar funktionalitet, tyder på att de värdesätter dessa oförväntade attributs på grund av 

att den funktionella upplevelsen uppnås till en hög grad.  

 

I linje med att respondenterna önskar att provrummen är städade och smidiga uppskattar 

Moa, Sara och Jack när det finns personal vid provrummen som kan uppfylla detta. De menar 

att de önskar personal vid utpassage som kan ta emot deras provade kläder, varav Sara och 

Jack hävdade att det är jobbigt när personal inte står där för att kunderna då själva måste 

hänga ut kläderna i butiken. Baserat på detta är en tolkning att respondenterna önskar 

butikspersonal vid utgången av bekvämlighetsskäl. Bekvämlighet var en återkommande 

faktor bland respondenterna i deras berättelser om vad som gör upplevelsen vid provrummet 

bra. Kopplat till bekvämlighet lyfte Moa, Johanna, Wilma, Linus och Kevin även att de önskar 

tillgänglig personal av samma anledning som nämndes i touchpoint 2; de vill att det ska gå 

snabbt och enkelt att finna butikspersonal om man behöver hjälp. Att bekvämlighet var en 

återkommande och viktig faktor för respondenternas önskade upplevelser stödjer 



   
 

67 
 

diskussionen kring att funktionella clues och den rationella dimensionen är centrala vid 

provrummen. 

 

Precis som i touchpoint 2 upplever en del respondenter att de vill ställa frågor, men att de 

ibland avstår. Detta med anledning av att de känner sig i vägen när personalen framstår som 

stressad och inte tillmötesgående, eller att de inte är helt bekväma med att be om hjälp om 

personalen inte först erbjudit den. Som nämnt i touchpoint 2 lyfter Wilson m.fl. (2016) att 

en kund kan bidra till att stärka sin egen upplevelse genom att samproducera tjänsten i form 

av att exempelvis våga be om hjälp. En förklaring till varför respondenterna upplever en 

känsla av att vara i vägen, och därmed väljer att inte ställa frågor, kan vara att 

butikspersonalen inte säkerställer att kunderna har motivation och förmåga att delta i 

servicen. Wilson m.fl. (2016) menar att detta krävs för att behov ska mötas och därmed leda 

till en bättre kundupplevelse. Personalens agerande kan i detta fall tänkas leda till att 

respondenterna inte har mod och vilja att utföra sin roll och således hämma skapelsen av en 

god kundupplevelse till sig själva.   

 

Baserat på ovan har personalen och dess handlingar en stor inverkan på hur respondenterna 

upplever provrummet. Liknande touchpoint 2 verkar det däremot inte vara den personliga 

interaktionen som respondenterna eftersträvar för en bra upplevelse. I kontrast till att 

respondenterna vill att personal ska erbjuda hjälp uttryckte nämligen respondenterna även 

en stark ovilja att möta för påträngande personal och att detta försämrar deras upplevelse 

avsevärt. Till följd av detta är en tolkning att respondenterna efterfrågar ett beteende hos 

personalen som främjar och underlättar för dem att få svar på sina frågor snarare än den 

personliga interaktionen. Om butikspersonalen agerar på detta sätt kan respondenterna 

tillhandahållas en mer bekväm och mindre tidskrävande upplevelse vid provrummet, vilket 

är det som faktiskt efterfrågas. Följaktligen anses funktionella clues vara centrala då de 

önskade aspekterna innefattar hur tjänsten fungerar, vilket överensstämmer med 

innebörden av funktionella clues  då dessa rör kompetensen hos tjänsten (Berry, Wall & 

Carbone, 2006). Eftersom rationalitet innebär huruvida tjänsten bland annat upplevs 

tekniskt och tidsmässigt (Psykologiguiden, 2019) är vår uppfattning även att den rationella 

dimensionen är central då rationella upplevelser efterfrågas. 

 

Utöver att respondenterna efterfrågar tillgänglighet och bekvämlighet vid provrummen lyfte 

Kevin, Moa, Jack, Ellen och Linus, precis som i touchpoint 2, att frågor de ställer till 

butikspersonal främst rör hämtandet av nya storlekar och således inte andra frågor som 

kräver personalens åsikt. Detta är ett ytterligare argument till att respondenterna lägger stor 

vikt vid det rationella och funktionella. Däremot hävdade både Kevin, Moa och Johanna att 

de ibland även frågar personal om deras åsikt angående hur kläderna sitter samt om det 

provade plagget är snyggt, vilket kan tyckas gå emot den rationella dimensionen en aning. 
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Baserat på detta kan det argumenteras för att de vill ha personalens åsikt vid provrummen 

på grund av att de litar på butikspersonalens mode-expertis; om de säger att kläderna är 

snygga och sitter bra så anser respondenterna också att dem gör det. Även Liam påstod att 

han uppskattar att få bekräftelse från butikspersonalen. Följaktligen går detta mer i linje med 

den sociala dimensionen då denna är den del av kundupplevelsen som innefattar den 

specifika personens sociala sammanhang (Gentile, Spiller & Noci, 2007) och handlar om att 

kunden ska kunna relatera till och nå sitt ideella jag (Schmitt, 1999). En tolkning är att 

respondenternas upplevelse förstärks genom att få bekräftelse och hjälp av personer som 

besitter en mode-kompetens, vilken de vill åt för att nå sitt ideella jag.  

 
Frågan är däremot om det krävs humana clues i form av butikspersonal för att Kevin, Moa, 

Johanna och Liam ska kunna tillgodoses den sociala dimensionen, vilken är central för deras 

upplevelse i detta sammanhang. Till skillnad från respondenterna ovan berättade Henrik, 

Ellen, Sara, Liam och Johanna nämligen att de brukar skicka bilder till vänner via 

mobiltelefonen när de är osäkra och vill ha moderåd. De yttrade sig även om att de aldrig 

skulle be personal om smakråd eller stylingtips då de tror att butikspersonalen endast är ute 

efter att sälja och således är partiska i sina åsikter. Eftersom även dessa respondenter verkar 

efterfråga bekräftelse då de vänder sig till sin sociala krets för att bli säkra på deras val av 

kläder är en tolkning att även dessa influeras av den sociala dimensionen. En uppfattning är 

därmed att den sociala dimensionen även kan tillgodoses av andra personer än 

butikspersonal.  
 

Eftersom bekräftelsen kan uppnås med hjälp av både butikspersonal och andra personer via 

mobiltelefonen anses både humana och mekaniska clues vara centrala för kundernas 

önskade upplevelser. Humana clues anses vara centrala då den positiva upplevelsen 

genereras från personalens beteende, vilket är definitionen på humana clues (Carbone & 

Haeckel, 1994; Berry, Wall & Carbone, 2006). Mekaniska clues uppfattas som centrala då 

den önskade känslan av bekräftelse uppnås med hjälp av synen som enligt Carbone och 

Haeckel (1994) utgör mekaniska clues. Genom att titta på mobiltelefonens skärm och således 

få vännernas, eller andra närståendes, åsikter når kunderna känslan av bekräftelse. 

Dessutom influerar både humana och mekaniska clues framförallt kundens emotionella 

uppfattningar (Berry, Wall & Carbone, 2006), vilket stämmer in på den sociala dimensionen 

då det rör sig om emotionalitet och inte rationalitet (Schmitt, 1999).  
 

I tabell 6 framställs centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 3, vilka 

diskuterats fram i analysen ovan. I tabellen inkluderas även de huvudsakliga underliggande 

faktorerna som ligger till grund för dessa. 
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Tabell 6. Centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 3 

 
 

6.3.2 Hur kan teknologi uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 3? 

Teknologi skulle kunna uppfylla den rationella dimensionen då teknologianvändning enligt 

forskning faktiskt kan generera snabbhet, enkelhet och bekvämlighet (Beatson, Lee & Coote, 

2007), vilket är det som verkar efterfrågas av respondenterna. En verklig lösning som går i 

linje med detta är Rebecca Minkoffs uppkopplade speglar där kunderna kan tillkalla hjälp 

från personal via speglar i provhytten (Engadget, 2016). Denna teknologiska lösning skulle 

kunna möjliggöra att kunder snabbt och smidigt kan tillkalla butikspersonalens hjälp med 

minimal ansträngning då de inte behöver ta sig ut från provhytten och kalla på eller leta efter 

personal.  
 

Vidare skulle även självservice-teknologier kunna skapa den rationalitet som respondenterna 

eftersträvar då kunder, med självservice-teknologier, när som helst kan tillhandahållas 

tjänster som går i linje med deras behov (Bitner, Brown & Meuter, 2000). Eftersom 

respondenterna värdesätter funktionalitet och bekvämlighet är en tolkning att en 

självservice-teknologi skulle uppskattas av respondenterna då det möjliggör för varje 

individuell kund att tillhandahållas snabb och enkel hjälp med det som varje separat individ 

specifikt efterfrågar.  

 

Precis som i touchpoint 2 skulle teknologin även här kunna motverka risken för att kunder 

inte ber om hjälp på grund av personalens agerande då teknologianvändning innebär att 

kunder inte behöver interagera med butikspersonal (Bitner, Brown & Meuter, 2000; Meuter 

m.fl., 2005). Behöver kunden inte kommunicera med personal för att få hjälp är en tolkning 

att hen kan ta reda på svar själv utan att vara rädd för att störa personalens arbete. Att kunden 

med hjälp av teknologi lättare kan utföra sin roll skulle således kunna innebära att kvaliteten 

på servicen som mottages stärks samt att kundens önskemål och behov faktiskt bemöts.  
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Teknologi skulle även kunna främja känslan av bekräftelse hos kunderna och således uppfylla 

den sociala dimensionen. En uppfattning är att teknologi skulle kunna användas för att 

tillhandahålla kunderna med bekräftelse närstående som inte vistas i butiken, men också 

från andra externa personer och ting. Praktiskt exempel på hur kunder kan nå bekräftelse 

från närstående är genom bildutskick via mobiltelefonen, vilket respondenterna nämnde i 

intervjuerna att de brukar göra. Ett annat exempel är socialt interaktiva provrum som kan 

koppla kunden till vänner eller familj med hjälp av en videofunktion i virtuella speglar (Kim 

m.fl., 2017). Teknologi underlättar även informationssökning (Meuter m.fl., 2003) och idag 

finns det butiker med uppkopplade speglar som kunder kan använda för att exempelvis 

bläddra bland olika stilar i en lookbook (Engadget, 2016). Det här ger oss uppfattningen om 

att kunder även skulle kunna tillhandahållas bekräftelse med hjälp av informationsteknologi 

i form av exempelvis uppkopplade speglar och genom dessa bli inspirerade av externa 

personer och ting. Genom att använda sig av informationsteknologi och därav få tillgång till 

bilder och text om vad modeikoner och andra personer tycker är snyggt skulle det kunna 

tänkas att kunden uppnår känslan av social samhörighet och närhet till sitt ideella jag och 

därav uppnår den sociala dimensionen.  
 

6.3.3 Hur kan mänsklig service uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i 

touchpoint 3? 

Ett sätt att uppfylla den rationella dimensionen med mänsklig service vore att placera mer 

personal vid provrummen som agerar utifrån kundernas önskemål. Med detta skulle man 

kunna öka tillgängligheten av butikspersonal och således möjliggöra för kunderna att få 

snabbare och smidigare hjälp, vilket respondenterna lyft som viktiga faktorer för 

upplevelsen. Med hänsyn till tid som en viktig faktor hävdar Makarem, Mudambi och 

Podoshen (2009) att anledningen till att många människor uppskattar mänsklig service är 

just på grund av att det kräver låg tidsåtgång samt minimal ansträngning. Med ytterligare 

personal vid provrummen är således en tolkning att kunderna skulle kunna få mer och 

snabbare hjälp, vilket skulle uppfylla en del av den rationalitet som kunderna efterfrågar.  

 

Som nämnts mynnade tidigare analys ut i att det verkar som att respondenterna i vissa fall 

inte ber om hjälp på grund av personalens agerande. Mänsklig service skulle kunna förhindra 

att detta genom att agera på ett sätt som Wilson m.fl. (2016) menar motiverar och möjliggör 

för kunderna att utföra sin roll. För studiens respondenter skulle detta, precis som i 

touchpoint 2, kunna innebära att butikspersonal exempelvis erbjuder hjälp eller 

kommunicerar med kunderna på en emotionell nivå för att skapa en personlig kontakt samt 

autentisk förståelse och således främja att kunden utför sin roll genom att våga fråga.  
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Utöver den rationella dimensionen visades även den sociala dimensionen vara central vid 

provrummen. Precis som analysen kring att Kevin, Moa och Johanna når känslan av 

bekräftelse genom att interagera med butikspersonal kan kunder nå känslan av bekräftelse 

genom att fråga personal om deras åsikter och tillhandahållas deras mode-expertis. Därav 

kan mänsklig service, baserat på respondenternas uttalanden, generera den önskade känslan 

av bekräftelse. Butikspersonal kan även skapa en känsla av omsorg och visa ett genuint 

intresse för kunden genom att arbeta med relationsbyggande åtgärder och skapa en autentisk 

förståelse (Zomerdijk & Voss, 2010). Till följd av detta skulle mänsklig service även kunna 

innebära att kunderna tillhandahålls bekräftelse på annat sätt än via personalens mode-

expertis. Genom att arbeta på detta sätt och skapa en relation till kunden är en uppfattning 

att butikspersonal skulle kunna tillhandahålla kunden med bekräftelse från sig själv som 

individ snarare än genom sin kommersiella roll som säljpersonal. Detta skulle i sin tur hjälpa 

kunden att nå sitt ideella jag och således uppfylla den sociala dimensionen.  

 

6.4 Touchpoint 4 - Kassa 

6.4.1 Centrala clues och kundupplevelse-dimensioner 

Genomgående i respondenternas berättelser om upplevelser vid kassan nämndes 

personalens uppträdande. Kevin och Moa lyfte att de haft bra upplevelser vid kassan när de 

blivit bemötta av personal på ett personligt sätt och känt sig sedda. Även Wilma lyfte bra 

upplevelser kopplade till personalens bemötande där hon berättade att ett trevligt 

bemötande skapar en känsla av glädje inom henne. Eftersom Kevin, Moa och Wilma verkar 

tycka att personalens bemötande är av stor betydelse när det kommer till upplevelsen vid 

kassan anser vi att humana clues är centralt då dessa innefattar uppträdanden av 

servicepersonal (Carbone & Haeckel, 1994). Vidare anses den emotionella dimensionen vara 

central då respondenternas förklaring till varför positiva upplevelser genererades från 

personalens bemötande innefattar inre känslor, vilket är ett typiskt kännetecken för den 

emotionella dimensionen (Gentile, Spiller & Noci, 2007). 

 
Kevin, Johanna och Linus berättade även att de uppskattar när kassapersonal, humana clues, 

kommenterar det man ska köpa på ett positivt sätt. Vår uppfattning är att respondenterna 

söker bekräftelse vid kassan då vår tolkning är att kommentarer från personalen bidrar med 

att kunden i fråga blir försäkrad om att plagget uppfyller det kunden vill uppnå med sig själv. 

Med andra ord verkar den sociala dimensionen vara central då den innefattar en individs 

relation till sitt ideella jag (Gentile, Spiller & Noci, 2017). En annan tolkning är att 

respondenterna uppskattar positiva kommentarer från kassapersonal med anledning av att 

de ser upp till personalen och deras mode-expertis, precis som i touchpoint 3. Även i detta 

fall kan det argumenteras för att den sociala dimensionen är central för respondenternas 
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önskade upplevelser då det går i linje med kundens relation med andra människor, vilket 

också är typiskt för den sociala dimensionen (Gentile, Spiller & Noci, 2007). 

 

Både Johanna och Kevin uttryckte att irritation väcks i samband med oönskat beteende hos 

kassapersonal eftersom de anser att personal ska lägga energi och fokus på kunden då pengar 

spenderas. Dessa uttalanden skapade vid en första anblick uppfattningen om att den 

emotionella dimensionen är central eftersom de önskar visst beteende hos personal som får 

dem att känna sig sedda och viktiga. Emotionella dimensionen innefattar nämligen inre 

känslor hos kunden (Gentile, Spiller & Noci, 2007). Efter en djupare analys verkar det 

däremot inte som att respondenterna upplever dessa beteenden som negativa med anledning 

av att de önskar att personalen skapar positiva emotionella känslor inom dem. Det verkar 

snarare som att de dåliga upplevelserna grundar sig i att respondenterna anser att personalen 

har skyldigheter eftersom kunden spenderar pengar. För respondenterna verkar det som att 

personalen ska bete sig på ett visst sätt av principskäl; spenderar kunden pengar ska man få 

något tillbaka. Respondenternas reaktion skulle även kunna förklaras av Roles and Script 

Theories, vilken menar på att servicepersonal som agerar utanför det kunden i vanliga fall 

brukar möta i tjänstemötet kan framkalla negativa känslor hos kunden (Leigh & Rethans, 

1984; Giebelhausen m.fl., 2014). Detta då en ytterligare uppfattning är att respondenternas 

negativa upplevelser grundar sig i att personalen inte beter sig på ett sätt som de anser är 

anständigt och är vana vid. Det kan vara så att de vanligtvis möts av personal som sätter dem 

i fokus, varför personal som agerar utanför detta anses olämpligt samt väcker irritation.  

 

I och med att detta rör sig om personalens beteende kan det argumenteras för att humana 

clues är det som skapar en bra upplevelse för respondenterna, vilket är i enlighet med 

Carbone och Haeckels (1994) definition av humana clues. Vi anser däremot att det snarare 

är funktionella clues som är centrala i detta fall då respondenterna verkar få negativa 

upplevelser när de inte får möta något de ser som en självklar del av tjänsten och är vana vid 

att möta. Det handlar om hur tjänsten presterar och huruvida tjänsten genomförs på ett 

korrekt sätt, vilket är typiskt för funktionella clues (Carbone & Haeckel, 1994; Berry, Wall & 

Carbone, 2006). Dessutom influerar humana clues framförallt kundens emotionella 

uppfattningar av servicekvaliteten (Berry, Wall & Carbone, 2006). Detta överensstämmer 

inte med detta fall då kunderna inte verkar vilja uppleva något utöver kärntjänsten för att 

väcka inre emotionella känslor. Eftersom funktionella clues verkar vara centralt och att 

respondenterna vill att tjänsten genomförs på ett korrekt sätt anser vi att den rationella 

dimensionen är central. De verkar vilja uppleva rationalitet snarare än något som influerar 

deras emotionella känslor. Detta går i linje med påståendet av Berry, Wall och Carbone 

(2006) som menar på att funktionella clues framförallt influerar kundernas rationella 

uppfattningar om en servicekvalitet. 
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Vidare benämndes även tidsaspekten ett flertal gånger under intervjuerna. Respondenterna 

berättade att de vill att kassabesöket ska gå snabbt och att de haft dåliga upplevelser i 

samband med att de behövt vänta på eller leta upp personal samt när det varit otydliga 

kösystem som lett till ökad väntetid. Tidsaspekten och påståendet om att man inte vill leta 

efter personal skapar uppfattningen om att funktionella clues är centralt eftersom det är 

kritiskt för kunderna att tjänsten genomförs snabbt och smidigt. Detta stämmer överens med 

definitionen av funktionella clues då dessa innefattar kompetensen hos tjänsten (Berry, Wall 

& Carbone, 2006). Eftersom de funktionella clues som eftersträvas har att göra med hur 

tjänsten genomförs tekniskt och tidsmässigt, och därmed har med rationalitet att göra 

(Psykologiguiden, 2019), anser vi att respondenterna önskar en rationell upplevelse vid 

kassan. Den rationella aspekten tid verkar, i jämförelse med andra touchpoints, särskilt 

kritiskt vid kassan med anledningen av att en del respondenter uttryckte en vilja att 

butiksbesöket ska gå snabbt när man väl bestämt sig för vad man ska köpa. 

 
Uppfattningen om att den rationella dimensionen är central vid kassan stärks även genom 

uttalanden av Kevin, Henrik, Johanna och Linus. Kevin och Henrik lyfte att de kan uppskatta 

merförsäljning vid kassan i de fall produkterna sammanfaller med vad de behöver, men inte 

tänkt på. Kevin lyfte även att det vore positivt för upplevelsen om företaget visste vad han 

efterfrågar och att merförsäljningen annars riskerar att uppfattas som påträngande. Vi anser 

att detta kopplas till den rationella dimensionen eftersom det är ett rationellt tankesätt; 

respondenterna uppskattar att bli påminda om någonting de glömt bort av smidighetsskäl. 

Johanna och Linus uttalanden om att de uppskattar när personalen ger tips vid kassan leder 

också till uppfattningen om att den rationella dimensionen är central eftersom deras 

upplevelse stärks av att de får nödvändig information, vilket rör sig om rationalitet 

(Psykologiguiden, 2019).  

 
När det kommer till merförsäljning berättade Sara att hon har en önskan om mer roliga saker 

att titta på vid kassan. Därmed verkar det som att även mekaniska clues kan vara centralt vid 

kassan då uppfattningen är att Sara uppskattar ting vid kassan som kan uppfattas av synen, 

vilket överensstämmer med definitionen för mekaniska clues (Carbone & Haeckel, 2006). 

Att hon strävar efter en upplevelse som är tilltalande för synen går även i linje med den 

sensoriska dimensionen då denna tilltalar människans fem sinnen och däribland synen 

(Gentile, Spiller & Noci, 2007). 

 

Baserat på ovanstående diskussion anses den emotionella och rationella dimensionen som 

centrala vid kassan, varav den emotionella dimensionen uppnås med hjälp av humana clues 

medan den rationella dimensionen uppnås med funktionella clues. I diskussionen nämndes 

även att den sociala dimensionen kan vara central för Kevin, Johanna och Linus samt att den 

sensoriska dimensionen kan vara central för Sara. Vi uppfattar däremot att dessa 
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respondenter lade betydligt större vikt på emotionella respektive rationella aspekter och 

anser därmed att dessa dimensioner är mer centrala än den sociala och sensoriska 

dimensionen. 

 
Nedan framställs centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 4, vilka 

diskuterats fram i analysen ovan. I tabellen inkluderas även de huvudsakliga underliggande 

faktorerna som ligger till grund för dessa. 
 

Tabell 7. Centrala clues och kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 4 

 
 

6.4.2 Hur kan teknologi uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i touchpoint 4? 

Eftersom teknologi kan förenkla kundanpassning med hjälp av lagrad kunddata (Bitner, 

Brown & Meuter, 2000; Grewal, Roggeveen & Nordfält, 2017) anser vi att teknologi kan 

stimulera den emotionella dimensionen och få kunden att känna sig sedd av personalen. Med 

hjälp av teknologi kan personal få åtkomst till tidigare kundbeteenden och annan kunddata 

och därmed lära känna kunden bättre samt anpassa sitt bemötande och handlingar utefter 

det. Exempelvis skulle personalen kunna återkoppla till tidigare händelser för en mer 

personlig kommunikation eller ge rekommendationer samt erbjudanden baserat på tidigare 

köp för en mer individanpassad service. Som diskuterat i touchpoint 1 skulle teknologin 

dessutom kunna möjliggöra att kunden tillhandahålls personaliserade erbjudanden i 

mobilen och på så sätt uppnå känslan av att vara i centrum och därmed känna sig sedd. 

 
För att främja en rationell upplevelse skulle självservice-teknologi i form av 

självbetjäningskassor kunna användas. Enligt Beatson, Lee och Coote (2007) kan 

självservice-teknologier leda till en ökad bekvämlighet och minskad väntetid i samband med 

tjänstleveransen, vilket stämmer överens med Moa och Wilmas påstående om att 
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självbetjäningskassor har bidragit till deras upplevelser med just snabbhet och smidighet. 

Vidare kan teknologi bidra till en bra upplevelse i denna touchpoint genom att användas i 

syfte att undvika väntetid och köbildning vid kassan på grund av att personal inte finns 

tillgängliga. Detta då teknologi, på samma sätt som i tidigare diskussioner, kan bidra med 

ökad tillgänglighet eftersom kunder kan utföra tjänsten utan personalens närvarande 

(Bitner, Brown & Meuter, 2000; Meuter m.fl., 2005). Att teknologi utmynnar i tillgänglighet 

går även i linje med Moa och Wilmas uppfattning om att självbetjäningskassor fungerat bra 

när personal inte funnits tillgänglig. 

 
Baserat på yttranden av Kevin och Henrik angående att de uppskattar merförsäljning om den 

går i linje med deras behov verkar kundanpassning vara en kritisk faktor vid kassan för att 

uppnå positiva rationella upplevelser. Om företagen anpassar sina erbjudanden efter 

kunders, såsom Kevin och Henrik, behov skulle den rationella upplevelsen således 

stimuleras. Teknologi skulle kunna bidra med detta då forskare menar att teknologi förenklar 

kundanpassning (Bitner, Brown & Meuter, 2000). Dels kan teknologianvändning underlätta 

för företag att tillhandahålla sina kunder med attraktiva erbjudanden baserat på specifika 

kundbeteenden och intressen (Grewal, Roggeveen & Nordfält, 2017; Bitner m.fl., 2000) och 

dels kan kunden med teknologi själv utforma tjänster på ett sätt som passar den enskildes 

behov (Bitner, Brown & Meuter, 2000). Om personal vet vad deras kunder är i behov av 

baserat på lagrad kunddata i form av exempelvis tidigare köp kan det öka sannolikheten för 

att butikspersonalen föreslår produkter som den specifika kunden efterfrågar, vilket därmed 

minimerar risken för att merförsäljningen blir irrelevant eller påträngande.  

 

Vi anser även att teknologi kan stimulera den rationella dimensionen då självservice-

teknologier kan göra tjänsten mer standardiserad (Curran, Meuter & Suprenant, 2003) och 

underlätta kundens informationssökning (Meuter m.fl., 2003). Johanna och Kevins 

upplevelse vid kassan verkar försämras om de inte får möta något som de anser vara en 

självklar del av tjänsten samt är vana vid. Sker upplevelsen vid kassan då på ett 

standardiserat vis skulle företag i större utsträckning kunna säkerställa att tjänsten 

genomförs på ett korrekt och förväntat sätt och således minska risken för en försämrad 

kundupplevelse. I empiriinsamlingen framgick det även att Johanna och Linus rationella 

upplevelser kan stärkas genom att förses med nödvändig information vid kassan. Ett sätt att 

säkerställa detta skulle kunna vara att använda teknologi liknande Topshops 

informationsskärmar där kunden själv bland annat kan söka information om produkter 

(Bonetti & Perry, 2017). Med denna teknologi skulle kunderna kunna tillhandahållas 

nödvändig informationen när de vill utan att vara beroende av att personal ska förse 

informationen till dem. 
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6.4.3 Hur kan mänsklig service uppfylla centrala kundupplevelse-dimensioner i 

touchpoint 4? 

Den emotionella upplevelsen vid kassan skulle kunna uppnås med mänsklig service eftersom 

servicepersonal är fördelaktigt om man vill influera kundens känslor. Som tidigare nämnt 

kan servicepersonal nämligen bygga relationer med kunden genom att skapa en känsla av 

omsorg, vänlighet och visa ett genuint intresse för kunden samt kommunicera med kunden 

på ett mer personligt plan (Zomerdijk & Voss, 2010). Detta går i linje med Moa och Kevins 

önskan om att känna sig sedda och att interaktionen vid kassan ska vara personlig. 

 
Vad gäller den rationella dimensionen skulle, precis som i touchpoint 2 och 3, en tillräcklig 

bemanning av personal kunna bidra med den snabbhet som respondenterna efterfrågar. Med 

tillräcklig bemanning kan fler kassor vara öppna och därmed minimera väntetid genererad 

av köbildning. Detta hade också minskat risken för en försämrad kundupplevelse i samband 

med att personal inte syns till vid kassan då ökat antal butikspersonal förmodligen resulterar 

i en större möjlighet för personal att ständigt vara på plats. För respondenternas rationella 

upplevelse är det även viktigt att personalen beter sig på ett vis som respondenterna anser är 

en självklar del av tjänsten och som de är vana vid. För att mänsklig service ska kunna 

tillhandahålla det kunderna önskar skulle personalen kunna anpassa sitt beteende så att det 

överensstämmer med det kunderna anser är en del av kärntjänsten och se till att samtliga 

kundmöten är enhetliga. 

 
Som diskuterats i föregående avsnitt verkar kundanpassning vara en viktig faktor vid kassan 

för att personalen inte ska upplevas som påträngande samt för att respondenterna ska bli 

påminda om sådant de är i behov av. För att leva upp till detta och skapa en positiv upplevelse 

kan personalen anpassa merförsäljningen utefter det som verkar stämma överens med 

kundens intresse. Kännedom om kundens intresse skulle personalen kunna anskaffa genom 

att exempelvis uppmärksamma vad kunden köper eller genom att kommunicera med kunden 

på ett personligt plan. Personalen kan även förbättra den rationella upplevelsen genom att 

förse kunderna med tips i form av nödvändig information varje gång de interagerar med en 

kund vid kassan då detta är något som enligt tidigare diskussion efterfrågas av 

respondenterna.  
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7. Slutsats och Slutlig diskussion 
Inledningsvis redogörs för den slutsats som analysen mynnat ut i. Slutsatsen är uppdelad 

utefter studiens forskningsfrågor där centrala clues i respektive touchpoint presenteras 

följt av centrala kundupplevelse-dimensioner i respektive touchpoint. Därefter framställs 

hur teknologi och mänsklig service kan uppnå dessa kundupplevelse-dimensioner i kärn-

tjänstemötet. Slutligen förs en slutlig diskussion kopplad till slutsatsen där risker och 

utmaningar lyfts beträffande användning av teknologi samt mänsklig service i syfte att 

uppfylla vissa kundupplevelse-dimensioner. 

 

7.1 Slutsats 

7.1.1 Centrala clues i respektive touchpoint 

Baserat på ovanstående analys resulterar studien i att samtliga clues är centrala för 

respondenternas önskade upplevelse i kärn-tjänstemötet. Däremot är inte alla tre typer av 

clues centrala för respektive touchpoint. Likt hela kärn-tjänstemötet är mekaniska, humana 

och funktionella clues centrala i touchpoint 1 och 3. I touchpoint 2 har analysen däremot 

mynnat ut i att endast funktionella clues är centrala och i touchpoint 4 är både humana och 

funktionella clues centrala. Slutsatsen beträffande studiens första frågeställning illustreras 

av figuren nedan. 
 

 
Figur 13. Centrala clues i kärn-tjänstemötets fyra touchpoints 

 

7.1.2 Centrala kundupplevelse-dimensioner i respektive touchpoint 

Vid identifiering av centrala kundupplevelse-dimensioner mynnar analysen ut i att det ser 

olika ut i respektive touchpoint. För kärn-tjänstemötets första touchpoint diskuterades det 

för att tre dimensioner är centrala; den sensoriska, emotionella och rationella. I touchpoint 

2 mynnade diskussionen ut i att endast den rationella dimensionen är central. Vad gäller 

touchpoint 3 verkar respondenterna efterfråga rationella och sociala upplevelser, vilket 

medför att den rationella och sociala dimensionen är centrala. Till sist framgår det i analysen 

att den rationella och emotionella dimensionen är centrala för touchpoint 4. Slutsatsen 

beträffande studiens andra frågeställning illustreras i kommande figur.  
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Figur 14. Centrala kundupplevelse-dimensioner i kärn-tjänstemötets fyra touchpoints 

 

7.1.3 Hur teknologi och mänsklig service kan uppfylla centrala kundupplevelse-

dimensioner i kärn-tjänstemötet 

I samband med den rationella dimensionen har det i analysen diskuterats fram att 

respondenterna vill att aktiviteter i butiken genomförs smidigt med låg tidsåtgång och att 

hjälp ska tillhandahållas snabbt med låg ansträngning. Det förstnämnda kan teknologi bidra 

med då den kan underlätta kundernas informationssökning genom exempelvis stationära 

informationsskärmar och därmed förse kunder med information som bidrar till att de 

smidigt kan hitta i butiken. Dessutom kan självservice-teknologi i form av 

självbetjäningskassor möjliggöra för kunderna att snabbt och smidigt genomföra betalning 

oavsett om personal är på plats vid kassan eller inte. Detta kan även uppnås av mänsklig 

service då tillräcklig bemanning kan leda till att personal är mer tillgänglig för att snabbt och 

smidigt kunna härleda kunder i butiken samt öppna fler kassor som bidrar med minskad 

väntetid. Både teknologi och mänsklig service kan även bidra med god tillgänglighet av svar 

och därmed förse kunderna med snabb och smidig hjälp. Teknologi i form av exempelvis 

informationsskärmar och applikationer via mobiltelefonen kan förse kunderna med 

lättillgänglighet av svar då det möjliggör för dem att få svar snabbt och enkelt utan att behöva 

leta upp personal eller vänta på att personal ska vara tillgänglig. Dessutom kan teknologi, i 

form av exempelvis uppkopplade speglar, leda till att kunder kan kalla på personalens hjälp 

utan att själva behöva gå utanför hytten och leta rätt på dem. Även i detta fall kan mänsklig 

service bidra med snabbhet och smidighet när frågor uppstår då tillräcklig bemanning av 

personal förmodligen innebär att det finns mer personal i butiken, redo för att besvara 

kundens frågor. 

 

Som diskuterats i analysen finns det även risk för att den rationella upplevelsen försämras 

om kunder inte är bekväma med att eller orkar be personalen om hjälp. 

Teknologianvändning kan motverka denna risk då det innebär att kunder kan få svar på 

frågor utan inblandning av butikspersonal samt då teknologi kan bidra med tillgänglighet 

och tidsbesparing. Genom att personal utför handlingar som främjar kundens roll i 

tjänstemötet och med tillräcklig bemanning av butikspersonal kan även mänsklig service 

motarbeta risken. 
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För att stimulera den rationella upplevelsen har det diskuterats för att respondenterna vill 

möta något de ser som en självklar del av tjänsten och är vana vid, att merförsäljning ska 

stämma överens med behov samt att de önskar att förses med nödvändig information. Enligt 

analysen kan teknologi bidra med dessa önskemål genom att göra tjänsten mer 

standardiserad, underlätta kundanpassning samt främja kundens informationssökning, 

vilket gör att kunden kan förse sig själv med nödvändig information. Mänsklig service kan 

förse kunderna med detta genom enhetligt kundbemötande, anpassa merförsäljningen och 

tillföra kunden med nödvändig information. Nedan är en sammanställning över det som 

skapar positiva rationella upplevelser samt hur teknologi och mänsklig service kan uppfylla 

detta. 

 

 
Figur 15. Hur teknologi och mänsklig service kan uppfylla den rationella dimensionen 

 

Utifrån analysen kan två bakomliggande faktorer till den emotionella dimensionen urskiljas. 

Dels respondenternas önskan om att uppnå en oförväntad tillfredsställelse samt en djupare 

emotionell känsla av att vara sedd och att man som kund är i fokus. Baserat på tidigare analys 

kan teknologianvändning som engagerar kunden, i form av exempelvis självservice-

teknologier, tillhandahålla kunderna en oförväntad tillfredsställelse genom att generera 

spänning samt njutning och således skapa en unik upplevelse som kunderna inte är vana vid 

eller förväntar sig. Teknologi kan även underlätta butikspersonalen utförande av 

överraskande handlingar och därmed generera en oförväntad tillfredsställelse. Vidare kan 
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teknologi som möjliggör kundanpassning tillfredsställa kunder som har en önskan om 

djupare emotionella känslor. Detta genom att teknologin möjliggör för företag att 

tillhandahålla kunder med attraktiva erbjudanden baserat på den specifika kundens behov 

och personlighet. Teknologi kan dessutom möjliggöra att kunden tillhandahålls 

personaliserade erbjudanden i mobilen, vilket kan leda till känslan av att vara i fokus och 

därmed vara sedd.   

 

Även mänsklig service kan användas i kärn-tjänstemötet för att uppnå den emotionella 

dimensionen. Detta då personal har stor möjlighet att överträffa kundernas förväntningar 

genom överraskande handlingar som i sin tur leder till en oförväntad glädje hos kunderna. 

När det kommer till de djupare känslorna mynnade tidigare analys ut i att mänsklig service 

kan skapa dessa känslor genom att arbeta med relationsbyggande åtgärder och således skapa 

en känsla av omsorg, vänlighet och genuint intresse. Nedan är en sammanställning över det 

som skapar positiva emotionella upplevelser samt hur teknologi och mänsklig service kan 

uppfylla detta. 

 

 
Figur 16. Hur teknologi och mänsklig service kan uppfylla den emotionella dimensionen 

 

Aspekter som i tidigare analys ledde till uppfattningen om att den sensoriska dimensionen 

är central rör den fysiska miljön i form av ting som kan uppfattas av synen. Vad framgår i 

analysen kan teknologiska lösningar väcka sensoriska responser hos kunden och exempel på 

sådana lösningar är digitala skärmar samt uppkopplade speglar. Mänsklig service kan också 

tilltala kundernas sinne synen genom att butikspersonal exempelvis bär tilltalande kläder 

och genom dessa visar upp olika matchningar samt kollektioner. 
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Figur 17. Hur teknologi och mänsklig service kan uppfylla den sensoriska dimensionen 

 

För att uppnå den sociala dimensionen mynnade analysen ut i att känslan av bekräftelse 

efterfrågas. Med teknologi kan kunderna få bekräftelse av närstående som inte befinner sig i 

butiken och av andra externa personer samt ting. Exempel på teknologiska lösningar som 

möjliggör detta är bild-utskick via mobiltelefonen, socialt interaktiva provrum, virtuella 

speglar och digitala look-books. Även mänsklig service kan skapa känslan av bekräftelse 

genom att butikspersonal, som besitter mode-expertis, förser kunderna med sina åsikter. 

Personalen kan också bidra till känslan av bekräftelse på ett mer personligt plan genom att 

arbeta relationsfrämjande och framföra åsikter som individ snarare än genom den 

kommersiella rollen som säljpersonal. 

 

 
Figur 18. Hur teknologi och mänsklig service kan uppfylla den sociala dimensionen 

 

7.2 Slutlig diskussion 
Gällande den rationella dimensionen har det i slutsatsen framställts att både teknologi och 

mänsklig service kan generera snabbhet och smidighet i butiken. Däremot är vi av 

uppfattningen att butikspersonal aldrig kommer ha samma möjlighet att vara lika tillgänglig 

och kunna tillhandahålla samma snabbhet som teknologin. Enligt vår uppfattning är det 

nästintill omöjligt för butikspersonal att ständigt vara tillgänglig för varje individuell kund i 

butiken vid den tidpunkt hjälp efterfrågas. I hårda drag hade det krävts en personal per kund, 

vilket enligt oss upplevs som en orealistisk lösning för modeföretag. Enligt vår föreställning 

innebär detta således att hjälp i princip aldrig kommer kunna tillhandahållas lika snabbt och 

smidigt med mänsklig service som med teknologi, vilken i många fall är tillgänglig för kunden 

när och var som helst.  
 

Utifrån slutsatsen kan det även utläsas att mänsklig service kan stimulera den rationella 

dimensionen genom att utföra handlingar som främjar kundens roll i tjänstemötet, inneha 
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ett enhetligt kundbemötande, individanpassa merförsäljning samt tillföra kunder med 

nödvändig information. Eftersom mänsklig service är heterogen (Curran, Meuter & 

Suprenant, 2003) ser vi däremot en utmaning i att säkerställa att samtlig personal beter sig 

på förutbestämt sätt. Då människans handlingar inte går att standardisera anser vi det 

orealistiskt att förlita sig på att personalen i samtliga situationer kommer utföra handlingar 

som överensstämmer med de handlingar som enligt denna studie kan stimulera den 

rationella dimensionen. Enligt vår uppfattning kommer det därmed ständigt finnas risk för 

att personalen beter sig på ett sätt som försvagar kundens rationella upplevelse.  

 

Mänsklig service och dess heterogenitet är även en utmaning när det kommer till den 

emotionella dimensionen där ett relationsbyggande arbete kan få kunden att känna sig sedd 

och omhändertagen. Även här ser vi en utmaning i att säkerställa att samtlig personal beter 

sig på det specifika sätt som tillfredsställer kundens emotionella behov. Mer specifikt anser 

vi att det ligger en utmaning i att säkerställa att samtlig personal arbetar relationsbyggande 

i samtliga möten med kund för att denne ska känna sig sedd och omhändertagen.  

 

Sett till önskan om att känna sig sedd och omhändertagen tyder slutsatsen på att även 

teknologi kan integreras i kärn-tjänstemötet för att uppnå detta. Däremot ser vi en utmaning 

i att använda sig av teknologi i syfte att främja så starka emotionella känslor då teknologi sker 

standardiserat (Curran, Meuter & Suprenant, 2003), vilket leder oss till tolkningen att 

tjänsten kan kännas opersonlig. Teknologi bör snarare ses som ett komplement till 

butikspersonal och möjliggöra för dem att, i större utsträckning, utföra handlingar som 

uppfyller kundernas önskade känslor. Detta kan exempelvis genomföras med hjälp av lagrad 

kunddata som möjliggör kundanpassning (Bitner, Brown & Meuter, 2000; Grewal, 

Roggeveen och Nordfält, 2017). I kontrast till detta ser vi däremot en utmaning i att använda 

sig av teknologi för att exempelvis individanpassa erbjudanden. Enligt Lee, Meyer och Smith 

(2012) kan lagrad kunddata nämligen orsaka bekymmer kring integritet. Om denna 

kunddata lagras utan kundens samtycke är en uppfattning att det skulle kunna generera 

oroväckande känslor hos kunden, dels på grund av att en extern aktör besitter eventuell 

känslig information och dels på grund av osäkerheten kring hur ett företag införskaffat datan.  

 

Enligt vår uppfattning befinner sig dagens fysiska klädbutiker mitt i en drastisk digital 

förändring. Idag stöter vi inte vanligtvis på avancerade teknologiska lösningar i fysiska 

klädbutiker, men exponeras samtidigt för en mängd nyheter om modeföretag som nyligen 

anammat den digitala trenden och lanserat digitala lösningar i butik. Därmed förmodar vi 

att digitala lösningar i fysiska klädbutiker är ett relativt nytt fenomen för många kunder. 

Baserat på vad vi själva sett och upplevt är inte alla individer mottagliga för teknologi där 

vissa inte ser de positiva effekterna genererade av teknologiska lösningar eller finner dessa 

avancerade att använda. Det här är något vi anser vara av stor vikt för modeföretag att ha i 
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åtanke vid en eventuell implementering av teknologi i deras fysiska butiker. Studiens slutsats 

talar för att både teknologi och mänsklig service kan uppfylla centrala kundupplevelse-

dimensioner i den fysiska klädbutiken, men om företag väljer att utnyttja teknologin för att 

stimulera olika kundupplevelse-dimensioner är däremot vår rekommendation att inte låta 

teknologin helt ersätta mänsklig service.  Vi hävdar snarare att företag bör se 

teknologianvändning som ett komplement för att förbättra kundupplevelsen.  
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8. Studiens bidrag och förslag på framtida forskning 

8.1 Studiens bidrag 

Enligt studien kan både teknologi och mänsklig service uppnå de olika kundupplevelse-

dimensionerna, men på olika sätt. För att bedöma hur teknologi och mänsklig service 

påverkar kundupplevelsen ser vi däremot en stor vikt i att företag förstår sina kunder och 

deras önskade upplevelser på djupet. Detta i syfte att skapa en förståelse för vilka 

kundupplevelse-dimensioner som är centrala för kunderna samt varför dessa är centrala. 

Trots att en kund hävdar att hen uppskattar något specifikt visar studien nämligen på att det 

kunden egentligen eftersträvar för en positiv kundupplevelse kan röra sig om något annat. 

Exempelvis hävdade en del respondenter i denna studie att de uppskattar mycket personal 

på golvet, vilket vid en första anblick kan tänkas vara på grund av att de eftersträvar en 

mänsklig interaktion. I själva verket baserades deras åsikter däremot på rationella aspekter 

som kan uppnås utan involvering av butikspersonal.  

 

Till följd av detta tror vi att företag som tar del av vår studie kan skapa sig en förståelse för 

hur viktigt det är att lära känna sina kunder på djupet för att kunna utforma butikens alla 

clues på ett sätt som tilltalar kunderna och således stimulerar deras önskade upplevelser. 

Vidare visar resultatet på att den holistiska kundupplevelsen i en fysisk klädbutik är en mix 

av många olika dimensioner och att kunder kan sträva efter olika typer av upplevelser inom 

ett och samma butiksbesök, beroende på var de befinner sig i butiken. För att tillhandahålla 

kunderna den upplevelse de faktiskt strävar efter är det därför av stor vikt för företag att inte 

endast arbeta med en generell kundupplevelse i den fysiska butiken, utan att även se butiken 

som en uppdelning av touchpoints och arbeta med de separata delarna för sig. 

 

Utöver detta består bidraget av en ökad insikt i relationen mellan clues och kundupplevelse-

dimensioner samt att centrala kundupplevelse-dimensioner kan skilja sig åt i olika 

touchpoints. Vidare bidrar studien med insikter i hur man kan använda sig av teknologi och 

mänsklig service för att uppnå specifika kundupplevelse-dimensioner. Studiens 

empiriinsamling stärker även existerande teorier om vad som påverkar kundupplevelsen då 

vi kunde koppla en stor del av respondenternas beteenden och åsikter till redan befintlig 

forskning.  

 

8.2 Förslag på framtida forskning 

 Vår studie har bland annat studerat hur teknologi kan möjliggöra det respondenterna önskar 

att uppleva i respektive touchpoint. En intressant framtida forskning vore däremot att 

närmare undersöka hur kunder faktiskt ställer sig till olika typer av teknologiska lösningar i 

fysiska klädbutiker. Detta då avancerade teknologiska lösningar i fysiska butiker är relativt 
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nytt, varför vi är av uppfattningen att alla inte är lika mottagliga för teknologin. Är kunder 

redo för teknologi som en självklar del av butiksupplevelsen eller inte?  

 

Vidare utgår vår studie från att samtliga respondenter är mottagliga för teknologi och vana 

vid att använda den i vardagen. Därför har denna studie inte tagit hänsyn till att vissa 

människor inte är öppna för teknologianvändning i fysiska butiker.  En intressant vidare 

forskning hade varit att istället undersöka människor som är mindre mottagliga för 

teknologin och således studera om teknologin skulle kunna förbättra kundupplevelsen även 

för dem.  

 

Denna studie bidrar med en förståelse för hur både teknologi och mänsklig service kan 

användas för att uppfylla det kunderna vill uppleva i respektive touchpoint, men inte specifikt 

vilken av dessa två lösningar som vore bäst baserat på kundernas önskemål. Därför är ett 

förslag på framtida forskning att genomföra en kvantitativ studie för att undersöka om 

teknologi eller mänsklig service lämpar sig bäst för att uppnå respektive kundupplevelse-

dimension.  
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