
A 

<img class="logo-image" alt="nui.header.LogoAlt" ng-src="custom/45KBDK_CBS-CBS/img/library-

logo.png" src="custom/45KBDK_CBS-CBS/img/library-logo.png">  

 

I FAST FASHION BRANCHEN  

En undersøgelse af brugen af emotionel segmentering  

i kortlægningen af den digitale kunderejse 

Forfatter: Simone Ditlev Hansen 

Studienummer: 133897 

 

 

Antal anslag: 179.470 

Antal normalsider: 79 

 

Vejleder: Michael Raffnsøe  

 

 

Yderligere spørgsmål til specialet: 

 

50845100 

simoneditlev@hotmail.com 

     17. Maj 2021 



1 | S i d e  

 

 

Abstract 

 
Aim: The aim of this study is to identify touchpoints that impact the customer loyalty within the digital 

customer journey in the fast fashion industry. In recent years, there has been focus on creating a more in-dept 

customer relationship with the aim of creating more loyal customers, as the fast fashion brands struggle to keep 

customers. Furthermore, the findings of this thesis are aimed to contribute to the creation of new business 

perspectives in the fashion industry. 

 

Method: An abductive and social constructivism approach combined with an exploratory research design were 

applied to create insights of essential touchpoints that influence the customer loyalty in the digital customer 

journey. More specifically, qualitative empirical data was obtained through four in-dept interviews, two focus 

groups and 15 single interviews all with female customers. In addition, a comprehensive literature review was 

performed on digital customer experience in the fashion industry, with special attention on models for customer 

segmentation and buying behaviour.  

 

Results: Based on the empirical data and the literature review, a holistic analytical model was developed for 

the analysis of the customer journey. The model provides an emotional segmentation strategy followed by an 

outline of five phases of a customer purchasing and decision-making process. In addition, based on existing 

theory, three research tools were identified, all of which should be applied in order to create the ultimate 

customer journey. Additionally, ten touchpoints that impact the customer loyalty were identified to be provided 

to the fashion industry. 

 

Conclusion: In conclusion, this study shows that an emotional segmentation generates better digital customer 

journeys with an individual perspective. Attention on the emotional and not just the rational customer journey 

can result in increased customer loyalty along all parts of the customer journey and not just in the end of the 

buying process. Also, the findings of this study contribute to the creation of new business perspectives by 

providing an applicable holistic analytical model that can be customized to fit the individual interests in the 

fashion industry. 
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”There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on 

down, simply by spending his money somewhere else.” 

 

Sam Walton 
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Forord 

Dette speciale tager udgangspunkt i kortlægningen af den digitale kunderejse og loyalitetsbegrebet i fast 

fashion branchen. Ved udarbejdelsen af specialet har jeg været i kontakt med relevante fagfolk såvel som den 

almindelige kunde, og jeg vil i den forbindelse gerne rette en tak til alle der har bidraget til at kunne realisere 

dette speciale. Særligt tak til Pernille Drest og Anja Bisgaard Gaede til, at give mig indsigt i fast fashion 

branchen og fokusset på emotionel segmentering. Derudover også tak til Per Østergaard og Ian Wisler-Poulsen 

for at sætte fokus på vigtigheden af kundeoplevelsen. Jeg vil naturligvis også gerne takke alle de kvinder, der 

deltog i både fokusgrupper og enkeltinterviews, der gav mig en større forståelse af kundens adfærd og holdning 

til fast fashion. 

 

Sidst men ikke mindst vil jeg rette en stor tak til min vejleder Michael Raffnsøe for at have bidraget med 

motiverende og konstruktiv vejledning gennem hele forløbet. 

 

Rigtig god læselyst!  

 

Simone Ditlev Hansen  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 | S i d e  

 

Kapitel 1 – Problemfelt  

Kundeoplevelse er for nyligt blevet et af de største buzzwords inden for markedsføring (Lemon & Verhoef 

2016). Meget simpelt kan det siges, at en kundeoplevelse er summen af interaktionen mellem en kunde og en 

virksomhed (Kotler 2016: 232). Forbrugerne forbinder i dag brands på fundamentalt nye måder og ofte 

igennem mediekanaler, der er uden for producenternes og detailhandlernes kontrol. Det betyder, at brands i 

højere grad er nødt til at udskifte de traditionelle marketingsstrategier, i overensstemmelse med hvordan 

relationen til kunden ændrer sig, med det formål at opnå mere loyale kunder (Edelman & Singer 2015). Ifølge 

en rapport fra Forbes ønsker 90 % af alle kunder en personaliseret oplevelse med brandet, dog er det kun langt 

under halvdelen af alle virksomheder, der imødekommer dette. I forlængelse af dette viser undersøgelserne, at 

80 % af forbrugerne med større sandsynlighed vil købe et produkt, hvis virksomhederne yder personaliserede 

kundeoplevelser (Vrountas 2019).  Det at kunne skabe en ekstraordinær kundeoplevelse er nu et førende 

ledelsesmål. Allerede tilbage i 1999 understregede Bernd H. Schmitt vigtigheden i at inddrage kunderne og 

deres oplevelser (Lemon & Verhoef 2016). Virksomhedernes stigende interesse i at skabe de bedst mulige 

kundeoplevelser, opstår i takt med at kunderne nu interagerer med virksomhederne gennem et utal af 

touchpoints i forskellige kanaler og medier, hvilket resulterer i mere komplekse kunderejser. Termen 

kunderejse beskæftiger sig med hele processen for en kunde, fra opmærksomhed omkring virksomheden eller 

produktet, til processen efter købet. Udvidelsen af touchpoints har bidraget til, at virksomhederne mister delvist 

kontrollen over kundeoplevelserne, hvilket kræver at virksomhederne integrerer med flere 

forretningsfunktioner, herunder service, logistik, marketing, menneskelige ressourcer og endda eksterne 

partnere for at kunne skabe og levere mere unikke kundeoplevelser. Dermed er det vigtigt, at virksomhederne 

først og fremmest forstår, hvem deres kunder er, og handler ud fra deres behov. Spørgsmålet er dog bare 

hvordan?  

 

Emotionel intelligens er blevet en mere central del af markedsføringen af produkter. Det har igennem mange 

år været det funktionelle element omkring selve produktet, der har været den væsentlige afgørelse i kundens 

beslutningsproces. Dette har dog ændret sig gennem tiden, da der er sket et paradigmeskifte, hvor interessen 

for et mere intimt og emotionelt bånd mellem brandet og kunden er steget (Pawle & Cooper 2006). 

Ophavsmanden bag den emotionelle teori Lovemarks, Kevin Roberts uddyber følgende: 
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Udover interessen for emotionel intelligens, har man ligeledes set en eksplosiv stigning i den teknologiske 

udvikling inden for markedsføring, grundet en enorm efterspørgsel på interaktionen på digitale platforme og 

kanaler (Herhausen 2019:9). Derfor er der også opstået langt flere komplekse udvidelser i kunderejsen. For at 

kunne imødekomme disse komplekse kunderejser er det essentielt at virksomhederne identificerer deres 

kundesegmenter og deres unikke karakteristika (ibid). Hvormed det er essentielt, at virksomhederne ikke blot 

negligerer deres segmenteringsproces (ibid), da denne spiller en central rolle for at kunne skabe en strømlinet 

værdikæde (bilag 6.1:35). Den hurtigt voksende teknologiske udvikling har desuden gjort det muligt for 

kunderne at undersøge og købe produkterne online, og dermed er det essentielt at virksomhederne forsøger at 

imødekomme, forstå og tilfredsstille deres behov (Edelman & Singer 2015). En af de brancher der står overfor 

flere komplekse problemstillinger i forbindelse med etablering af kunderejsen og at kunne skabe og opnå loyale 

kunder, er fast fashion branchen.  

 

Fast fashion branchen kan med deres massive og konstante udskiftning af nye kollektioner opnå en hurtig cost 

effective, dog kan det i det lange løb være ekstremt risikofyldt, da der kan opstå produktkannibalisering, i takt 

med at brandets nye kollektioner konsekvent erstatter de gamle (Choi et al. 2010). Disse konstante 

kollektionsskift har ligeledes fatale konsekvenser for virksomhedernes mulighed for at skabe loyale kunder. 

Et studie udarbejdet af Choi et al. (2010) viser, at brands i fast fashion branchen bør intensivere 

opmærksomheden mod kunderne og, øge produkt- og servicekvaliteten for at opnå mere tilfredse og loyale 

kunder. Ydermere adresseres det, at brandloyalitet har en signifikant effekt på kundens købs- og 

evalueringsproces samt muligheden for genkøb (ibid).  

 

Fast fashion branchens manglende loyale kunder og alt for generiske kunderejser er et akut problem, da 

branchen i forvejen presses af et stærkt konkurrencepræget marked. Ligeledes er det en branche der er ekstremt 

udsat, grundet mediernes negligering af fast fashion og branchens håndtering af tøjafbrænding, børnearbejde 

og miljømæssige konsekvenser af produktionen (Roozen & Raedts 2020). Jeg stiller derfor en undren over, 

hvordan brands i denne branche kan opnå mere loyale kunder og kortlægge en kunderejse, der faktisk møder 

kunderne og deres værdier?  

 

I fast fashion branchen er dette en ekstrem aktuel problemstilling, og dette speciales omdrejningspunkt er 

derfor at undersøge hvilken effekt den emotionelle påvirkning har på kundens adfærd, og i hvilken udstrækning 

det påvirker kortlægningen af den digitale kunderejse. Følgende problemformulering omfavner dette fokus: 
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1.1 Problemformulering  

Hvordan kan fast fashion branchen skabe mere værdi for kunderne i den digitale kunderejse ved brug af 

emotionel segmentering?  

 

Undersøgelsesspørgsmål  

På baggrund af ovenstående problemformulering har jeg udformet fire arbejdsspørgsmål der skal danne 

fundament for besvarelsen af problemformuleringen: 

 

1) Hvordan defineres fast fashion branchen og dets kundesegment? 

2) Hvilken effekt har virksomhedens brug af emotionel segmentering for den digitale kunderejse? 

3) Hvilken indsigt kan udledes i kortlægningen af den digitale kunderejse i fast fashion branchen?  

4) Med afsæt i den kortlagte kundeindsigt fra analysen, hvordan kan den digitale kunderejse optimeres?    

 

1.2 Projektdesign  

Opbygningen af specialet kan visualiseres og forstås således: 
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1.3 Motivation og afgrænsning  

Først og fremmest er interessen og motivationen for denne afhandling opstået på baggrund af 

loyalitetsbegrebet. Jeg fandt det interessant at undersøge hvad der ligger bag fænomenet loyalitet og de 

omkringliggende organismer. For at kunne dykke ned i fænomenet, ønskede jeg at sætte det i relation til en 

specifik branche. På baggrund af dette har jeg udarbejdet et scorecard over de mest centrale brancher som jeg 

mente var ekstremt afhængige af loyale kunder. Det udarbejdede scorecard tager afsæt i to akser qua: (y-akse) 

pris og (x-akse) kundens opfattede forventninger til produktet (bilag 10.1). Ud fra dette valgte jeg at tage afsæt 

i modebranchen, hvormed jeg senere hen ønskede specifikt, at fokusere på fast fashion branchen. For at kunne 

dykke endnu dybere ned i denne branche valgte jeg, at afgrænse mig fra brands i high-end klassen. Jeg ønsker 

ydermere at tage afsæt i kundens digitale kunderejse, da jeg finder den teknologiske udvikling og dets 

værktøjer til kortlægning af kundeoplevelser og kunderejsen ekstrem interessant. Dermed afgrænser jeg mig 

fra at kortlægge den fysiske kunderejse og oplevelser og touchpoints i fysiske butikker.  

 

I forlængelse af kortlægningen af den digitale kunderejse, har jeg på baggrund af de dybdegående interviews 

med eksperter inden for fast fashion og kundeoplevelser, fundet belæg for, at fast fashion branchen er stærkt 

domineret af kvinder (bilag 7.1, 7.2, 7.3, & 7.4). Derudover ses der også tendens for, at kvinder oftere køber 

tøj til mænd online, end hvad mænd gør, hvilket vil vanskeliggøre en kortlægning af den mandlige kunderejse. 

Blandt andet viser en statistik at 36 % af det herretøj der sælges på Boozt.com, købes af kvinder, hvorimod det 

omvendte scenarie blot er 3 % (Poulsen 2017). På baggrund af disse antagelser har jeg dermed valgt, at dette 

speciale udelukkende afgrænses til at fokusere på en kortlægning af den digitale kunderejse for det kvindelige 

segment for low-end brands i fast fashion branchen.  

 

1.4 Begrebsafklaring  

Fast fashion er et udtryk for tøjdesign, der er i konstant forandring, hvor tøjet tages direkte fra catwalken til 

butikkerne for, at kunne følge de nyeste trends. Fast fashion giver den almindelige forbruger mulighed for at 

kunne købe det nye look til en overkommelig pris (Choi et al. 2010). Dog skal det nævnes, at fast fashion 

primært er low-end brands, men at det også findes inden for high-end brands. Grundlægger af Spottrends, Anja 

Bisgaard Gaede, uddyber:  

 

Ydermere forklarer Gaede at fast fashion differentierer sig fra andre mere luksuriøse modebrands ved, at de er 

større i volumen, og har en større produktportefølje. De to vigtigste mål i fast fashion branchen ifølge 
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Pookulangara & Shephard (2013) er: “reduce lead time and provide fashionable merchandise concurrently as 

trends emerge as a means”. Dermed er det en branche der er i løbende forandring, og virksomhederne er i et 

konstant kapløb om at kunne følge med tidens trends. Branchen er enormt konkurrencepræget dog primært 

domineret af H&M Group og Inditex (bilag 7.1:34-35 og 7.4:63).  

 

 

1.5 Videnskabsteoretisk retning  

Følgende afsnit har til formål at præcisere det socialkonstruktivistiske perspektiv, jeg har tilgået undersøgelsen 

med, da det har været afgørende for de metodiske og teoretiske valg, jeg har truffet, og den viden, jeg har 

produceret. 

 

Ifølge socialkonstruktivismen kan vi ikke producere objektiv og sand viden omkring verden, da viden er 

foranderlig og altid afhænger af den kontekst, hvori den er produceret (Pedersen 2012:188). Jeg har således en 

opfattelse af, at virkeligheden ikke til fulde kan indfanges af videnskaben (Pedersen 2012:15). Jeg opererer 

inden for den epistemologiske socialkonstruktivisme, da jeg mener, at det er min viden om virkeligheden, der 

er socialt konstrueret, frem for selve virkeligheden (Collin 2003:23). I forlængelse heraf kan jeg ikke forholde 

mig neutralt over for det, jeg undersøger, da jeg tilgår det med min egen forforståelse (Gergen 2015:59). Jeg 

anser derfor ikke min undersøgelse som en akkurat afbildning af det, der forekommer, når kunder handler tøj 

over nettet, men derimod en fortolkning af de sammenhænge, jeg kan observere på baggrund af mit teoretiske 

udgangspunkt og den empiri, jeg har indsamlet. 

 

Mine resultater kan dermed ikke generaliseres til at gælde samtlige situationer, hvor kunder oplever en digital 

kunderejse, men derimod kan de skabe indsigt i det, der er gældende for netop mine respondenter. Det betyder 

dog ikke, at min undersøgelse ikke kan danne grundlag for en generel indsigt i, hvordan virksomheder kan 

tilrettelægge den ultimative digitale kunderejse. Gennem interaktioner udvikler vi mennesker måder at tænke 

og handle på, og disse kan blive så inkorporerede, at vi opfatter dem som objektive frem for socialt 

konstruerede. Gennem interaktionerne kan der med andre ord opstå konventioner om, hvad der f.eks. er god 

service, og hvad der ikke er (Gergen 2015:9). Som kunder er mine respondenter med til at producere og 

opretholde disse konventioner i samfundet, og derfor har jeg gennem mine interviews fået indsigt i, hvad der 

generelt er konsensus om i samfundet blandt forskellige typer af kunder. Ved at koble denne indsigt med min 

teoretiske viden har jeg skabt et validt grundlag for, hvordan virksomheder med fordel kan tilrettelægge en 

digital kunderejse for netop den type kunder, jeg har beskæftiget mig med. 
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Kapitel 2 – Metodiske overvejelser omkring literature reviewet 

Kundeoplevelsen, segmentering og kunderejsen er alle begreber der er i konstant forandring, derfor var det 

essentielt at skabe et stærkt vidensgrundlag der gav omfattende indsigt i forskningsfeltet. Literature reviewet 

bidrager til at skabe høj indsigt i problemstillingen og er med til at underbygge undersøgelsen. Derudover 

bidrager det til at skabe eksisterende viden omkring udviklingen af kundeoplevelsen både belyst fra 

virksomhederne og kundernes perspektiv. Kapitlet indledes med en præsentation af formålet med 

udarbejdelsen af reviewet, herunder en tilgang og brug af det narrative review, der har givet videre inspiration. 

Dernæst præsenteres de refleksioner og kriterier, der danner grundlag for udvælgelsen af artikler. Hernæst 

beskrives den endelige litteratursøgningsproces og forklaringer på udvalgte nøgleord i de respektive 

søgerunder. Afslutningsvis fokuseres der på de forskningsmæssige gaps (red. huller), der er identificeret på 

baggrund af litteratursøgningsprocessen og de gennemlæste og udvalgte artikler. I kapitel 3 præsenteres det 

endelige literature review, der rummer en diskussion og indsigt af de udvalgte artikler.  

 

2.1 Formål med udarbejdelsen af reviewet  

Dette literature review har haft flere hovedformål. For det første skulle det bidrage til at skabe indsigt i den 

historiske kontekst, som begreberne: kundeoplevelse og emotionel adfærd er udsprunget af. Gennem dette 

understreges det, hvorfor det er forskningsmæssigt relevant, at denne undersøgelse fokuserer på værdiskabende 

kundeoplevelser, og hvilken effekt det har for kundens samlede digitale rejse. Denne kontekstualisering er 

således med til at fremhæve aktualiteten af undersøgelsen. Derudover har det også til formål at udarbejde et så 

transparent og udførligt review, at det kan fungere som bidrag til eksisterende forskning inden for 

kundeoplevelser i den digitale kunderejse og eksistentielle touchpoints i fast fashion branchen. Dette 

forskningsmæssige bidrag består af (1) et forslag til, hvordan man kan kombinere kvalitativ litteratursøgning 

med en systematisk og transparent dokumentationsproces (2) en identifikation og diskussion af førende 

perspektiver inden for kundeoplevelsen og emotionel adfærd, og en (3) en identifikation af de 

forskningsmæssige huller, der findes inden for den digitale kunderejse, hvor yderligere viden ikke kan findes 

på nuværende tidspunkt. Afslutningsvis er formålet med dette review at skabe indsigt i, hvordan udarbejdelsen 

af kunderejsen inden for fast fashion branchen kan forstås, og hvordan man kan skabe den i praksis. Reviewet 

har ydermere dannet inspiration til udarbejdelsen af min egen segmenteringsmodel og dertilhørende persona 

samt en model til identificering af købs- og beslutningsprocessen i kunderejsen.  

 

2.1.1 Det narrative review  

I overensstemmelse med den kvalitative tilgang til undersøgelsen i denne afhandling har jeg fundet inspiration 

i det narrative review, der har til formål at skabe forståelse for de tematikker, der eksisterer inden for et bestemt 

forskningsfelt (Bryman 2012:110). Jeg har først og fremmest fokuseret på at skabe indsigt i den eksisterende 

forskning inden for kundeoplevelser med fokus på temaerne: købsadfærd og segmenteringsprocesser. Frem 
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for at udarbejde en fuldendt opgørelse over al forskning inden for kundeoplevelser ud fra fastsatte 

kvalitetskriterier, har jeg forsøgt at skabe en forståelse for de vigtigste perspektiver og tendenser inden for 

kundeoplevelser belyst ud fra et historisk perspektiv. Jeg har fokuseret på at skabe indsigt i den generelle 

forståelse på området, og hvordan det gradvist har ændret sig. Jeg erkender derfor, at jeg kan få betydelige 

indsigter fra tidligere og nuværende forskning, og at disse indsigter kan bidrage til stimulering af min 

idegenerering (Neuman 2006:111)  

 

2.2 Udvælgelseskriterier  

I overensstemmelse med den narrative review-metode har mine udvælgelseskriterier været subjektive og løst 

formuleret. Derfor bærer dette også præg af en løbende subjektiv vurdering, der har afgjort de udvalgte artikler 

(Bryman 2012:110). I denne proces er jeg derfor også løbende blevet klogere på området og dermed også 

blevet guidet i den videre udvælgelse. Strategien bag denne udvælgelse har derfor også været åben overfor, at 

mit undersøgelsesfokus ændrede sig i takt med en øget vidensindsamling (ibid:111). 

Litteratursøgningsprocessen er blevet udarbejdet på baggrund af en 4-trinsmodel: Titel, Ranking, Abstract og 

fuld gennemlæsning. Dette indebærer altså, at jeg først udvalgte en række artikler ud fra min vurdering af 

titlen, dernæst lavede jeg et kvalitetstjek i form af Harzinglisten (ABS), hvor jeg kun udtog de artikler, der 

havde en ranking over 2 eller mere (red. ranking:1-4+). Dernæst indskrænkede jeg antallet af artikler ved at 

læse deres abstracts. Afslutningsvis foretog jeg en fuld gennemlæsning af de resterende artikler og afgrænsede 

mig til de artikler, der havde størst værdi og relevans til besvarelsen af min problemstilling. Nedenstående 

afsnit vil tage afsæt i de tanker, som jeg løbende foretog under udvælgelsen af artikler.  

 

Empirisk: Fashionbranchen (Fast fashion)  

Hvis der i artiklen er taget udgangspunkt i enten fashion- eller fast fashion branchen, var der større 

sandsynlighed for, at jeg udvalgte den. Dette udspringer fra, at jeg som kvalitativ forsker er inspirereret af 

princippet om ”transferability”, hvorpå de empiriske resultater inden for en specifik kontekst kan inspirere til 

en videre fortolkning af mine empiriske resultater inden for et lignende perspektiv eller kontekst (Kvale & 

Brinkmann 2015: 91-92).  

 

Teoretisk: Kobling mellem kunderejsen/segmentering/kundeoplevelse/bæredygtighed og fashion: 

Da jeg har fokus på værdiskabende kundeoplevelser i fast fashion branchen og emotionel segmentering, har 

der generelt været større sandsynlighed for, at jeg udvalgte artiklerne, hvis jeg fandt en kobling mellem disse 

eller noget der var relaterbart.  
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Forfattere:  

I forlængelse af, at reviewet tog fart så jeg en tendens til, at jeg ofte udvalgte artikler, som jeg allerede har en 

form for kendskab til. Her er der både tale om forfattere, jeg også kendte, inden jeg påbegyndte denne 

afhandling, samt dem som jeg løbende fik kendskab til. Disse forfattere var især Philip Kotler, David Edelman, 

Katherine Lemon og Peter Verhoef, da disse har haft stor indflydelse på kundeoplevelsens udvikling og 

dertilhørende købsmodeller.   

 

Metodisk inspiration:  

Jeg har haft fokus på at identificere artikler, der metodisk har kunne skabe inspiration og understøtte de 

tendenser jeg har udarbejdet på baggrund af det empiriske data. Dermed har fokus været at opnå indsigt og 

inspiration fra artikler, der har givet indblik i kvalitative og kvantitative undersøgelser, da dette har givet flere 

perspektiver på udarbejdelsen af mit forslag på den ultimative digitale kunderejse i fast fashion branchen.  

 

Fyldestgørende reviews:  

Størstedelen af de udvalgte artikler rummer et grundigt review over den respektive forskning. Formålet med 

dette har blandt andet været at få indsigt i de strømninger, der har været igennem tiden. Derudover har det også 

bidraget til at give inspiration til mit eget review og opbygningen herpå. Slutteligt gav det inspiration til andre 

udvalgte og alternative artikler som jeg udvalgte løbende i min proces, kunne supplere artiklerne fra første 

søgerunde.  

 

2.3 Procesbeskrivelse  

I følgende afsnit præsenteres søge- og udvælgelsesprocessen der har dannet fundament for udarbejdelsen af 

dette review. Denne proces har ikke været lineær, som følge af de mere løst formulerede udvælgelsesprocesser, 

hvilket også stemmer overens med et narrativt review, der kan fremstå uorganiseret og vilkårligt. Dog har jeg 

kompenseret for dette ved at kvalitetssikre samtlige artikler jf. Harzinglisten (Harzing 2020), så jeg var 

garanteret, at reviewet var bundet op af et højt vidensniveau. I forlængelse af dette har jeg også ladet mig 

inspirere af den transparente dokumentation af processen, der findes inden for den systematiske review-metode 

(Snyder 2019). Dermed har jeg i processen haft et overblik over de søgninger og den viden, som jeg har 

indsamlet. I den systematiske tilgang tillader andre forskere at replikere processen, og selvom dette ikke er 

målet i sig selv, er det med til at øge kredibiliteten. Tillige muliggør det også, at jeg kunne udbygge 

undersøgelsen på et senere tidspunkt, hvis dette blev relevant (ibid).  

 

2.3.1 Overordnet søgning  

Litteratursøgningen er hovedsageligt foretaget i den universelle database, Scopus. De udvalgte artikler er 

baseret ud fra, at de skal være peer-reviewed, samt at de udelukkende befinder sig inden for en ranking mellem 

2-4+ i forhold til Harzinglisten (ABS) – Association of Business Schools Academic Journal Quality Guide 
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March 2018 (Uddybelse og krav for kvalificering til Harzinglisten findes i bilag 9). Ud af de 105 udvalgte 

artikler er der 17 der ikke levede op til de opstillede krav fra Harzinglisten (ABS) hvorpå disse blev frasorteret.  

Jeg valgte at begrænse min søgning for at mindske antallet af artikler, der dukkede op i forbindelse med mine 

nøgleord. Nedenstående tabel viser en oversigt over udvalgte afgrænsninger: 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Første og primære søgerunde  

Den første søgerunde havde til formål at danne fundamentet for mit literature review og min videre 

processøgning i de udvalgte artikler. Derfor var det også vigtigt for mig, at denne runde var bred og dækkede 

over flere nøgleområder. Nedenstående tabel rummer en oversigt over de udvalgte nøgleord og overvejelserne 

bag disse.  
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I første runde foretog jeg 10 søgninger, der førte til en udvælgelse af 105 artikler, der udelukkende er baseret 

på en vurdering af titlernes relevans og deres kvalifikationsniveau jf. Harzinglisten (Harzing 2020). De 

respektive søgninger blev opdelt i et exelark (jf. bilag 4.1), der havde til formål at skabe en fuld oversigt over, 

hvor mange artikler der var repræsenteret. Derudover har det også bidraget til at give et bedre visuelt overblik 

over de enkelte søgninger. Ydermere er der noteret hvilket felt, nøgleord, årstal, dokumenttype, emneområde 

og sprog der er foretaget og afgrænset til i de respektive søgninger. Disse overvejelser og tiltag har givet et 

indblik over forskningsmæssige huller, der eksisterer inden for begreberne kundeoplevelse og emotionel 

segmentering i fashion branchen.  

 

Som det fremgår i bilag 1-4, har jeg herefter foretaget en screening, ved hjælp af gennemlæsning af artiklernes 

abstract, der gjorde, at jeg fravalgte yderligere 30 artikler.  Sammen med de 17 fravalgte på baggrund af 

Harzinglisten endte jeg med at frasortere i alt 47 artikler (jf. bilag 1.2). Dernæst foretog jeg en fuld 

gennemlæsning af de resterende 58 artikler, hvorpå jeg afgrænsede mig til 34 udvalgte artikler og 24 potentielle 

artikler. Jeg valgte at notere de 24 potentielle artikler, hvis de skulle vise sig at være relevante på et senere 

tidspunkt i undersøgelsen.  

 

Med inspiration fra Prisma Flow Diagram er der i nedenstående figur foretaget en visualisering af første 

søgerunde: 

 

 

              (Kilde: Prisma 2015 & egen tilvirkning)  
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2.3.3 Anden søgerunde  

Første søgerunde (der som nævnt resulterede i en udvælgelse af 34 artikler) var med til at danne fundamentet 

for mit literature review. Jeg fik på baggrund af de 34 artikler indsigt i alternative artikler, der supplerede den 

enkelte artikels budskab og forskning fra første runde. Dermed var tilgangen til anden søgerunde anderledes 

end fra den første, da jeg i anden søgerunde udelukkende udvalgte artiklerne på baggrund af de referencer, der 

var i artiklerne fra første søgerunde. Dette valgte jeg at gøre for at kunne understøtte teorien og forskningen, 

som jeg havde udvalgt fra første søgerunde. Jeg udvalgte 15 artikler i alt i min anden søgerunde. Ydermere 

gav det mig også indsigt i andre perspektiver, der kunne bidrage til at øge indsigten i kundeoplevelsen. Dog 

blev tre artikler frasorteret på baggrund af Harzinglisten og manglende relevans. Derfor endte anden søgerunde 

med 12 artikler, der er opgjort i bilag 2.2.  

 

2.3.4 Tredje søgerunde  

Den tredje og sidste søgerunde tog afsæt i samme proces, som blev anvendt i søgerunde 1. Jeg søgte ikke på 

nye nøgleord, men på nogle af de samme nøgleord fra første søgerunde, dog i en anden sammensætning. 

Årsagen til dette var, at jeg nu havde fået en bedre forståelse og kendskab til forskningsfeltet, og dermed 

ønskede jeg at sikre, at jeg ikke havde overset nogle relevante artikler. Jeg identificerede fire artikler (tre uden 

dubletter), som jeg fandt essentielle for reviewet. Derudover havde tredje søgerunde eksplicit fokus på 

sammenhængen mellem emotioner og kunderejsen. Dokumentation for søgningen er illustreret i bilag 3.1 og 

3.2.  

 

2.3.5 Den endelig udvælgelse af artikler til literature reviewet 

På baggrund af de tre søgerrunder har jeg i alt anvendt 25 artikler af de samlede udvalgte artikler. Derudover 

har jeg benyttet fem artikler, der ikke stammer fra de tre søgerunder. De 30 artikler udgør dermed udarbejdelsen 

af literature reviewet (kapitel 3) og min samlede analysemodel (kapitel 4). De 30 artikler er opgjort i bilag 4.1 

og 4.2, der er illustreret i en matrix, hvor jeg har inddelt artiklerne i perspektiver, som jeg selv har identificeret. 

Dette er gjort for at skabe overblik over artiklernes indhold, herunder hvordan de fungerer i sammenhæng med 

hinanden.  

 

2.3.6 Identifikation af forskningsmæssige huller 

Dette afsnit rummer en præsentation af forskningsmæssige huller inden for litteratur omkring kunderejsen og 

emotionel segmentering, og eksplicit i et brancheperspektiv, som jeg har identificeret som følge af 

litteratursøgningsprocessen og gennemlæsningen af de udvalgte artikler. Dette mener jeg er essentielt at 

fremlægge, da det har bidraget til tilrettelæggelsen af min undersøgelse og udarbejdelsen af min analysemodel. 

Jeg kan konstatere, at der generelt er en mangel på konkrete empiriske undersøgelser af kortlægningen af 

kunderejsen i fast fashion branchen. Mange af de artikler, der vedrører kundeoplevelsen, er i stedet teoretisk 

funderede. Dette kan jeg blandt andet konstatere på baggrund af min litteratursøgningsproces og oversigten og 
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sammenhængen mellem de respektive artikler fra bilag 4.1. Dette kan endvidere understøttes på baggrund af 

nogle af de reviews, jeg har læst (eksempelvis Lemon & Verhoef 2016). Nedenfor har jeg opsummeret nogle 

af de observationer, jeg har foretaget under processen:  

 

➢ Under søgningen på Fast fashion AND Customer Journey identificerede jeg blot 41 artikler (første 

søgerunde) 

➢ Under søgningen på Emotional Segmentation AND Fashion identificerede jeg blot 1 artikel (første 

søgerunde)  

➢ Jeg identificerede ingen relevante artikler omhandlede kundeoplevelser i fast fashion branchen eller 

den digitale kunderejse i fashion branchen  

 

På baggrund af ovenstående kan jeg således udlede, at min mikrofunderede undersøgelse over den digitale 

kunderejse i fast fashion branchen baseret på emotionel segmentering er et unikt fokus. Dette er tillige med til 

at aktualisere min undersøgelse, både forskningsmæssigt og i et virksomhedsperspektiv.  
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Kapitel 3 – Literature review 

3.1 Introduktion til reviewet  

Følgende kapitel indeholder det literature review, der er udarbejdet på baggrund af ovenstående 

litteratursøgningsproces. Først og fremmest har det til formål at klarlægge en oversigt over den historiske 

udvikling af begrebet kundeoplevelse. Dernæst vil det tage udgangspunkt i den processuelle udvikling fra en 

lineær til cirkulær tilgang til kortlægningen af kunderejsen. Disse bidrager til en viderebygning af min egen 

model af kunderejsen i fast fashion branchen og dertil hørende segmenteringsmodel. Modellerne tager afsæt i 

de fund, tendenser og processer jeg har gjort mig under reviewet, samt i min empiriske dataindsamling.  

 

3.2 Definition og fremkomst på kundeoplevelsen fra et pluralistisk perspektiv 

Der er igennem tiden fundet mange definitioner på kundeoplevelsen og dens oprindelse. Bernd H. Schmitt 

(1999) har en flerdimensionel opfattelse og har identificeret fem typer af oplevelser qua: sensorisk (sanser), 

affektiv (følelser), kognitiv (tanker), fysisk (handlinger) og social identitet (relationer). Hvorpå Verhoef (2003) 

forklarer, at serviceudvekslingen fører til en kundeoplevelse, og dette er uanset art og form af afvekslingen. 

Hans ekspansive perspektiv betragter kundeoplevelsen som en holistisk karakter og definerer eksplicit 

kundeoplevelsen i en detailhandelskontekst som værende en flerdimensionel konstruktion, der inkorporerer de 

kognitive, åndelige, følelsesmæssige, sensoriske, sociale reaktioner på alle kundens interaktioner med et brand. 

På samme måde kan det teknologiske aspekt anses som en oplevelse. McCarthy og Wright (2004) 

argumenterer for, at virksomheder kan skabe kundeoplevelser gennem teknologien med fokus rettet på fire 

områder: det sensuelle, det følelsesmæssige, det kompositionelle samt tid. 

 

I forlængelse af ovenstående kan kundeoplevelsen processeres som en flerdimensionel konstruktion, der 

involverer både de kognitive, følelsesmæssige, adfærdsmæssige, sensoriske og sociale komponenter. Disse 

består af individuelle touchpoints på kunderejsen, der interagerer i flere faser af kundens købs- og 

beslutningsproces.  

 

3.2.1 Kundeoplevelsens oprindelse  

Et fokus på kundeoplevelsen kan spores helt tilbage til 1898, hvor St. Elmo Lewis fremsatte AIDA-modellen 

der står for attention, interest, desire, action. Modellen er lineær og sekventiel og havde til formål at vurdere 

virkning af reklame og markedsføring af et produkt ved at kontrollere de fire trin i en psykologisk 

transformation (Hassan et al. 2015). I 1960’erne banede Philip Kotler, John Howord, Jagdish Sheth og Bernd 

H. Schmitt vejen frem og stod blandt andet for udvikling af modeller for købsadfærd, der havde til formål at 

skabe forståelse for det processuelle bag kundeoplevelsen og købsbeslutningen (Kotler 1967). Ydermere stod 

Kotler også bag udviklingen af modellen: five products levels, der har til hensigt at, virksomhederne kan 
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adressere sine produktfordele ved det enkelte produkt og samtidigt øge værdien af det og kundens 

forventninger til det. Modellen tager afsæt i følgende levels: core benefit, basic product, expected product, 

augumented product og potential product (ibid):  

 

 

 

Derudover stod Howard & Sheth (1968) bag den første model af købsprocessen, som inaugurerede fra 

problemerkendelse, informationssøgning og efterkøb (kundens beslutningsproces). Ydermere bidrog Schmitt 

(2003:68) til procestilgangen af kundens beslutningsproces, der havde til formål at undersøge hvordan og 

hvilke touchpoints der optimerer kunderejsen. De tre overordnede faser kan konceptualiseres i: førkøb, køb og 

efterkøb.  

 

Ovenstående forfatteres teorier om kundeoplevelser har skabt grundlag for, at der i dag hersker en processuel 

og helhedsorienteret opfattelse af kundeoplevelsen i litteraturen, der i dag også benævnes som 

beslutningsprocessen (customer decision journey) og kundekøbsprocessen (customer purchase journey) 

(Lemon & Verhoef 2016). Modellerne og tendenserne er senere hen blevet videreudviklet og belyst i andre 

konstellationer.  

 

3.2.2 Kundetilfredshed som loyalitetsskabende værktøj 

1970’erne kom fokus på, hvordan virksomheder kan styre kundeoplevelsen ved at måle og overvåge kundens 

reaktioner på det respektive køb. Kundetilfredshed er et udtryk for sammenligningen mellem den faktiske 

leverede ydeevne og kundens forventninger til det. Der findes flere forskellige tilgange til at kunne måle 

kundetilfredshed og disse er blevet videreudviklet gennem årene. Måling af kundetilfredshed er blevet en 

almindelig praksis inden for markedsføring. De mest centrale og primære performancemålinger er CSAT-

metode, NPS-metode og CES-metode (Jacobsen 2020:181). Fælles for de tre metoder er, at virksomheden på 

en simpel måde kan skabe indsigt i kundernes opfattelse af virksomhedens produkter og service, samt om disse 

stemmer overens med det forventede produkt eller service (ibid). Undersøgelser har tillige vist, at 

tilfredshedsmålinger af kundeadfærden kan identificere key drivers i kunderejsen og samtidigt sikre en høj 

kundetilfredshed (Gupta & Zeithaml 2006). Derudover har disse tilfredshedsmålinger bidraget til at skabe en 

overordnet forståelse af kundeoplevelsen og optimering og videreudvikling af touchpoints i kunderejsen 

(Lemon & Verhoef 2016). 
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3.2.3 Service- og relationsmarkedsføring som drivkraft for kundeoplevelsen  

Servicemarkedsføring udviklede sig som en separat disciplin i 1980’erne. Et af de mest centrale begreber inden 

for servicemarkedsføring, der har skabt en signifikant opmærksomhed, er servicekvalitet. Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry (1988) er udviklerne bag både SERVQUAL-modellen og måleskalerer. SERVQUAL-

modellen og den efterfølgende udvikling af service blueprinting er to processer, der er ledende inden for 

markedsføringsteori, og begge modeller bidrager til den indledende fase af kortlægning af kunderejsen. 

Derudover blev 1980’erne også tiden, hvor man inkorporerede atmosfæren og miljøet som indflydelse på 

kundeoplevelsen. Det var samlet set en tid, hvor man fokuserede på en mere dybdegående kortlægning af 

kunderejsen, hvor man først og fremmest så mere datadrevet på kunderne vha. blueprinting, og på baggrund 

af disse observationer udarbejdede man konkrete målinger og vurderinger til at optimere kundeoplevelsen 

(Bitner 1990).   

 

Efter nogle år med fokus på den tidlige kunderejse, atmosfæren og miljøet med afsæt i servicekvalitet, rettede 

man i 1990’erne fokus på at skabe og udvikle stærke relationer med kunden. Relationsmarkedsføring udviklede 

sig hovedsageligt inden for B2B (red. business to business) og marketingskanaler (Dwyer, Schurr, & Oh 1987). 

Udviklingen af relationsmarkedsføring har ligeledes ført til et øget fokus på det følelsesmæssige register, og 

Verhoef & Lemon (2016) har derudover sat fokus på at inddrage følelsesmæssige aspekter af kundeforhold 

samt det at måle på parametre som lidenskab og intimitet. Disse facetter har medvirket til et udvidet fokus på 

kundeforholdet og kundeoplevelsen, hvor der tages afsæt i de følelser og opfattelser, som kunden forbinder 

med oplevelsen (Morgan & Hunt 1994 & Berry 1995). Ved at tage afsæt i kundens følelser og skabe en nær 

relation mellem kunden og virksomheden kan dette medvirke til at skabe en øget tillid mellem begge parter. 

Dette kan endvidere føre til en øget loyalitet mellem virksomheden og kunden, der på sigt skaber 

længerevarende relationer.  

 

3.2.4 Det ultimative mål og customer centricity 

2000’erne var et årti, hvor det økonomiske aspekt begyndte at spille en central rolle. Virksomhedernes mål og 

KPI’er (key performanace indicator) blev regnet ud fra rentable værdiudvindinger i kundeforholdet. Hvor man 

modsat i 1980’erne havde fokus på relationsmarkedsføring og at skabe stærke og langsigtede relationer med 

kunderne, blev fokus i stedet rettet mod optimering af kundernes rentabilitet og CLV (Customer Lifetime 

Value) (Kumar & Renartz 2006). Forskning fremført af Kumar & Renartz (2006) viste, at langsigtede 

relationer ikke nødvendigvis er mere rentable, hvilket dermed medførte et øget fokus på det økonomiske aspekt 

(ibid). 2000’erne var dermed et årti, hvor nøglebegreber som equity, brand equity og relations equity var i 

højsædet (Rust, Lemon, & Zeithaml 2004). 

 

Dog gik der ikke mange år, før vi igen rettede fokus over mod kunden. Senere hen i 2000’erne blev vi 

præsenteret for en ny værdifuld og strategisk tilgang, customer centricity. Sheth, Sisodia & Sharma (2000) 
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forklarer, at denne tilgang har fokus på at få indsigt, forståelse og levering af værdi til den individuelle kunde, 

snarere end massemarkeder. Det øgede fokus på teknologi og brugen af CRM-data gør det mulig for 

virksomhederne at skabe konkret data på de individuelle kunder. Udover fokus på det individuelle niveau, har 

der også været en mere bred tilgang, hvor man tog afsæt i kundefokus og customer centricity på det samlede 

virksomhedsniveau. Her fremsatte og identificerede Gulati og Oldroyd (2005) en fire-trinsproces til en mere 

kundefokuseret kultur:(1) communal collaboration: sortering af al kundeinformation (2) serial coordination: 

skabe indsigt i kundernes tidligere adfærd og information (3) symbiotic coordination: udvikle og skabe en 

forståelse af den mulige fremtidige kundeadfærd (4) integral coordination: skabe en realistisk tidsramme for 

at kunne imødekomme og respondere kundernes behov.  Disse to tilgange har tilsammen sat fokus og rammer 

for customer centricity som en strategi, hvor virksomheden tilpasser dets produkter og tjenester mod en 

centralisering af kundernes behov. Dette skal bidrage til at maksimere den langsigtede økonomiske værdi af 

disse kunder. Ydermere har det også gjort det muligt for virksomhederne at have en mere tværfaglig og 

tværfunktionel organisation og koordination, der skaber indsigt i at forstå og styre kundeprocessen.  

Et andet centralt begreb, der anvendes inden for customer centricity, er persona, der er en semi-fiktiv 

repræsentation af den ideelle kunde, der er udviklet ud fra markedsundersøgelser og reelle data om eksisterende 

kunder. Der fokuseres på et specifikt kundesegment, og her identificerer man nøgleaspekter af 

kundesegmentets typiske behov og oplevelser. Udviklingen af persona er enormt værdifuldt for 

virksomhedens udarbejdelse af kunderejsen og brandingstrategi (Herskovitz & Crystal 2010).  

 

 

3.2.5 Værdiudvinding gennem kundeengagement   

I 2010’erne var den største bevægelse inden for kundestyring gennem kunde- og brandengagement. Der er 

fremsat flere forskellige definitioner på kundeengagement, hvor der er fokus på kundernes holdning, adfærd 

og værdiudvinding. Vivek, Beatty & Morgan (2012) definerer kundeengagement som: 

 

 

Denne tilgang til kundestyring gennem kundeengagement støttes ligeledes op af Van Doorn et al. (2010), som 

ej fokuserer på den transaktionelle karakter af kundeengagement, men derimod tager udgangspunkt i 

kundernes manifestation over for et brand: 
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I forlængelse af dette forklarer Van Doorn et al. (2010), at adfærdsmæssige manifestationer både kan belyses 

i en positiv såvel som negativ relation. Hvor det i en mere positiv relation kan være gennem et blogopslag, 

hvor kunder anbefaler et brand, og i en mere negativ konstellation, hvor tidligere kunder bringer offentlige 

negative udtalelser mod et brand. I forlængelse af dette er der sket en stigende tendens af WOM (Word of 

mouth), hvor kunderne anbefaler virksomheder til andre i deres netværk. Denne spredning af anbefalinger 

anses som værende en af de mest effektive måder for virksomhederne at opnå nye kunder på, ulempen er dog, 

at de ikke selv har kontrollen over det (ibid). Der er i de seneste årtier ligeledes sket en udvikling i teknologien, 

og Brodie et al. (2013) konstaterer i den banebrydende artikel ”Consumer Engagement in a Virtual Brand 

Community”, at dette har ført til en naturlig stigning i interessen for online kommunikation. Begrebet WOM 

har ligeledes taget afsat i den digitale verden og har endvidere udviklet sig til begrebet e-WOM (electronic 

word of mouth). Virkningen af e-WOM i virtuelle brandsamfund kan være enorme, da anbefalinger fra 

kunderne sker uden større omkostninger, og de spredes ligeledes langt hurtigere, end hvad vi ser igennem 

WOM (ibid).  

 

3.2.6 Digitale tendenser som led i kunderejsen  

Fra slutningen af 2010’erne og frem til nu har influencer marketing banet vejen som den foretrukne strategi til 

at kunne drive et succesfuldt online brand engagement (Hughes et al. 2019). I disse tider har virksomhederne 

derudover skabt større adgang til digitale informationskilder, både inden for og uden for virksomhedens egen 

kontrol. Digitale medier har haft direkte påvirkning og ændret kommunikationen mellem kunden og 

virksomheden. Denne udvikling har haft konsekvenser for kortlægningen af den ultimative digitale kunderejse. 

Ifølge Klein et al. (2020) er det essentielt, at man i det nuværende årti har fokus på at identificere og præcisere 

kundernes touchpoints endnu dybere ved at forstå deres præcise position i kunderejsen, og ikke blot fokusere 

på de traditionelle touchpoints (ibid). Klein et al. (2020) har ud fra et studie undersøgt, hvordan en probit-

model kan analysere kundedata på individuelt niveau ved at fragmentere kundedata på tværs af mere end 

25.000 digitale og traditionelle medie touchpoints. I undersøgelsen fandt de frem til, at man ved at bruge 

tværmedieeksponering som entropi for informationssøgning kan opnå en mere effektiv og dybdegående måde 

at styre kundens købsbeslutning. Ved at udnytte den teknologiske udvikling og tage afsæt i samtlige 

touchpoints i kunderejsen skaber man endnu dybere indsigt i kundens rejse og dermed muligheden for konstant 

at optimere den. På denne måde kan virksomhederne skabe størst mulig værdi for kunden og dennes behov på 

den digitale kunderejse.  

 

3.2.7 Opsummering af reviewet fra et historisk perspektiv 

Ovenstående review af perspektiver på kundeoplevelsen og rejsen inden for købsadfærd er opsummeret i 

nedenstående tabel. Jeg har opsummeret perspektiverne ud fra kategorierne: årti, emnefelt, forfattere og bidrag 

til forståelsen af kundeoplevelsen. Reviewet er skabt på baggrund af de indsigter jeg har opnået fra de 

forskellige forfattere, dog har jeg kun inddraget de forfatteres studier i nedenstående model, der tog fat i et 
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specifikt perspektiv. Hvormed de forfattere der ikke indgår i nedenstående oversigt, ikke har haft et specifikt 

perspektiv, men blot supplerede den primære forfatters teori.  

 

 

Som tabellen viser, operer de forskellige forfattere inden for specifikke kundefokuserede perspektiver. Når 

man ser på forskningen ud fra de forskellige årtier, kan man bredt kategorisere perspektiverne i fire områder: 

(1) Forskning med fokus på købsadfærdsprocesmodeller og kundeengagement. (2) Forskning, der tager afsæt 

i procesresultater qua tilfredshedmålinger (3) Kundeorienteret forskning med fokus på de interne 

organisatoriske aspekter af kundeoplevelsen. (4) Forskning, der tager afsæt i en ny digital tidsalder, hvor man 

har øget fokus på brugen af influencermarketing som central strategi for kunderejsen. Ydermere tager de afsæt 

i hvordan teknologien og entropi teori kan indtænkes i styring af købsadfærd og beslutningsprocesser í 

kunderejsen. Som diskuteret i ovenstående historisk review kan kundeoplevelsen være en flerdimensionel 

konstruktion, der fokuserer på kundens kognitive, følelsesmæssige, adfærdsmæssige, sensoriske og sociale 

reaktioner i forbindelse med kunderejsen (Lemon & Verhoef 2016).   

  

3.3 Fra en lineær til en cirkulær kunderejse  

Købsprocessen har igennem mange årtier været baseret på den førnævnte AIDA-model, der blev udviklet af 

Elmo (1898), og er igennem tiden blevet svaret på det klassiske marketingskoncept (Jacobsen 2020: 152). 
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Denne klassiske lineære teori er stadig under konstant udvikling, og man har blot gennem de seneste år set nye 

bud på købsprocesser og digitale kunderejser. Den digitale kunderejse er blevet gentænkt adskillige gange og 

med forskellige formål og hensigter.  

 

I 2008 blev McKinseys Consumer’s Decisions Journey skabt og repræsenterer en fremtrædende fornyelse af 

måden, hvorpå købsprocesser forstås og illustreres. Modellen tager først og fremmest afsæt i forbrugerens 

beslutningsrejse frem for deres købsproces. Modellen er anderledes fra AIDA, da den fremtræder som en 

cirkulær proces og er den første model, der fanger sammenhængen mellem kundernes erfaring og oplevelser i 

forbindelse med købet og den efterfølgende adfærd. Hvilket ifølge Jacobsen (2020) betyder, at man i denne 

proces kan anvende kundens erfaringer med købet og brugen af produktet i den næste købsbeslutning. Denne 

model har nu til formål at se forbrugerens adfærd som en langt mere kompleks og følelsesstyret proces. 

Edelman & Singer (2015) mener, at virksomhederne skal tage sagen i egen hånd, og frem for at lade kunderne 

udtænke og styre deres egen kunderejse, som virksomhederne herefter prøver at forfølge, skal de få kunderne 

til at følge virksomhedernes kunderejse. Ved, at virksomheden tager kontrollen over kunderejsen, forsøger de 

at sikre, at kunden aldrig vil overveje andre alternativer, da virksomheden altid vil komme kunden i forkøbet. 

Virksomhederne skal derfor fokusere på at skabe et loyalty loop, hvor kundens evalueringsfase forbliver i et 

monogamt og åbent engagement med virksomheden (ibid). Edelman & Singer (2015) forklarer, at for at kunne 

efterfølge denne tankegang er det essentielt, at virksomheden arbejder ud fra en aggressiv proaktiv adfærd 

frem for en reaktiv adfærd. Virksomheden skal herefter prøve at designe og raffinere kunderejsen, så det 

tiltrækker kunder, holder dem i loopet og gør rejsen så uimodståelig, at de dermed opnår loyale kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen viser både den klassiske rejse samt en mere komprimeret beslutningsrejse. I den klassiske kunderejse 

(grå linje), der blev uddybet tidligere i afsnittet, bevæger kunden sig i en udvidet overvejelses- og 

evalueringsfase, før de enten bevæger sig ind i loyalty loop eller fortsætter med en ny overvejelse og 

evalueringsfase, der vil kunne medføre, at forbrugeren efterfølgende vil købe produktet hos et andet brand 

(Edelman & Singer 2015). Med den nye rejse (blå linje) komprimeres overvejelsesfasen, og man vælger 

ligeledes at forkorte eller helt eliminere evalueringsfasen og i stedet fokusere på at få kunden direkte ind i 
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loyalty loopet. Skiftet fra en reaktiv til en aggressiv proaktiv tilgang viser, at virksomhederne lykkes med at 

skabe mere banebrydende kunderejser, fordi de skaber en ny værdi for kunderne. Dermed ønsker kunderne 

også at blive hos brandet, fordi de drager fordel af selve rejsen (ibid). Skellet mellem den blå og grå linje 

(markeret med en stjerne) er der, hvor virksomheden skal trigge forbrugeren. Dette step på rejsen er et af de 

vigtigste, da denne proces afgør, hvorvidt kunden bevæger sig direkte ind i loyalty loopet eller hen mod 

konkurrenten.  

 

I 2012 blev Customer Experience Infinity Loop modellen udviklet af Oracle, og den tager afsæt i en mere 

holistisk forståelse af kundens beslutningsrejse, kundens købsproces og ikke mindst deres erfaringer med en 

given leverandør eller brand (Jacobsen 2020:161). Formålet med modellen er, at man som kunde bevæger sig 

i et konstant lukket loop med kontinuerlige kundeoplevelser, hvorpå den ene interaktion afløser den anden. 

Inden for de seneste år er der sket flere ændringer i måden, hvorpå man forstår kundens adfærd. Teknologien 

har ændret sig drastisk, og man er blevet endnu dygtigere til at anvende og se de mange nye muligheder i 

blandt andet big data, digitalisering, SoMe, Apps og diverse platforme. På baggrund af OMD’s Eco-

systemmodel og kundens Eco-System og de muligheder, der er udsprunget rent teknologisk, udviklede Per 

Østergaard Jacobsen og Mogens Bjerre Infinity modellen i 2015 med henblik på at forstå kundeadfærd og 

attituder i et købsrejseperspektiv. Blot fire år senere udviklede de en mere nuanceret model, Customer Infinity-

modellen CIM 3.0, der er et solidt udtryk for det nye paradigme, der understøtter elementer fra 

værdiinnovationsskolen (Blue Ocean) i samspil med førnævnte teknologiske muligheder qua; Big data og 

SoMe mm. (Jacobsen 2020: 166).  

 

 

 

Jacobsen (2020) beskriver modellen som en generisk komplet identificering af kunderejsen, der giver 

virksomhederne mulighed for at identificere kontaktpunkter med kunden, identificere datakilder (strukturerede 
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og ustrukturerede) samt definere processer (i CRM-system). Den har til formål, at fungere som en overordnet 

model for automatiserede processer mellem virksomhed og kunde som en gensidigt værdiskabende proces.  

 

3.3.1 Loyalitetsskabende kundesegmenter  

For at kunne skabe den ultimative kunderejse er det vigtigt, at have en forståelse for hvilke værktøjer man skal 

anvende. Edelman & Singer (2015) forklarer, at opbygningen af en vellykket kunderejse kræver fire 

nøglefunktioner qua: automation, personalization, contextual interaction og journey innovation.  

 

Automation anvendes så man problemfrit kan transportere kunderne gennem de forskellige trin i den digitale 

rejse, med minimalt manuelt arbejde. Ved at give kunden mulighed for at tilgå mere enkle og simplificerede 

digitale kunderejser, mener Edelman & Singer (2015), at man kan skabe mere loyale kunder. Overlegen 

automatisering og kunsten at kunne forvandle komplekse back-end hjemmesider til mere enkle, engagerede 

og i stigende grad app-baserede front-end oplevelser er endnu et parameter for at opnå succesfulde og 

loyalitetsskabende kunderejser (ibid). Med udgangspunkt i automatiseringskapaciteten bør virksomhederne 

benytte de oplysninger, der er hentet fra enten tidligere interaktioner med en kunde eller fra eksisterende kilder 

og tilpasse dem til kundens shopping oplevelse. Gennem personalization skal man skabe en individuel 

kundetilpasset oplevelse efter kundens præferencer. Denne tilpasning og personliggørelse skal ligeledes tage 

del i optimering af de næste trin i kundens rejse. Virksomhederne skal blandt andet klarlægge, om kunden 

foretrækker at se flere produktanmeldelser, eller om fokus skal være på produktilbud, og herefter skal 

virksomheden bruge denne viden til den videre optimering af kunderejsen (ibid). Det næste centrale element 

er at kunne bruge den viden, virksomheden i forvejen har om kunderne til at identificere, hvor i kunderejsen 

de befinder sig. Dette kan gøres med contextual interaction, hvor man har mulighed for at kunne engagere 

kunderne og sekvensere deres touchpoints. Dermed skal virksomheden kunne drage kunden naturligt over i 

næste proces af kunderejsen. F.eks. hvis kunden er på vej ind på en hjemmeside, der sælger tøj, så skal 

virksomheden fortælle kunden status for den seneste ordre, så kunden får vist en relevant meddelelse, der 

udløses af kundens aktuelle kontekst. Journey innovation er sidste element af de fire nødvendige kapaciteter 

for optimering af kunderejsen. Formålet er gennem løbende analyse af kundernes behov at kunne identificere 

teknologiske værktøjer og tjenester, der kan bidrage til at udvide forholdet til kunden. At skabe kundeloyalitet 

gennem tilfredsstillende og inspirerende kunderejser er dermed altafgørende i detailbranchen og er ligeledes 

essentielt for at kunne opretholde en stærk konkurrenceevne (Edelman & Singer 2015). Ræsonnementet lyder 

derfor på at skabe kontinuerlige forbedringer med det henseende at forlænge kunderejsen og dermed 

kundeloyaliteten. 
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3.3.2 En operationaliseret segmenteringsstrategi  

Identificering af kundegrupper og segmenter er et vigtigt tiltag for at skabe en succesfuld kunderejse, og det 

fejler mange virksomheder ofte på. Anderl, Schuhmann & Kunz (2016) ræsonnerer, at problemet primært 

opstår, idet virksomhederne handler ud for en forsimplet kunderejse, der ikke er tilpasset det respektive 

kundesegment, men blot generiske touchpoints (Herhausen, et al. 2019:9). Derudover kan den hurtig voksende 

teknologiske udvikling også gøre, at virksomhederne ikke kan nå at tilpasse sig kundernes behov. Man har 

blandt andet fundet flere tendenser fra segmenteringsstudier, der viser, at virksomhederne ikke medtager 

brugen af mobiler og andre devices i kunderejserne. Dette har blandt andet haft påvirkning på interesseskabelse 

for produkterne og kommunikationen mellem virksomhed og kunderne (ibid). Mobilen som platform er blevet 

en naturlig del af mange kunders dagligdag og er blevet en af de mest effektive måder at skabe kontakt på 

(Shankar et al. 2016:40). Derudover forklarer Sharkar et al. (2016) også, at mobilen er med til at influere 

kundens generelle informationssøgning, da den er effektiv og nem at tilgå. Ydermere argumenterer han også 

for, at mobilen og andre devices har stor påvirkning på kundesegmentering, da det er meget individuelt, hvilken 

enhed der foretrækkes (ibid).  

 

3.3.3 Emotionel adfærdssegmentering og kundegrupper 

En effektiv kunderejse bør ifølge Tincher (2013) opbygges på baggrund af to hovedkomponenter: at kunne 

forstå kundens touchpoints og en forståelse for hvilken emotionel påvirkning, rejsen har for kunden. Inden for 

det seneste årti er der kommet langt mere fokus på at arbejde med kundens emotionelle adfærd som 

segmenteringskriterier frem for de klassiske: demografi, geografi mm. Hans-Georg Häusel (2013) er forsker i 

hjernen og forbrugeradfærd, og han beskriver Emotional Boosting som værende markedsføring primært 

baseret ud fra hjernens følelsesmæssige perspektiv, modsat klassisk marketing, der baserer købsbeslutningen 

på kundens bevidste og rationelle ønsker og handlinger. Frem for bevidste og rationelle ønsker og handlinger 

argumenterer Häusels for, at ubevidste og emotionelle handlinger afgør købsbeslutningen. I forlængelse af 

dette er det vigtigt at understrege, at emotionalisering ikke anses som værende noget simpelt værktøj, og for 

at kunne arbejde succesfuldt med det er det essentielt, at man operationaliserer og individualiserer hvert eneste 

touchpoint og proces i kunderejsen. Udover Häusels teoretiske tilgang til Emotional Boosting har Kevin 

Roberts også sat sit fodspor i den emotionelle tankegang. Han er skaberen bag den revolutionerende teori 

Lovemarks og dertilhørende model The Lovemark Grid. Roberts (2004) beskriver Lovemarks som værende 

”super-evolved brands”, der maksimerer deres relation til kunden gennem et stærkt emotionelt bånd, hvilket 

har til formål at skabe loyalitet, der er bygget på et fundament på high love og respect (ibid).   

Menneskets adfærd er influereret af emotioner og ikke af årsager. Kunden handler derfor intuitivt og på 

baggrund af emotioner. Damasio (1999) forklarer, at over 85 % af menneskets tanker, emotioner og læring 

sker i det ubevidste sindelag. Emotioner er en uendelig ressource, der kontrollerer menneskets rationelle 

beslutning (Pawle & Cooper 2006).  
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Ifølge Roberts teori er der tre dimensioner, der skal være repræsenteret i virksomhedens brand for, at kunne 

skabe et Lovemark qua: mystery, sensuality og intimacy. De tre dimensioner repræsenterer hver især noget 

kraftfuldt, der kan være med til at skabe det ultimative Lovemark med det formål at kreere den gode historie, 

inspirere og trække på menneskets drømme (ibid).   

 

Kantar Gallup (2020) leverer markedsbaseret rådgivning og har udviklet det såkaldte Gallupkompas, der er et 

segmenteringsværktøj, der – på baggrund af værdi- og holdningsspørgsmål – giver et nuanceret billede af 

forbrugerens holdninger, værdier og livsstil. De (red: Gallup) beskriver selv løsningen som værende en:  

 

”Lettilgængelig og præcis profil af forbrugere, medier og brands, der ikke kun begrænser sig 

til demografiske målgrupper” (Gallup 2020).  

 

Løsningen bruges i en lang række forskellige undersøgelser heriblandt hos Index Danmark/Gallup, Seer-

målingen og Gallup Radio Index. Segmenteringsværktøjet tager afsæt i to hoveddimensioner qua det moderne 

til traditionelle og individ til fællesskab. I bilag 11.1 kan der findes uddybende beskrivelser af de otte 

segmenter. Et lignende segmenteringsværktøj er Emotionelle Kundetyper® der er udviklet af Sanne Dollerup 

og Jannie Illum Gade (2021). Det bygger på kundens emotionelle adfærd – hvorfor kunderne gør, som de gør, 

og hvorfor de ikke gør. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 3000 cases og tager afsæt i fire 

kundegrupper qua: rød, gul, blå og grøn, der er beskrevet i bilag 11.2. Grundlæggerne af metoden forklarer 

blandt andet, at det er essentielt, at virksomheden fokuserer på én kundegruppe i hele strategien for at sikre en 

strømlinet, ensartet og tydelig kommunikation (Institut for kundetyper 2021). Anja Bisgaard Gaede (2021) har 

grundlagt Spottrends, der har fokus på at skabe en forretningsmæssig sammenhæng mellem forbrugere og 

tendenser.  Gaede har på baggrund af Häusels tilgang til Emotional Boosting og metoden fra Emotionelle 

Kundetyper® udarbejdet segmenteringsmodellen: Emotional Segmentation & Lifestyle Concepts, der tager 

afsæt i livsstils- og modebranchen. 
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Modellen grupperer de fire segmenter ud fra deres psykologiske kerneværdier. De fire grupper er inddelt i 

følgende segmenter: Trend, Style, Classic og Traditional. Segmenterne afspejles i kundens emotionelle adfærd 

og værdier og kategoriseres ud fra deres livsstilskoncepter.  

 

3.3.4 Den digitale kunderejse 2.0  

Som nævnt har jeg valgt at inddrage litteratur om Emotionel Boosting, Lovemarks og Kundetyper, der ligger 

uden for den klassiske segmenteringstilgang- og kunderejse. Dette har jeg gjort for at supplere min viden 

omkring, hvad der påvirker forbrugerens kundeoplevelser i den digitale kunderejse. Dette har endvidere givet 

mig inspiration til at arbejde med forbrugerens emotionelle adfærd og skal bidrage til at tilrettelægge min 

undersøgelse af de udvalgte respondenter i fokusgrupperne og enkeltinterviewene og deres oplevelser og 

erfaringer inden for køb af tøj i fast fashion branchen.  

Jeg har endvidere ud fra min litteratursøgningsproces fundet frem til, at der kun eksisterer få studier af 

emotionel adfærdssegmentering i fast fashion branchen. De eksisterende studier viste, at virksomheden kan 

sikre øget kundeloyalitet ved at skabe gode kundeoplevelser og nære relationer (Rust, Lemon & Zeithaml 2004 

& Herskovitz & Crystal 2010). I forlængelse heraf kan en påvirkning af kundens købsfaktorer gennem 

emotionelle kontaktpunkter effektivisere købsbeslutningen (Häusel 2013).  

 

3.4 Afsluttende refleksioner og kildekritik  

Jeg er bekendt med, at der findes et hav af forskellige tilgange til udarbejdelsen af den digitale kunderejse og 

segmenteringsværktøjer- og kriterier. Og at de udvalgte forfattere i literature reviewet blot belyser et begrænset 

område. Jeg har derfor ud fra reviewet skabt indsigt i forskellige tidsperspektiver og tilgange til områderne: 

kundeoplevelser- og adfærd, og jeg har lært, at selvom de forskellige tilgange er vidt forskellige, kan de med 

fordel underbygge og videreudvikle hinandens pointer. Reviewet har således sikret, at jeg har skabt en holistisk 

forståelse for kunderejsen og værdiskabende kundeoplevelser belyst både fra virksomheden og kundens 

perspektiv. På baggrund af denne forståelse vil jeg i næste kapitel præsentere den holistiske analysemodel, jeg 

har udviklet, og som vil danne fundament for analysen.  
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Kapitel 4 – Analysemodel  

4.1 Formål med analysemodellen  

På baggrund af det forudgående literature review udvikler jeg i dette kapitel en holistisk model til brug for min 

analyse af den digital kunderejse i fast fashion branchen med afsæt i tendenserne fra emotionel adfærd- og 

segmentering. Konceptet bag modellen er at klarlægge, hvordan man ved hjælp af en emotionel 

segmenteringsstrategi kan opnå en mere værdiskabende digital kunderejse. Herunder er det essentielt at 

undersøge, hvilke touchpoints der er udslagsgivende, og hvilken effekt de har for den digitale kunderejse i fast 

fashion branchen. I forbindelse med identificering af centrale touchpoints tager jeg afsæt i koblingen mellem 

den rationelle og emotionelle sfære, med udgangspunkt i den viden og indsigt jeg opnåede i reviewet. 

Tilsammen skal det bidrage til at kortlægge den digitale kunderejse i fast fashion branchen med henblik på at 

identificere loyalitetsskabende oplevelser.   

 

4.2 Sammenhængen mellem segment og kunderejsen  

Anderl, Schuhmann & Kunz (2016) forklarer i deres banebrydende artikel: ”Helping Firms Reduce 

Complexity in Multichannel Online Data: A New Taxonomy-Based Approach for Customer Journeys” at for 

at kunne skabe en succesfuld kunderejse, er det vigtigt, at man ikke opererer med en for enkel kunderejse. I 

min analysemodel tager jeg dermed afsæt i et udvalgt kundesegment og analyserer deres kunderejse baseret 

på en emotionel segmenteringsstrategi. Jeg anvender emotionel segmentering til at belyse individer inden for 

det respektive segment, der optræder homogent og herpå har nogle fælles motiver, der findes relevant at 

arbejde ud fra. Ydermere er det mere enkelt at stimulere hvert segment, frem for en individuel stimulering. I 

reviewet fandt jeg frem til, at der er forskellige holdninger og tilgange til, hvem og hvor mange individer en 

kunderejse bør henvende sig til. Sheth, Sisodia & Sharma (2000) tager f.eks. afsæt i den individuelle kunde 

snarere end massemarkeder eller målgrupper. På baggrund af den indsigt jeg fik fra reviewet mener jeg dog 

ikke, at virksomheden udelukkende bør fokusere på den individuelle kunde i et fast fashion perspektiv, da det 

rent datadrevet vil være en besværlig proces, jeg ikke mener vil have nogen effekt for virksomheden i det lange 

løb. I stedet bør de tage afsæt i ligheder og sammenhænge der skabes konsensus om, inden for det enkelte 

emotionelle segment. Da jeg mener, at det vil give et mere repræsentativt indblik i virksomhedens samlede 

kundesegment og have større effekt på den individuelle kunde.  

 

På baggrund af studier af Häusel (2013), Robert (2004) og Pawle & Cooper (2006) skabes den mest effektive 

købsrejse ved at påvirke kundens emotionelle adfærd, frem for blot at fokusere på deres rationelle 

adfærdsmønstre, da dette blandt andet ifølge Häusel anses som værende ren illusion. Jeg ønsker dermed i denne 

analysemodel at tage afsæt i Häusels teori omkring Emotionel Boosting, hvor man baserer købsbeslutningen 
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på emotionelle og ubevidste handlinger (Häusel 2013). Derudover ønsker jeg at inddrage Roberts (2004) teori 

omkring Lovemarks og de tre emotionelle dimensioner: sensuality, intimacy og mystery.  

 

4.2.1 Min model over segmenteringsprocessen  

I Anja Bisgaard Gaedes model har hun opdelt segmenterne i køn og alder i forhold til der, hvor der på baggrund 

af den udarbejdet data er størst signifikant sandsynlighed for, at de hører til. I det røde segment er der primært 

fokus på de unge, hvor det grønne segment primært henvender sig til de ældre. Ligeledes er det gule segment 

primært styret af kvinder, hvormed det blå segment er styret af mænd. Dog argumenterer Gaede for, at disse 

kriterier blot er repræsentative, men at der i flere tilfælde godt kan være kvindelige repræsentanter i det blå 

segment eller ældre repræsenteret i det røde segment. I min analyse har jeg valgt udelukkende at fokusere på 

det kvindelige segment (jf. afgrænsning i kapitel 1). Nedenstående model illustrerer, hvordan jeg i denne 

analyse har valgt at screene og segmentere mine respondenter til fokusgruppeinterviewene og de efterfølgende 

enkeltinterviews. I bilag 5 kan der findes en oversigt over respondenternes respektive segment og demografiske 

variabler. Processen har bidraget til at kunne skabe en oversigt over de udvalgte respondenter og deres 

dertilhørende segment. Disse vil blive anvendt senere i analysen.  

 

 

Spørgsmål 1. Har til hensigt at skabe en forståelse for respondenten psykologiske kerneværdier. Grunden til, 

at jeg spørger ind til, hvorvidt respondenten ønsker at shoppe alene eller sammen med andre, er fordi jeg ønsker 

at basere det ud fra en købssituation. Et Individ kan sagtens være præget af en ekstrem ekstrovert side i 

forbindelse med andre sammenhænge (middagsselskaber, familiefester mm.), men i en indkøbssistuation i 

stedet foretrækker at være alene og dermed handle mere introvert (Schødt 2015). Hvis respondenten dermed 

foretrækker at shoppe alene, bliver respondenten placeret i enten det grønne eller blå segment, hvorimod hvis 

respondenten foretrækker at shoppe i samspil med andre placeres respondenten i det gule eller røde segment.  
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Spørgsmål 2. Har til formål at give mig en indsigt i respondenten tøjstil, da dette både fortæller noget omkring 

deres livsstilskoncept, og hvem de er som individ. Respondenten har mulighed for at vælge på baggrund af 

fire stilmæssige kategorier: Klassisk (blå segment = klassikeren) Trendbaseret/firstmover (røde segment = 

trendsetteren) Mainstream (gule segment = mainstreameren) og Praktisk (grønne segment = praktikeren).  

 

Spørgsmål 3. Tager afsæt i, hvor høj grad respondenten er loyal over for et specifikt brand eller produkt. Jeg 

ønsker at undersøge, om respondenten er tilbøjelig til at købe tøj ved brands, de ikke kender. Hvis de svarer 

ja, placeres de inden for det røde segment, da de ønsker konstante forandringer og at være ”firstmover”. De tre 

resterende segmenter er derimod mere tenderende til at være loyalitetsskabende, baseret på deres udvalgte 

livsstilskoncepter fra modellen.  For at øge validiteten i segmenteringsmodellen har jeg analyseret 

sammenhænge og paralleller fra Gaedes segmenteringsmodel, de fire Emotionelle Kundetyper® samt 

segmentdefinitionerne fra Gallup kompasset (Bilag 11). Nedenstående unikke segmenteringsmodel tager afsæt 

i generelle sammenhænge og tendenser, der er udledt på baggrund af de tre metoder/modeller, og vil danne 

fundament for segmenteringen af respondenterne i min videre analyse. 

 

4.2.2 Forstå din kunde gennem en semi-fiktiv persona  

Et andet centralt element for at kunne udvikle den mest optimale kunderejse er at have en forståelse for, hvem 

kunden er, og hvordan man bedst kan interagere og påvirke kunden. Derfor ønsker jeg at inddrage teori af 

Herskovitz & Crystal (2010) om persona, der er en semi-fiktiv person, der har til formål at repræsentere 

virksomhedens ideelle kunde. Jeg vil på baggrund af den empiriske data i mit analyseafsnit udarbejde en fiktiv 

persona, der tager udgangspunkt i et udvalgt segment fra ovenstående segmenteringsmodel 1. Min persona vil 
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blive uddybet i min videre analyse og skal anvendes til at belyse den ideelle kunde i det udvalgte emotionelle 

segment i fast fashion branchen, og jeg vil på baggrund af dette kortlægge en dertilhørende kunderejse.  

Ifølge Tincher (2013) opbygges en effektiv kunderejse ved at have en klar forståelse over hvilke touchpoints, 

der anvendes i kunderejsen, og hvordan de emotionelt kan bidrage til at påvirke kunden. Derudover er det også 

essentielt, at kunderejsen ikke er kortlagt efter et massemarked. Jeg ønsker derfor at inddrage Sheth, Sisodia 

& Sharma (2000) teori om customer centricity, hvor jeg her ønsker at udarbejde en digital kunderejse, der 

udelukkende fokuserer på ét segment. Dermed sikrer jeg at skabe værdifuld indsigt og dybdegående forståelse 

på det enkelte segments værdier. 

Reviewet gav mig forskellige indsigter i kunderejsen og kundeoplevelsen. Det historiske perspektiv dannede 

genstandsfelt for fire forskningsområder baseret på forståelsen for kundeoplevelsen fra 1898 og frem til nu.  

Dog har jeg valgt at dykke dybere ned i denne fortolkning. Jeg har valgt at arbejde inden for to sfære: Den 

rationelle og emotionelle sfære. Den emotionelle sfære har fokus på, hvordan man arbejder mere 

kundefokuseret, hvor der tages udgangspunkt i kundens følelser og den nære relation. Ydermere tager den 

primært afsæt i kundens værdiskabelse. Hvorimod den rationelle sfære tager afsæt i en mere datadrevet 

bearbejdning og udførsel af kunderejsen samt måling af touchpoints. Og modsat har den rationelle sfære fokus 

på at øge virksomhedens værdiskabelse. Dermed handler det om for virksomheden at kunne skabe både høj 

troværdighed og emotionel styrke. Dvs. at virksomheden skal kunne levere på både de funktionelle parametre 

og emotionelle parametre. Og hvis disse to kurver mødes på det højeste niveau, skabes der ifølge min teori 

noget ultimativt, der genererer en loyalitet, der er ekstraordinær. Hvormed jeg mener, at hvis man udelukkende 

enten arbejder emotionelt eller rationelt forankret, så vil man aldrig kunne skabe en ultimativ oplevelse. Jeg 

mener, at hvis man udelukkende arbejder inden for den rationelle sfære, vil man ikke kunne opnå en loyalitet 

over for kunden, da jeg på baggrund af reviewet kan konkludere, at det er emotioner, der danner loyalitet 

(Morgan & Hunt 1994 & Berry1995). Derudover vil man også med den tilgang have svært ved at differentiere 

sig fra konkurrenterne og være unik, hvilket gør, at man er ekstremt let at kopiere.    
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I min analyse ønsker jeg dermed at se på sammenkoblingen mellem den rationelle og emotionelle sfære, og 

hvad der kan udledes derimellem, og hvordan de tilsammen kan skabe en fælles sfære med afsæt i at skabe 

den ultimative digitale kunderejse. 

 

4.2.3 En konstant loyalitetsdannelsesproces  

Kundens beslutningsrejse er igennem de seneste år blevet illustreret i customer infinity-modeller, der har til 

formål at afbilde kundens købsrejse. De illustrerer samtidigt, at kunden befinder sig i et konstant loop, hvor 

den ene interaktion erstatter den anden. Fælles for modellerne er, at de vælger at placere loyalitetsfasen som 

sidste led i processen, før en ny rejse påbegyndes (red. nyt køb). Jeg udleder på det grundlag, at virksomhederne 

helt indforstået forventer, at man først skaber og opnår loyale kunder efter et endt køb. Den seneste customer 

infinity model 3.0 (Jacobsen 2020) er som bekendt illustreret i to cirkler, der fokuserer på hhv. interaction og 

experience data. Hvor man på baggrund af modellen kan udlede, at hvis kunden ikke bestiller et produkt hos 

virksomheden, når kunden aldrig ind i anden cirkel og dermed ikke hen til loyalitetsfasen. Jeg har på baggrund 

af det udarbejdede review fået indsigt i, at det er subjektivt, hvor man i købsbeslutningen bliver trigget, og 

hvor man har mulighed for at kunne vinde kundens loyalitet. Dermed finder jeg det centralt at indtænke 

loyalitetsfasen som et kontinuerligt element i hele kunderejsen, der ligeledes understøttes af en konstant 

optimering af kunderejsen. Edelman & Singer (2015) har defineret fire værktøjer automation, personalization, 

contextual interaction, journey innovation, der er fundamentale for at opnå en succesfuld og vellykket 

kunderejse. Jeg ønsker i min analysemodel at tage afsæt i disse værktøjer, når jeg skal analysere mine empiriske 

data i henhold til min analysemodel. Dog ønsker jeg tillige at inddrage det teknologiske aspekt, hvor jeg blandt 

andet inddrager Klein et. al (2020) teoretiske tilgang til at opnå indsigt i kundedata. Det gør jeg, da jeg mener, 

at det er essentielt at udnytte den teknologiske udvikling og de forskellige muligheder, det har skabt for 

virksomhedernes markedsføringsmæssige tiltag. På baggrund af dette har jeg udledt følgende værktøjer: (1) 

automatisering & teknologisk funktionalitet (2) personalisering & kundeengagement (3) innovation & 

kundeoptimering. På baggrund af dette ønsker jeg at tage afsæt i de klassiske steps fra Customer Infinity 

modellen 3.0 af Jacobsen (2020), dog med inddragelse af min tilgang til kontinuerlig optimering, 

loyalitetsloppet og de tre værktøjer, der har til formål at identificere, hvor der i processen opstår værdiskabende 

touchpoints og kundeoplevelser. Derudover har jeg valgt at udvikle termen overraskelsesmoment, der tager 

afsæt i Kotlers five product level model, der tilkendegiver, at man kan øge kundernes værdi af produktet og 

forventninger ved at gøre noget uforudset. Jeg tager primært udgangspunkt i potential- og augmented product. 

I forlængelse af dette ønsker jeg også at inddrage antagelserne fra de tre emotionelle dimensioner fra 

Lovemarks teorien (Roberts 2004).  
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Jeg har i ovenstående illustration skabt et visuelt billede af modellen og tankerne bag den. På baggrund af 

modellen har jeg udformet en begrebsdannelse, der klarlægger formålet og hensigten med de unikke begreber, 

der vil blive anvendt i modellen. Disse kommer til at udgøre en central rolle i den videre analyse der har til 

formål at kortlægge kunderejsen og identificere mulige manglende faser og touchpoints i den endelige digitale 

kunderejse i fast fashion branchen.  

 

4.2.4 Begrebsdannelse  
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Kapitel 5 – Metodiske overvejelser   

Det forhenværende kapitel havde til formål at klarlægge specialets teoretiske udgangspunkt. Det følgende 

kapitel vil præsentere den metodiske tilgang, der er blevet anvendt til, at skabe indsigt i fast fashion kunders 

digitale rejse og deres holdninger til specifikke emner og touchpoints. Kapitlet præsenteres af den 

socialkonstruktivistiske tilgang til forskning med fokus på de kvalitative interviews som primær 

empiriindsamling, suppleret med observationsstudie og sekundær empiri. Afslutningsvis reflekteres der over 

kvaliteten af undersøgelsen i relation til det kvalitative kriterium om transferability.   

 

5.1 Procesbeskrivelse  

Gennem hele specialeprocessen har jeg arbejdet ud fra en abduktiv fremgangsmåde hvor specialet blev 

igangsat ud fra en teoretisk interesse for loyalitetsbegrebet og dets indflydelse på kunderejsen. Jeg udvalgte på 

baggrund af mit scorecard et empirisk fokus: Fast fashion branchen. Hvor arbejdet med den abduktive og 

eksplorative tilgang har medført at empiriindsamlingen ændrede min forståelse for det felt, som jeg undersøger. 

Det gav mig nogle opmærksomhedspunkter, som jeg bearbejdede i min litteratursøgningsproces og 

teoriudvikling. På samme måde bidrog min løbende litteratursøgningsproces og teoriudvikling til, at jeg 

analyserede den indsamlede empiri på nye måde, hvilket også afspejles i kodebogen (bilag 8). Denne cirkulære 

og eksplorative måde at arbejde på har rent metodisk medført, at jeg kontinuerligt har opnået nye indsigter i 

forhold til min problemstilling (Olsen 2013:391).   

Jeg arbejder ud fra et kundeperspektiv, hvormed min primære empiriindsamling består af 15 individuelle 

interviews og to fokusgrupper med syv respondenter i hver gruppe. Ydermere har jeg udarbejdet fire 

dybdegående interviews, der har givet indsigt i udvælgelsen og tilrettelæggelsen af fokusgrupperne og 

enkeltinterviewene.  

 

5.2 Kvalitative interviews  

Der er foretaget forskellige former for interviews for at kunne skabe det mest dybdegående og omfangsrige 

vidensgrundlag. Interviewene har været målrettet forskellige typer af informanter og respondenter, baseret og 

screenet ud fra det ønskede forskningsfelt. Den primære empiri er indsamlet gennem kvalitative, 

semistrukturerede interviews og fokusgrupper. Disse har haft til formål at skabe indsigt i viden om 

respondenternes forståelse af den sociale virkelighed og deres personlige viden og erfaring (Poulsen 2016: 75). 

Første spadestik til empiriindsamlingen var fire dybdegående interviews, screenet ud fra deres kompetencer, 

erfaring og profession. Udvælgelsen af informanter til de dybdegående interviews var også påvirket af det 

vidensgrundlag der blev skabt gennem literature reviewet og de forskningsmæssige gaps der fandt sted. Ønsket 

var hermed at skabe alternative perspektiver og teoretisk indsigt samt at kunne dække manglende viden. Dog 

skal det nævnes at tilgangen til denne viden blev belyst ud fra et kildekritisk perspektiv, hvilket uddybes i 
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afsnit 5.6. De fire informanters primære erfaringsområder var inden for følgende: fast fashion, emotionel 

segmentering, kundeadfærd, performancemålinger og kundeoplevelser (jf. bilag 5) Disse interviews skulle 

give indsigt i generelle problematikker inden for feltet. Derudover havde de til hensigt at spore væsentligste 

gaps i den digitale kunderejse i fast fashion branchen. Slutteligt gav de indsigt i en yderlig afgrænsning af de 

udvalgte respondenter og tematikker til interviewguiden til fokusgrupperne. Fokusgruppeinterviewene har 

givet mulighed for videre fleksibilitet i undersøgelsen, da det har bidraget til ny viden. Formålet med 

fokusgruppeinterviewene har dermed ikke været at generere et kvantitativt materiale, der skulle være 

repræsentativt, men derimod at skabe indsigt i kunders personlige erfaringer og holdninger til fast fashion 

(ibid:76). Afslutningsvist skabte de to fokusgruppeinterviews indsigt i det videre arbejde med de 15 

enkeltinterviews og den endelig interviewguide hertil (den fulde oversigt kan ses i bilag 5).  

 

5.2.1 Metodiske overvejelser i forbindelse med Covid-19 

Grundet Covid-19 situationen har størstedelen af interviewene foregået online, og dette har resulteret i, at alle 

interviews er blevet optaget, og både fokusgrupperne og de dybdegående interviews er ligeledes blevet 

videofilmet. Dette har bidraget til at skabe gennemsigtighed til undersøgelsen samt gjort det muligt at foretage 

videre observationsstudier på blandt andet kropssprog og påvirkning af andre respondenter. Under processen 

har der været flere overvejelser i forbindelse med Covid-19 og de mulige restriktioner, der skulle medregnes, 

og disse vil blive diskuteret i de respektive interviewformers afsnit. 

 

5.2.2 Udarbejdelse af interviewguides  

I udarbejdelsen af interviewguiden har jeg foretaget nøje overvejelser omkring formålet med den, og hvilket 

udbytte den kunne give. Udarbejdelsen af interviewguiden er et vigtigt metodisk redskab, da den skal kunne 

operationalisere det teoretiske perspektiv (Poulsen 2016: 81). Dermed er det essentielt at stille sig selv 

spørgsmålene, ”Hvorfor, hvad og hvordan”? Ifølge Kvale & Brinkmann er det en afgørende del at formulere 

forskningsspørgsmål, der kan danne fundament for, hvilke interviewspørgsmål der er relevante for 

respondenterne og informanterne (ibid:83). Tillige pointerer Kvale og Brinkmann, at jo bedre interviewene er 

forberedt, jo højere kvalitet vil den producerede viden have, og jo lettere vil den efterfølgende behandling af 

interviewene ligeledes være (ibid:82-83). 

 

Hvormed en mere stringent interviewguide, vil give anledning til en mulig begrænsning, og dermed også 

indkredse råderummet af den viden man indfanger. For at kunne imødekomme begge situationer har der i de 

forskellige interviewguides været fokus på at stille åbne spørgsmål, der giver informanterne og respondenterne 

mulighed for at styre dialogen, hvilket også har ført til mere spontane svar. Da der er stor diversitet blandt 

informanterne og respondenterne, var der udarbejdet unikke interviewguides baseret på det respektive 

interview. Nedenstående visualisering viser processen af udarbejdelsen og tilpasning af de enkelte interviews 

og interviewguides.  
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Der er i den primære empiriindsamling vekslet mellem forskellige interviewteknikker for at gøre 

empiriindsamlingen bredspektret. Der redegøres nærmere for teknikkerne: Laddering method, Customer 

Journey og EBNIT i afsnit 5.2.8 og 5.4.1.  

 

5.2.3 Bearbejdning af den kvalitative data  

De 21 interviews er alle blevet optaget, da dette gjorde det muligt at lave en fuld transskribering og 

efterfølgende kodning. Dette er blevet gjort for at gøre bearbejdningsprocessen af empirien nemmere og dels 

for at sikre gennemsigtighed over for læseren.  

 

5.2.4 Transskribering af interviews  

Transskriberingen af de 21 interviews anses som værende produceret på et bestemt tidspunkt i en bestemt 

kontekst (Lynggaard 2015: 167). Dermed er transskriberingen et udtryk for min fortolkning af det, som 

informanterne og respondenterne har udtrykt gennem de 21 interviews, og dermed udgør dette den første 

analytiske proces. Transskriberingens omfang og form afhænger af kvaliteten af optagelsen (Kvale & 

Brinkmann 2015: 238). Da størstedelen af interviewene foregik online, var det vigtigt, at respondenterne og 

informanterne befandt sig i stille omgivelser, hvor der ikke var meget larm. Disse informationer blev 

videregivet, inden interviewene startede. Derudover var det essentielt, at deltagerne i fokusgruppeinterviewene 

slog mikrofonen fra, når de ikke talte, da det sikrede, at lyden var mere tydelig. Transskriberingen af de 21 

interviews er delvist gjort ”ordret”, dog er der fravalgt ord som ”øh ehm”, da disse ikke vil have nogen effekt 

for den samlede indsigt, da emnerne og temaerne ikke er følelsesbetonede (ibid: 239). Dernæst foretog jeg 

transskriberingen af interviewene ved hjælp af analyse- og kodningsprogrammet NVivo. Ydermere blev der i 
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transskriberingen af fokusgruppeinterviewene foretaget observationer for at belyse respondenternes ændring 

af adfærd i forbindelse med de forskellige temaer og emner. Dette uddybes i afsnit 5.3.  

 

5.2.5 Kodning af interviews gennem NVivo 

For at kunne opnå en mere detaljeret og analytisk indsigt i interviewene er der foretaget differentieret 

datakodning igennem NVivo. Programmet har bidraget til at organisere de semistrukturerede interviews og 

givet indsigt til at kvalificere, sortere og kode data, hvilket har bidraget til at kunne systematisere de respektive 

interviews forskelle og ligheder. Det har ligeledes bidraget til at kunne identificere tendenser, der har skabt 

belæg for yderligere afgræsning i denne afhandling. Kodning af kvalitative data er en proces, hvor de 

transskriberede interviews opdeles i mindre og relevante dele og navngives efter temaer, teorier eller processer 

fra modeller (Kvale & Brinkmann 2015:261-262). I denne henseende har kodningen haft fokus på 

fænomenerne fast fashion, bæredygtighed og købsadfærd. Derudover er der blevet kodet efter 

segmenteringskriterier. Kodningsprocessen er primært behandlet gennem en induktiv og åben kodning, hvor 

jeg har taget udgangspunkt i empiriens egne temaer og mønstre. Dog ses der også tendenser fra den deduktive 

kodning, da koderne også er delvist bestemt ud fra begreber og teorier (Kjeldsen et al. 2016:87-88).  

 

5.2.6 Udarbejdelse af kodebog og kritiske overvejelser  

I forlængelse af dette har jeg arbejdet med ”kodememoer”, hvor jeg har registreret betegnelser og definitioner 

for de forskellige ”hovedkoder” og ”underkoder”. Processen er sket gennem datastyret kodning, hvorpå 

processen er startet uden en forudbestemt kodebog, men er derimod udviklet løbende. Dette har til hensigt at 

skabe sammenhæng og mulighed for at kunne trække paralleller mellem de forskellige interviews og udvalgte 

koder (Kvale og Brinkmann 2015:261-262).  

Dog skal det påpeges, at jeg stiller mig kritisk over for den udarbejdede kodning, da det er en 

fragmenteringsproces, hvor data oversættes og efterfølgende generaliseres. Derfor kan potentielle 

informationer og fremskabte tendenser miste den oprindelige betydning og relevans, hvis der er foretaget 

fejlkodning. For at kunne imødegå potentielle fejlkodninger er der udarbejdet en detaljeret kodebog, der er 

blevet kvalitetsikret ved hjælp af word frequency, der sikrer, at der er signifikant sammenhæng mellem 

udvalgte udsagn, citater og informationer og den respektive kode. Visualisering og oversigt af kodebogen 

findes i bilag 8 og består af 20 hovedkoder og 50 underkoder.  

 

 

5.2.7 Semistrukturerede dybdegående interviews  

Første del af empirien tog afsæt i de fire semistrukturerede dybdegående interviews. To ud af de fire interviews 

blev afholdt hjemme hos informanterne, hvor der blev taget de retmæssige forholdsregler (qua Covid-19). 

Dette var med til at skabe trygge rammer for begge informanter. De resterende to interviews foregik online, 

qua Covid-19 og geografisk placering. For at forberede informanterne bedst muligt fik de tilsendt deres 
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interviewguide på forhånd, så de var bekendte med de temaer og spørgsmål, der skulle danne grundlag for 

interviewet. Dette gjorde, at informanterne kunne forberede sig på spørgsmålene, og samtidigt kunne de føle 

sig mere trygge i interviewet. Slutteligt fik alle deltagere også mulighed for anonymisering, men det valgte 

ingen dog at gøre (Brinkmann & Tanggaard 2015:456). De semistrukturerede dybdegående interviews havde 

en varighed af en time.  

 

Interviewet med Pernille Drest gav indsigt i hendes perspektiv på fast fashion, den generelle udvikling inden 

for branchen og relevante teknologiske tiltag. Ydermere bidrog interviewet også til en videre undren omkring 

segmentering og vigtigheden af en strømlinet værdikæde. Hendes mange års erfaring og brede netværk gav 

muligheden for at fremskaffe interviewet med Anja Bisgaard Gaede, hvis ekspertise er inden for emotionel 

adfærdssegmentering, oplevelsesøkonomi samt fremtidige trends inden for Retail & Presenting Performance. 

Hun har på baggrund af sin erfaring inden for modebranchen og kundeadfærd udviklet segmenteringmodellen 

”Emotional Segmentation & Lifestyle Consepts” (jf. afsnit 3.4.3: 34), der har givet inspiration til mit videre 

arbejde med emotionel adfærdssegmentering inden for fast fashion branchen. 

 

De to interviews gav indsigt i forskellige parametre, der er centrale i forbindelse med den digitale kunderejse. 

Service som fænomen blev nævnt som grundsten for en god kundeoplevelse. Derfor havde mine to næste 

interviews fokus på netop dette. Interviewet med Per Østergaard Jacobsen havde til formål at skabe indsigt i 

den digitale kunderejse samt brugen af performancemålinger. Hvorimod interviewet med Ian Wisler-Poulsen 

havde til formål at skabe indsigt i den gode kundeoplevelse. Ian Wisler-Poulsens kernekompetencer befinder 

sig inden for fysiske kundeopleveler, hvorimod denne afhandling tager afsæt i den digitale kunderejse. Derfor 

var formålet med dette interview at belyse, hvilke fordele og ulemper der forekommer i det fysiske møde og 

arbejdet med kundeservice i fysiske butikker, hvorefter jeg ønskede at transformere disse erfaringer ind i det 

digitale univers. Dermed blev de respektive interviewguides tilpasset informanternes kompetencer og emner, 

og konstrueret på baggrund af relevante interviewteknikker.  

 

5.2.8 Interviewteknik – Laddering Method  

De semistrukturerede dybdegående interviews er udarbejdet på baggrund af den kvalitative interviewteknik, 

Laddering Method. Den har til formål at klarlægge den adfærd eller holdning der ligger bag bestemte emner 

(Reynolds & Gutman 1988), der i dette henseende er fast fashion, kundeoplevelser, emotionel segmentering 

og købsadfærd. Derudover konstrueres denne teknik med Abells tredimensionelle matrix qua Customer Needs, 

Technology, Customer Groups (Abell 1999). Kombinationen af disse skulle give indsigt i, hvordan fast fashion 

branchen generelt agerer i modeindustrien, de generelle karakteristika, der findes i kundesegmentet samt skabe 

indsigt inden for den teknologiske udvikling eller særprægede tiltag i branchen. Disse tre dimensioner skal ved 

hjælp af strategisk planlægning give et indblik i det respektive marked og konkurrenceniveau. De tre 

dimensioner skal belyse følgende spørgsmål (1) hvem er branchens kunder? (2) hvordan kan branchen 
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imødekomme kundernes behov? (3) hvilke teknikker kan branchen bruge til at imødekomme kundernes 

behov? (ibid). 

Disse grundprincipper danner derfor fundamentet for den udarbejdede spørgeramme og interviewguide for de 

dybdegående interviews. Formålet med disse interviews har været at opnå så bred en viden inden for området, 

der dermed kunne danne fundamentet for spørgeguiden for fokusgruppeinterviewene og indsigt i en videre 

afgrænsning af de udvalgte respondenter.  

 

5.3 Fokusgruppeinterviews  

Hovedformålet med de to fokusgrupper er at skabe indsigt i respondenternes holdning til fast fashion branchen 

og indsigt i deres generelle købsadfærd. Metoden i fokusgruppeinterviews er interaktiv, hvilket gør det muligt, 

at jeg som undersøger kan kommunikere med deltagerne på stedet (online) og dermed variere mine spørgsmål 

og stimuli i forhold til udviklingen i samtalen. Derudover har metoden muliggjort løbende observation, der har 

givet indsigt i respondenternes fysiske og verbale adfærd og ageren i forhold til de spørgsmål, der stilles, og 

hvordan de replicerer dem (Damgaard 2016: 109-110). Ydermere giver fokusgruppeinterviews mulighed for, 

at den producerede data kan anvendes på både gruppe- og individniveau. Hvis den indsamlede data fortæller 

noget om gruppen, er det data på gruppeniveau, hvorimod det er data på individniveau, hvis den siger noget 

om den enkelte respondent og dennes oplevelse. Formålet er derfor at skabe indsigt i de sociale gruppers 

fortolkninger og interaktioner samt de normer, respondenterne lever efter. Dette er samtidigt også med til at 

skabe et rum for normative forhandlinger og varierede spil (Halkier 2013:123). Derfor ses fokusgrupperne ud 

fra den socialkonstruktivistiske vinkel, hvor den viden, der produceres i interviewet, er ”[...] kontekstafhængig, 

relationel, potentielt foranderlig og performativ” (ibid: 122). Samtalerne i fokusgruppen ses heri som et udtryk 

for en social handling. Hvorved interaktionen imellem deltagerne spiller en essentiel rolle, da det talte ord, 

diskussionerne og forhandlingerne, der foregår i fokusgrupperne, vil afhænge af (vil blive konstrueret af) den 

situation, hvori de bliver frembragt. Et eksempel på dette er blandt andet, da en af respondenterne ændrede 

mening/udsagn omkring bæredygtighed og tøjafgifter, grundet de andre respondenters udtalelser: 

 

Respondenterne bliver spurgt ind til deres holdning omkring indføring af afgifter på tøj som ikke er 

bæredygtigt, og hvilken ændring det kunne have.  
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Dette er blot ét eksempel på, hvordan individer påvirkes i sociale relationer og sammen skaber en social 

konstruktion omkring fænomener. Disse betragtninger vil ligeledes indgå i den senere analyse i kapitel 7. 

Formålet med fokusgrupperne har derfor også været at teste validiteten af spørgerammen til enkeltinterviewene 

og sikre, at der var en grundlæggende forståelse for de tematikker og emner, der ønskes undersøgt. I 

forlængelse af dette har fokusgrupperne også medvirket til at teste potentielle kriterier, der har medvirket til at 

danne fundament for udviklingen af en persona i det udvalgte segment inden for fast fashion branchen.   

 

5.3.1 Proces og udvælgelse   

Ifølge Merton (1987) er en fokusgruppe defineret ud fra en fælles identitet og samskabelse, der gør, at 

respondenterne kan identificere sig selv med hinanden, og hvis dette ikke er tilfældet, kan interviewet ikke 

defineres som en fokusgruppe, men derimod blot en gruppering af individer (Damgaard 2016: 111). For at 

kunne imødekomme dette rent metodisk har jeg haft nøje overvejelser omkring udvælgelsen af respondenter 

for at sikre en stærk validitet, kvalitet og gruppedynamik. På baggrund af mine dybdegående interviews 

ønskede jeg at benytte den udarbejdede segmenteringsmodel. Ud fra modellen opsatte jeg tre 

screeningsspørgsmål, der skulle konkretisere respondentens respektive segment. På baggrund af deres svar, 

kategoriserede jeg efter det segment, der var mest dækkende. Nedenstående visualisering danner et overblik 

over processen.  
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Modellen har til formål at sikre, at der skabes høj grad af diversitet i gruppen, og at alle fire segmenter blev 

afdækket fra segmenteringsmodel 1. Som forklaret i kapitel 1 har jeg valgt at afgrænse mig udelukkende til 

kvindelige respondenter og deres digitale kunderejse. Der indgik syv kvinder pr. fokusgruppeinterview, hvor 

min. en fra hvert segment er repræsenteret. Derudover var det essentielt, at respondenterne ikke havde en nær 

relation, da dette vil kunne påvirke data og tilmed minimere validiteten. Jeg valgte derfor at finde respondenter, 

der ikke havde en tæt relation til mig, men derimod var mere perifer.  

Det var ligeledes vigtigt for mig at skabe så høj diversitet i begge interviews, da dette bidrager til at producere 

det mest interessante data (Damgaard 2016:115). Derudover var det essentielt for interviewet, at der ikke 

forekom nogen form for arbejdsmæssig magtrelation imellem deltagerne, f.eks. hvis det var en chef og 

medarbejder, da dette kan påvirke resultatet i denne undersøgelse (ibid:115). I alt rekrutterede jeg 14 

respondenter, der blev fordelt på de to fokusgruppeinterviews, hvorpå jeg kvalitetssikrede mine data i forhold 

til at skabe balance mellem de mere dominerende respondenter, med hensigt på at skabe den stærkeste 

gruppedynamik. I bilag 5 kan der ses en fuld oversigt over de udvalgte respondenter, deres demografiske 

oplysninger og dertilhørende segment.  

 

Forud for interviewene havde jeg gjort mig nogle overvejelser i forhold til at kunne skabe de bedste rammer, 

da det var nødvendigt at foretage interviewene virtuelt qua Covid-19. Først og fremmest havde jeg fokus på, 

hvordan jeg sikrede, at respondenterne var trygge i at bruge både kamera og lyd i interviewet. Dette imødekom 

jeg ved at udsende informationer omkring interviewet, hvor jeg præsenterede konceptet, og hvad de skulle 

være forberedte på. Ydermere lavede jeg en gruppechat, der skabte fuld transparens mellem deltagerne (ibid: 

116).  

 

Faciliteringen af interviewene foregik over Teams, hvormed deltagerne først og fremmet skulle starte med at 

præsentere sig over for hinanden. På den måde startede interviewet blødt ud, og alle deltagere fik mulighed for 

at sige et par ord, inden det egentlige interview gik i gang. Derefter præsenterede jeg som facilitator processen 
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og konceptet bag det, og så blev vi enige om, at hvis man som deltager ønskede at sige noget, benyttede man 

”raise hand” funktionen. Dette skabte en god dynamik og gjorde, at deltagerne ikke afbryd hinanden unødigt.  

 

Interviewet er bygget op omkring tragtmodellen, der sikrer, at der gives plads til, at deltagerne kan bidrage 

med deres perspektiver og diskutere indbyrdes. Dermed er jeg som facilitator sikker på, at størstedelen af 

diskussionen kommer til at omhandle de respektive emner (Rubin & Rubin:1995). Jeg tog udgangspunkt i en 

af Bente Halkiers modeller/øvelser omkring åbningsspørgsmålet.  Øvelsen gik ud på, at deltagerne først fik 2 

min. til at skrive 3-5 stikord omkring ”god service”, hvorefter de på skift skulle fremlægge dette (jf. 

interviewguide for fokusgrupper). Dermed sikrede jeg, at deltagerne igen fik en blød start, og at alle fik lov til 

at tale (Halkier 2013:127). Derefter forløb diskussionerne mere blødt, og alle deltagerne bidrog. På baggrund 

af den data, jeg opnåede gennem begge interviews, fik jeg indsigt i specifikke og centrale touchpoints i den 

digitale kunderejse i fast fashion branchen. Slutteligt har det givet indsigt i udarbejdelsen af interviewguiden 

til de individuelle enkeltinterviews med det formål at kunne kortlægge den digitale kunderejse.   

 

5.3.2 Yderligere overvejelser og kritikpunkter til fokusgruppeinterviewene 

Efter udarbejdelsen af fokusgruppeinterviewene har jeg gjort mig nogle yderligere overvejelser. Jeg kunne 

f.eks. have udført en mere dækkende screening af respondenterne ved at udarbejde et mere dybdegående 

spørgeskema, der blandt andet tog udgangspunkt i konkrete spørgsmål angående deres shoppingvaner og 

generelle forbrugermønster. Derudover kunne jeg have rekrutteret respondenter, jeg ikke havde nogen form 

for relation med. Dog er jeg stadig af den overbevisning, at jeg ved at have kendskab til de forskellige 

respondenter har haft mulighed for at kunne sammensætte fokusgrupper med den stærkeste gruppedynamik og 

diversitet. Dog kunne jeg med fordel have udarbejdet en form for split test for netop at have testet ovenstående 

hypotese.   

 

5.4 Semistrukturerede individuelle interview 

På baggrund af data fra de fire dybdegående interviews og fokusgruppeinterviewene har jeg afslutningsvist 

foretaget 15 semistrukturerede enkeltinterviews, med en varighed mellem 10-25 min. Styrken ved disse 

interviews er, at jeg har opnået en indsigt i respondenternes købsvaner i forhold til fast fashion branchen, som 

jeg ikke ville kunne fremskaffe på anden vis (Poulsen 2016:75). Respondenterne blev rekrutteret på baggrund 

af den udarbejdede segmenteringsmodel (jf. model 2). Dernæst har jeg kvalificeret og analyseret de forskellige 

interviews og på baggrund af dette udarbejdet en persona fra segmentet mainstreameren, der uddybes i kapitel 

7. I fokusgruppeinterviewene fandt jeg tendenser til, at respondenterne kunne ændre mening, når de blev 

påvirket af gruppens udtalelser og holdninger, og derfor valgte jeg at lave et kvalitetstjek i forbindelse med 

udarbejdelsen af enkeltinterviewene. Jeg tog afsæt i en af respondenterne fra fokusgruppe 2 (jf. Sanni Lagoni 

– bilag 7.7:155-161), der havde holdt sig en smule tilbage under fokusgruppeinterviewet og havde tendens til 
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at ændre sin holdning. Respondenten tilhørte segmentet trendsetteren. Derfor testede jeg, hvorvidt hendes 

udtalelser i fokusgruppeinterviewet stemte overens med hendes udtalelser i enkeltinterviewet. Jeg var blandt 

andet opmærksom på, hvorledes hendes adfærd passede med kriterierne fra trendsetteren, og hvorvidt der 

kunne dannes signifikant sammenhæng mellem de to interviews. Dernæst udførte jeg de resterende 15 

interviews telefonisk, hvor processen tog afsæt i den udarbejdede interviewguide og segmenteringsproces.  

 

5.4.1 Interviewteknik – Customer Journey og EBNIT  

I forberedelserne til både fokusgrupperne og de individuelle interviews fandt jeg inspiration i at udarbejde 

spørgeguiden med afsæt i den digitale kunderejse og dertilhørende touchpoints. Helkkula et al. 2012, pointerer, 

at en kundes værdiskabelsesproces er påvirket af fortidige, nutidige og fremtidige (imaginære) oplevelser. 

Derfor var det også vigtigt for mig at få kendskab til, hvordan man skaber den gode kundeoplevelse og 

kundeservice. Jeg fandt inspiration til dette igennem den viden, jeg fik i forbindelse med mine dybdegående 

interviews og literature reviewet. I interviewet med Per Østergaard Jacobsen forklarede han, at der i online 

handel er en hård og intens konkurrence, da konkurrenterne blot er ét klik væk (bilag 7.3:139). Derfor var det 

først og fremmest interessant at identificere, hvordan respondenterne blev trigget af de forskellige brands, og 

hvad der ligger til grund for, at de ikke har lyst til at handle ved et specifikt brand. Ligeledes fandt jeg det 

interessant at undersøge, hvilke tanker og handlinger der lå bag et køb. Dernæst havde jeg fokus på, hvad der 

var essentielt for respondenterne under købet. I alle fire dybdegående interviews fandt jeg frem til, at service 

spiller en central rolle i forbindelse med at skabe tilfredse og loyale kunder (bilag 7.1-7.4). Blandt andet 

forklarede Ian Wisler-Poulsen, at for at kunden ønsker at foretage et genkøb, har kunderne en forventning om 

at få en form for ekstra service, udover det egentlige produkt (bilag 7.3:63). Derfor ønskede jeg at undersøge, 

hvad der kunne opfylde dette behov, og hvordan service generelt kan implementeres heri. Slutteligt tog jeg 

afsæt i efterbehandlingen af et køb, og hvordan man kan skabe kundefastholdelse.  

 

For at komme endnu dybere ned i fænomenet kundeservice og kundeoplevelser i forbindelse med de 

individuelle interviews fandt jeg inspiration i interviewteknikken, EBNIT (Event Based Narrative Inquiry 

Technique), der er udviklet af Helkkula & og Pihlström (2010). Den skulle gøre mig klogere på, hvordan man 

kan skabe værdi i den digitale kunderejse, og hvordan man kan transformere personlig service ind i det digitale 

univers. Metoden tager afsæt i tre trin, der skal foretages under interviewet. Først skal respondenten mindes 

en konkret negativ oplevelse ved køb af tøj enten fysisk eller online. Derefter skal respondenten fortælle 

omkring denne oplevelse, og slutteligt skal respondenten komme frem til kreative, innovative og/eller 

teknologiske løsninger på, hvordan disse dårlige oplevelser i fremtiden kan undgås (ibid:356). Denne 3-trins 

model gør det muligt for mig som interviewer at skabe en metafor, der skal sætte respondenten 

(historiefortælleren) i den rette sindsstemning, således at respondenten tænker kreativt og ud af boksen. Her 

gjorde jeg blandt andet brug af metaforen ”tryllestaven”, der havde til formål at skabe helt frie rammer for 

respondenten i forbindelse med den perfekte indkøbsoplevelse (ibid:359). Denne metode er med til at udfordre 
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den klassiske interviewform, da den forsøger at skabe en reaktion fra respondenten, og dette har to formål: (1) 

identificere konkrete kundebehov og indsigt i serviceoplevelser, (2) skabelsen af innovative indkøbsoplevelser 

(ibid:355). Ved at benytte tryllestaven som metafor gav det anledning til, at nogle af respondenterne tænkte 

meget ud af boksen. Respondenterne kom med anderledes, innovative og teknologiske løsninger på de 

problemstillinger, der var blevet identificeret.  

 

 

 

Det er netop en metode til at afdække de mest essentielle behov. Ovenstående respondent vil have, at det skal 

være nemt og ligetil at shoppe, og hun vil gerne have inspiration fra en personlig shopper. 

 

 

5.5 Sekundær empiri og kvantificering  

Som kvalitativ forsker er min primære empiri indsamlet gennem interviews. For at skabe indblik i fast fashion 

branchen har jeg dog anvendt sekundær, kvantitativ empiri i form af statistik omkring købsvaner. Min 

sekundære empiri har tilmed været med til at understøtte et af specialets væsentligste pointer, nemlig hvor 

vigtigt det er for virksomheder at skabe personaliserede kundeoplevelser. På denne måde er min sekundære 

empiri ligeledes med til at øge validiteten af mine analyseresultater. 

 

 

5.6 Kvalitetsvurdering  

Som socialkonstruktivistisk, kvalitativ forsker arbejder jeg ud fra princippet om transferability, der indebærer, 

at det skal være muligt at overføre min undersøgelse til andre situationer, herunder f.eks. andre brancher og 

kundetyper (Olsen 2013:518). Jeg kan aldrig sætte mig uden for min egen forforståelse, men ved løbende at 

reflektere over de valg, jeg har truffet, har jeg sikret en høj grad af gennemsigtighed i undersøgelsen. Dette 

understøttes af, at jeg har tydeliggjort for læseren, hvad formålet er med at belyse den digitale kunderejse, og 

at jeg f.eks. har nedskrevet mine observationer og tanker omkring mine respondenter og informanter i 

forbindelse med de 21 interviews (jf. bilag 7.5 & 7.6). Herved kan min teoretiske og empiriske tilgang fungere 

som inspiration for andre fagfæller. På samme måde har jeg ladet mig inspirere af eksisterende viden på 

området ved at udarbejde et omfattende literature review, afholde interviews med eksperter inden for området 

samt anvende sekundære, kvantitative data om kunders købsvaner. Da det ikke er muligt at forholde sig neutralt 

til det, der undersøges, har jeg gennem hele processen forholdt mig kritisk til den viden, jeg producerer. I 
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forlængelse heraf har jeg anvendt en eksplorativ tilgang, hvor jeg erkender, at undersøgelsens fokus har ændret 

sig undervejs, som forskningsprocessen er skredet frem, ligesom min forståelse for problemstillingen har. 

I overensstemmelse med mit socialkonstruktivistiske udgangspunkt har mit mål ikke været at skabe 

kvantificerbar og generel viden om den digitale kunderejse i fast fashion branchen, da min kortlægning af 

kunderejsen afspejler min subjektive fortolkning af den teori og empiri, jeg har indsamlet. Alligevel har det 

været muligt at uddrage sammenhænge på tværs af interviewene, der kan vise en form for generel viden om 

de forskellige segmenter. Jeg har altså kunnet udlede en række touchpoints, der er essentielle for mine 

respondenter, og disse afspejler dermed en mere generel indsigt omkring, hvordan virksomheden kan 

tilrettelægge den ideelle kunderejse. 
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Kapitel 6 – Analysestrategi  

Følgende afsnit har til formål at klarlægge den strategi, jeg har valgt at udføre analysen på baggrund af. Først 

præsenteres formålet med analysen, og dette følges op af refleksioner, jeg har gjort mig i forbindelse med den 

tilgang, analysen gribes an på. Slutteligt præsenterer jeg, hvordan jeg i praksis agter at udføre analysen.    

 

6.1 Formål og tilgang til analysen 

Formålet med min analyse er at forstå den processuelle digitale kunderejse, som segmentet mainstreameren 

oplever ved et køb i fast fashion branchen. Herpå ønsker jeg at tage afsæt i de emotioner og touchpoints, der 

spiller en central rolle for købs- og beslutningsprocessen. Hvorpå jeg undersøger, hvilken værdi emotionel 

segmentering har på den samlede kunderejse. Mit formål er således ikke at vurdere og præcisere købsrejsen i 

fast fashion branchen generelt, ej heller at kunne præsentere en repræsentativ analyse af hele kunderejsen. 

Derimod afspejler analysen den forståelse og konsensus, jeg har draget fra det empiriske data om den digitale 

kunderejse. I forlængelse heraf ønsker jeg at forstå, hvor i mainstreamerens kunderejse, der skabes værdifulde 

kundeoplevelser med udgangspunkt i de førstehåndsberetninger, jeg har fra mit empiriske data. Jeg anlægger 

således et kundeperspektiv frem for et virksomhedsperspektiv. Dette er vigtigt at holde sig for øje, da disse 

aktører kan have divergerende opfattelser af kortlægningen af kunderejsen. Ligeledes skal det pointeres, at jeg 

med denne tilgang bearbejder fast fashion branchen overordnet, selvom jeg anerkender, at branchen består af 

mange forskellige aktører.  

 

6.2 Analysens opbygning  

Jeg indleder analysen med en segmentafgrænsning for den digitale kunderejse i fast fashion branchen. Dette 

valg er gjort på baggrund af Sheth, Sisodia & Sharma (2000), der forklarer, at man opnår den mest 

dybdegående kunderejse ved udelukkende at tage afsæt i ét kundesegment. Dog vil de tre resterende segmenter 

anvendes som supplerende data til at belyse adfærdsforskelle til mainstreameren. Dernæst ønsker jeg at 

anvende min model over købs- og beslutningsprocessen som referencestruktur. Jeg tager afsæt i de fem faser 

i modellen, hvorpå jeg bearbejder hver fase for sig. Min primære analyse er derfor rettet mod en undersøgelse 

af, hvordan mainstreameren oplever den digitale kunderejse. Jeg bearbejder de fem faser individuelt for at 

analysere, hvordan de tre værktøjer: (1) automatisering & teknologisk funktionalitet, (2) personalisering & 

kundeengagement samt (3) innovation & kundeoptimering bidrager til at optimere kundeoplevelsen i hver 

enkelt fase og skabe et loyalitetsloop. Ydermere ønsker jeg at undersøge, hvorledes den emotionelle- og 

rationelle sfære påvirker mainstreamerens beslutningsprocesser, og hvilke touchpoints der bidrager til at skabe 

den ultimative digitale kunderejse. Slutteligt opsummeres resultaterne i en delkonklusion og dertilhørende 

visualisering.  
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Kapitel 7 – Analyse af den digitale kunderejse  

Kortlægningen af den digitale kunderejse er som bekendt ikke en simpel proces. På baggrund af det 

udarbejdede review fandt jeg frem til, at virksomhedernes udarbejdelse af kunderejser ofte er alt for generiske 

og ikke tager afsæt i det respektive kundesegment. For at kunne udarbejde en mere dybdegående digital 

kunderejse har jeg derfor valgt at tage afsæt i segmentet mainstreameren. I forbindelse med kodningen af 

segmenterne i NVivo kan det belyses, at mainstreameren er det segment, der først og fremmest er hyppigst 

repræsenteret, hvormed seks ud af de i alt 15 enkeltinterviews er repræsenteret af mainstreameren. Ydermere 

er mainstreameren repræsenteret i seks ud af de 14 respondenter fra fokusgruppeinterviewene (en yderligere 

fordeling af segmenterne kan belyses i bilag 5). Dermed er der overvægt af empirisk data omkring 

mainstreameren. Nedenstående tabel viser en oversigt over kodningen af de respektive segmenter, hvormed 

der ligeledes ses en overrepræsentation af mainstreameren (files udgør antallet af interviews, der er 

repræsenteret i koden mainstreameren, hvorpå references udgør antallet af gange, hvor mainstreameren er 

blevet kodet). I bilag 8.1 er der en fuld oversigt over kodebogen.  

Afgrænsningen til mainstreameren understøttes ydermere af Anja Bisgaard Gaedes definition af den udvalgte 

branche: 

 

 

 

I forlængelse af dette fandt jeg frem til, at flere af respondenterne fra segmentet mainstreameren ofte handlede 

hos brands i Bestsellerkoncernen (red. Vero Moda, Only) og Inditex (red. H&M): 
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På baggrund af ovenstående finder jeg dermed relevant belæg for at afgrænse mig til kortlægningen af 

mainstreamerens digitale kunderejse og på baggrund af det empiriske data udarbejde en persona, der skal give 

et indblik i mainstreameren som kundetype.  

 

7.1 Den ideelle kundetype i mainstreameren  

Dette afsnit tager afsæt i at identificere den typiske kunde i segmentet mainstreameren ved hjælp af en 

semifiktiv persona, der er udarbejdet på baggrund af den samlede empiriske data fra mainstreameneren. 

Formålet er at sætte fokus på mainstreamerens emotionelle og rationelle værdier i forbindelse med købs- og 

beslutningsprocessen af et produkt i fast fashion branchen. Der tages afsæt i de respondenter, der er 

segmenteret til mainstreameren (jf. egen segmenteringsproces) fra henholdsvis fokusgrupperne og 

enkeltinterviews.  

 

Navn: Sofie  

Demografiske kriterier: Hun er 33 år og bor i en lejlighed i Roskilde med sin kæreste og 3-årige barn. I sin 

fritid bruger hun meget tid med familien og veninderne.  

Professionelle status: Til dagligt har hun et 8-16 job som grafisk designer, med en årlig indkomst før skat på 

420.000 kr. inkl. pension.  

Psykografiske kriterier: Hun sætter pris på, at dem i sin omgangskreds har det godt og ender ofte med at være 

omdrejningspunktet i et selskab, grundet sin positive energi og vilje til at glæde folk omkring sig.  Hun er 

ekstremt ekstrovert og socialt anlagt. Hun elsker at bruge tid med sit nærmiljø og inddrager dem ligeledes på 

shoppingturen. Derudover er hun for nylig begyndt at hækle, hvilket er en stor interesse i hendes kvindeloge 

”strik & sladder”, som hun har sammen med tre jævnaldrende veninder.  

Valgkriterier (nytteværdi og triggerscenarie): Hun er enormt impulsstyret og shopper efter lyst og ikke så 

meget efter behov. Hun bliver blandt andet trigget af personer i sit nærmiljø, som hun føler, hun kan spejle sig 

selv i eller ser op til. Derudover bliver hun også påvirket af influencere på de sociale medier, som hun føler, 

hun deler samme interesse med. Hun følger ligeledes disse influencere på Instagram og ser det som et afbræk 
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til den almindelige og til tider kedelige hverdag. Dermed bidrager de til at give hende inspiration og luft i 

dagligdagen. Instagram er også hendes primære sociale medie, som hun sidder på omkring en time om dagen. 

Hun er kvalitetsbevidst, men de brands, hun shopper hos, befinder sig primært i lav- til middelprisklassen. 

Derudover er det vigtigt, at de brands, hun handler hos, har et stærkt image med nogle gode og sunde værdier. 

Hun går meget op i personlig service, når hun handler på nettet og i de fysiske butikker og anser det som en 

del af oplevelsen og produktet. Derudover er gode kundeoplevelser også med til at skabe energi til hende som 

person, hvilket afspejles i, at hun shopper hyppigere end kundetypen fra de tre andre segmenter. Hun shopper 

online ca. tre til fire gange i måneden, hvoraf 80 % af indkøbene anses som værende impulsive handlinger- og 

købsbeslutninger. Slutteligt er hendes impulsivitet ofte drevet af humør, der både kan trigges, når hun er helt 

på toppen, men også når hun er mere nedtrygt. Dermed ser hun ofte shopping som en overspringshandling og 

en genvej til at få humøret op igen.  

 

7.2 Loyalitetsdannelse under hele købsprocessen  

Et centralt element af min udarbejdede model over købs- og beslutningsprocessen er at fokusere på at skabe 

loyalitet under hele den digitale kunderejse. På baggrund af det empiriske materiale kan jeg udlede, at loyalitet 

ikke blot skabes efter et endt køb. Hvormed jeg også erfarede, at den gode kundeoplevelse er en subjektiv 

afgørelse og afhænger af segmentets adfærd. På baggrund af reviewet fandt jeg ydermere frem til, at 

kundeoplevelsen ifølge Schmitt (2003) processeres som en flerdimensionel social konstruktion, der involverer 

hhv. kognitive, følelsesmæssige, adfærdsmæssige, sensoriske og sociale komponenter. Disse komponenter vil 

ligeledes spille en central rolle i min analyse af mainstreamerens digitale kunderejse. På baggrund af reviewet 

fandt jeg belæg for, at ved at benytte emotionel segmentering kan virksomheden kortlægge en mere 

differentieret kunderejse, der afspejler kundens emotionelle behov frem for blot deres fysiske behov.   

 

7.2.1 Den gode kundeoplevelse  

Customer Experience ekspert, Ian Wisler-Poulsen, forklarer, at den gode kundeoplevelse i det digitale univers 

skabes på baggrund af målbare parametre, da det kan være svært at integrere det personlige aspekt. Hans belæg 

er blandt andet: ”at det ikke er et menneske til menneske, og det er jo der det emotionelle rammer” (bilag 

7.2:46). Hvormed han beskriver den gode kundeoplevelse som værende: 
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På baggrund af reviewet fandt jeg dog belæg for, at der kan integreres en mere personlig og følelsesmæssig 

atmosfære i det digitale univers ved at fokusere på kundens emotionelle behov og adfærd. For at kunne skabe 

den ultimative rejse (jf. fælles sfære) skal brands inkorporere den emotionelle sfære, hvormed det ikke blot er 

nok at fokusere på målbare parametre, da det ifølge min teori ikke skaber loyalitet og værdiskabende relationer.  

 

7.3 Førkøb – Opmærksomhed og triggerfasen  

Første fase i kunderejsen er førkøb, der har til hensigt at identificere, hvordan man tiltrækker kundens 

opmærksomhed, og hvilke parametre der er med til at trigge kunden til at købe et nyt produkt. Ifølge Kotlers 

(2016) beslutningsproces er der tale om at påvirke kundens interne eller eksterne stimuli. De interne stimuli 

henvender sig til kundens egne banale behov, hvorimod de eksterne stimuli blandt andet påvirkes af enten 

reklamer eller influencere fra de sociale medier.  

 

7.3.1 Personalisering og kundeengagement  

I forhold til de interne stimuli bliver individet blandt andet påvirket af forskellige emotionelle behov. Hvormed 

både Häusel (2013) og Pawle & Cooper (2006) anerkender i deres studier, at ved at påvirke kundens 

emotionelle adfærd er der større sandsynlighed for at kunne skabe opmærksomhed og trigge kunden til at skabe 

et behov, som de nødvendigvis ikke har. En respondent fra mainstreameren understreger denne påstand:  

 

 

 

Dette understøttes af endnu en respondent i mainstreamer segmentet, der ligeledes påpeger, at hun egentlig 

ikke har et fysisk behov eller decideret mangler en kjole, men derimod mener hun, at det er ren indbildning: 

 

 

 

Eksemplerne ovenfra bærer begge præg af irrationelle- og ubevidste handling, der trigger mainstreameren, og 

understøtter tillige Häusels teori om, at købsbeslutningen er draget af en illusion der afgøres af individets 

ubevidste og emotionelle handlinger. I forbindelse med en emotionel segmentering er det dermed centralt, at 
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man påvirker det enkelte segments emotioner, og på den måde tiltrækker deres opmærksomhed. 

Mainstreameren er en kundetype der primært bliver trigget og påvirket af anbefalinger fra andre, de enten har 

en nær relation til, eller som de anser troværdige, blandt andet i form af kundeanmeldelser på trustpilot eller 

lignende sider. Dette belyses ydermere i beskrivelsen af den gule kundetype fra Emotionelle kundetyper af 

Dollerup og Gade, der betegnes som ”en kundetype der har et stort behov for, at der er en god relation” (bilag 

11.2:174).  En respondent fra mainstreameren forklarer følgende: 

 

 

 

Her understreges det, hvor essentielt det er for et brand, at de har fokus på at opbygge en stærk relation til 

deres kunder med det formål at øge deres omdømme og brandidentitet i en positiv retning. Vivek et al. (2012) 

forklarede ydermere, at kundeengagement og en stærk kunderelation er en central del af brandets 

værdiudvinding. Ydermere forklarer Vivek et al. (2012), at der var kommet langt mere fokus på at udnytte 

WOM, og i de senere år også e-WOM, som markedsføringsmæssige tiltag. Van Doorn et al. (2010) 

understreger, at disse anmeldelser kan have en fundamental negativ effekt for de brands, der har fået enormt 

mange dårlige kundeanmeldelser. Udover at have fokus på at oparbejde en stærk brandidentitet bør brands, 

der henvender sig til kunder i mainstreamer segmentet fokusere på at trigge kunden igennem sociale medier. 

Brugen af Instagram og Facebook som annonceringsplatform har i de seneste år fået en langt større rolle i 

forbindelse med online markedsføring og direkte salg på ovennævnte platforme: 

 

 

 

I forlængelse af dette kan det konkluderes, at mainstreameren ifølge det empiriske data foretrækker at blive 

inspireret gennem sociale medier frem for kommercielle og generiske nyhedsbreve. En mere personaliseret 

kundeoplevelse gennem sociale medier vil i 80 % af tilfældene (jf. Forbes studier) medvirke til, at kunderne 

med større sandsynlighed vil købe produktet (Vrountas 2019). Hvorpå det kun er i få tilfælde, at kunden i netop 

dette segment vælger at handle ud fra rationelle beslutninger: ”Også få gange hvert andet år, så er det fordi, 

jeg mangler en vinterjakkke eller støvler, men ellers tror jeg, det er tilfældigt” (bilag 7.7:149). I disse 

særtilfælde, hvor kunden faktisk handler efter et fysisk behov, kan der argumenteres for, at denne form for 
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produkt henvender sig til Kotlers tre inderste product levels (jf. core benefit, basic product og expected 

product), hvormed der ikke skabes anden en form for værdi end det egentlige produkt. Derimod er der større 

sandsynlighed for, at augumented product og potential product opstår, når kunden handler ubevidst eller 

irrationelt.   

 

7.3.2 Automatisering og teknologisk funktionalitet  

En af de tilgange, der vil kunne bidrage til en mere personaliseret oplevelse, er at trigge mainstreamerens 

opmærksomhed gennem personlige tilbud. Disse kan være bygget op omkring produkter, som kunden i 

forvejen er positivt stemt over for, har udvalgt på baggrund af tidligere søgninger eller lignende produkter, 

som kunden har købt før: 

 

 

 

 

I forbindelse med at respondenten har bevæget sig ind på hjemmesiden grundet kedsomhed eller 

overspringshandlinger, er kunden dermed lettere at påvirke til et endeligt køb. Respondentens handling ses 

overvejende ubevidst, idet respondents primære mål var at være på Instagram, men i stedet ret impulsivt ender 

inde på Zalando appen. For at kunne øge kundens fokus yderligere og rette det mod et køb bør virksomheden 

fokusere på at tilpasse tilbuddet til kundens tidligere køb eller søgninger. Gennem automatisering og 

teknologisk funktionalitet kan virksomheden anvende probit-modellen, der har til formål at fragmentere 

kundedata på tværs af mere end 25.000 digitale og traditionelle medie touchpoints (Klein et al. 2020). Dermed 

sikrer virksomheden, at de konstant ved, hvor i processen kunden befinder sig, og dermed kan de styre kunden 

hen imod den endelige købsbeslutning. Denne proces kan tillige bidrage til at øge customer centricity, hvilket 

på sigt bidrager til at forbedre kunderelationen. 

 

7.3.3 Innovation og kunderejseoptimering  

I den første fase i kunderejsen kan det være svært for en virksomhed at opnå fuld kontrol over kunden, da 

vedkommende oftest handler efter lyst: 
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Dette understreger betydningen i, at brandet har fokus på at genoprette kontrollen over kundens rejse, så snart 

kunden er blevet trigget og har bevæget sig ind på hjemmesiden. Ud fra citatet kan det udledes, at respondenten 

ikke søger efter et specifikt produkt, der skal dække et behov, men derimod bliver draget mod impulsive 

handlinger, som respondenten selv beskriver som ren indbildning: 

 

 

 

På baggrund af ovenstående argumenter og min øvrige empiri kan der argumenteres for, at brandet med fordel 

kan fokusere på at optimere kunderejsen ved at personalisere det tøjudvalg, der bliver vist for kunden i forhold 

til forrige søgninger på hjemmesiden ved hjælp af probit-modellen. Derudover er det centralt, at brandet 

indtænker sociale medier som en central trigger og opmærksomhedsfaktor for kunden. Dermed bør de 

indtænke innovative løsninger ved brug af sociale medier som salgskanal og som en central del af kunderejsen. 

Influencer marketing har ifølge Hughes et al. (2019) været den fortrukne strategi til at kunne drive et 

succesfuldt online brand, hvorpå dette er essentielt for at kunne øge interessen og opmærksomheden hos 

mainstreameren. Deres adfærd i forhold til opmærksomhed- og triggerfasen skiller sig betydeligt ud fra 

praktikerens, specielt i forhold til købsvaner og generelle holdning til tøjskabet: 

 

En respondent fra praktikeren udtaler følgende: ”Jeg hader at shoppe, og online shopper faktisk nærmest 

alting hvis jeg kan slippe afsted med det. Jeg kan ikke lide alle de mennesker, jeg kan godt gå med andre, men 

jeg hader det faktisk bare” (bilag 7.6:102), og en anden respondent i praktikeren forklarer at: 

 

 

 

I forlængelse af dette kan der argumenteres for, at mainstreameren er langt mere tilbøjelig til at shoppe og 

anser det som hyggeligt og noget, der er med til at påvirke humøret i en positiv retning og dermed også 

dagligdagen. Ydermere handler mainstreameren langt mere impulsdrevet og ubevidst. Dermed kan der 

argumenteres for, at mainstreameren er mere tilbøjelig til at blive påvirket af personlige tilbud og influencer 

marketing frem for praktikeren, der er langt mere velovervejet og bevidst.  
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7.4 Førkøb – Overvejelsesfasen og overraskelsesmomentet 

Den anden fase i købsprocessen tager ligeledes afsæt i førkøb og har til formål at give indsigt i, hvilke 

overvejelser kunden gør sig inden købet. Jeg har kort valgt at inddrage det bæredygtige aspekt, og undersøge 

hvorledes det spiller en central rolle hos mine respondenter i overvejelserne omkring købsprocessen. 

Derudover har jeg valgt at inddrage overraskelsesmomentet med det formål at undersøge, hvad der rent 

emotionelt kan give et overraskelsesmoment og præge kundens videre rejse mod købsbeslutningen. I 

forbindelse med overraskelsesmomentet tages der desuden udgangspunkt i Kevin Roberts teori Lovemarks, 

hvor han har udviklet begrebet mystery som et værdiskabende redskab til at øge relationsdannelsen.  

Ifølge Kotler (2016) afspejler overvejelsesfasen en langt mere rationel handling, end hvad man ser ved første 

fase af kunderejsen. Han forklarer, at processen bygger på henholdsvis beliefs og attitudes: 

 

 

 

7.4.1 Personalisering og kundeengagement  

I forbindelse med overvejelsesfasen af alternative produkter og brands, kan jeg på baggrund af det empiriske 

data udlede at kunden først og fremmest vurderer alternativer både gennem fysiske butikker og online handel, 

med det formål at undersøge prisforskellen. På baggrund af mainstreamerens fortrukne shoppingmetode var 

der generelt en lige fordeling imellem fysisk og online handel: 

 

 

 

Der kan laves en kraftig skildring på henholdsvis de emotionelle og rationelle parametre, når det kommer til 

fysisk og online shopping. På baggrund af citatet kan det udledes, at mainstreameren har en antagelse om, at 

man ikke kan opnå den personlige service ved online handel, men at det kun er til stede gennem shopping i 

fysiske butikker. Den digitale kunderejse er dermed oppe imod en hård konkurrence fra den fysiske kunderejse. 

I kraft af, at brandet ikke har muligheden for at fremvise tøjet fysisk, kan det være svært for kunden, blandt 

andet, at sikre, at tøjet har den rette størrelse, pasform og kvalitet: 
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I forbindelse med det bæredygtige aspekt fandt jeg tendenser til, at det ikke spillede en særlig central rolle: 

 

 

 

Dermed indtænkes det bæredygtige aspekt ikke som en central del af overvejelsesfasen hos mine respondenter, 

hvormed dette muligvis kan skyldes manglende informationer omkring produktet fra virksomheden. En anden 

respondent i mainstreameren forklarer, at bæredygtighed skaber værdi for hende, men hun gider bare ikke lede 

efter det (bilag 7.7:151). Dermed kan det udledes, at det bæredygtige aspekt er med til at skabe en form for 

værdi for kunden, dog er det ifølge mainstreameren et parameter, der på nuværende tidspunkt ikke vil have en 

afgørende rolle i overvejelsesfasen, hvormed der kan argumenteres for, at bæredygtighed endnu ikke er en 

institutionaliseret norm for kunden. Dette kan blandt andet skyldes en manglende indsigt i bæredygtighed, og 

hvilke butikker der reelt inkorporerer det i deres CSR-strategi. I forlængelse af dette kan det ligeledes skyldes, 

at mainstreameren ofte bliver præget af sin omgangskreds og dets holdninger til f.eks. bæredygtighed, 

hvormed mainstreameren fortæller at bæredygtighed er vigtigt fordi det mener de andre, men at man faktisk 

kun siger det for at gøre det de andre gør. Under observationerne i fokusgrupperne fandt jeg blandt andet 

eksempler på at respondenterne ændrerede deres holdning i fokusgruppen i kraft af der blev skabt en konsensus 

omkring et tema af de resterende respondenter (bilag 7.5:94). Modsat mainstreameren ser vi at det bæredygtige 

aspekt spiller en langt større rolle hos praktikeren, der blandt andet indtænker bæredygtighed både i 

dagligdagen, men også overvejer hvilken konsekvens det kan have i fremtiden: 

 

 

 

Heraf kan det udledes, at virksomhederne bør skabe endnu mere støj omkring det bæredygtige aspekt og 

indtænke det som et centralt element i deres brand. Disse tiltag understøttes endvidere af Per Østergaard 

Jacobsen og hans tanker omkring bæredygtighed i fremtiden: 
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Edelman & Singer (2015) forklarer, at for at skabe en succesfuld kunderejse er det essentielt, at man opfylder 

contextual interaction, der har til formål engagere og sekvensere touchpoints. Hvormed jeg på baggrund af det 

empiriske data kan udlede at man med fordel kan optimere på netop contextual interaction ved at 

virksomhederne fokuserer på at lave mere innovative størrelsesguides og uddybende tekster omkring tøjets 

kvalitet, farve og tekstur. På den måde kan virksomheden give kunden en bedre forståelse for produktet og 

give en følelse af fysisk tilstedeværelse på hjemmesiden. Virksomhederne kan give kunden en følelse af visuel 

tilstedeværelse, ved at vise tøjet på flere modeller, både på videoer og med flere detaljerede billeder af tøjet, 

fra flere perspektiver. Ved at arbejde mere visuelt med både modellerne og billederne kan dette bidrage til at 

øge interessen for tøjet og henlede kunden til køb. Mainstreameren påpeger, hvad hun mener, der kan bidrage 

til at skabe en mere personlig oplevelse, der ligeledes understøtter ovennævnte forslag til et mere visuelt 

univers: 

 

 

 

På baggrund af citatet kan det udledes, at problemet ved online handel ofte er, at visualiseringen af tøjet kan 

være misvisende i takt med, at modellen og kunden ikke har samme kropsform, og det medvirker til, at kunden 

ofte bliver skuffet over det eksakte produkt. Implicit fortæller kunden, at denne form for iscenesættelse af 

produktet er med til at minimere produktets troværdighed og dermed også brandets troværdighed over for 

kunden.   

 

7.4.2 Innovation og kunderejseoptimering 

For at kunne skabe bedre kundeoplevelser i det digitale univers foreslår en respondent i mainstreamer 

segmentet følgende: 
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En anden respondent i mainstreamer segmentet foreslår et lignende tiltag til at optimere den digitale 

indkøbstur: 

 

 

Denne mere alternative og innovative metode, som respondenterne forklarer, vil bidrage til at optimere 

kunderejsen og customer centricity. Denne metode vil øge kundernes indsigt i produktet, baseret på en stærk 

visuel fremvisning samt en guide til, hvilke produkter der ville passe til kunden. Dette vil endvidere bidrage 

til en mere personaliseret- og innovativ kunderejse. Derudover ville denne personlige shopper kunne skabe et 

overraskelsesmoment. Dette kan henledes til Kevin Roberts begreb mystery, der har til formål at åbne kundens 

emotioner og gøre kunden nysgerrig omkring produktet.  En anden respondent sammenligner den her 

personlige og alternative shopping metode med skønhedskæden Matas, der opererer med virtuel rådgivning i 

forbindelse med skønhedsprodukter: 

 

 

 

Matas har igennem denne innovative løsning gjort det muligt at anvende fysisk rådgivning i det digitale 

univers, så kunden har mulighed for at opnå selvsamme service online, som de kan få i fysiske butikker.  

De respektive tiltag ville bidrage til at skabe mere gennemsigtighed på hjemmesiden, og ydermere ville det 

kunne bidrage til at øge den samlede kundeoplevelse, så online butikker vil kunne konkurrere med oplevelsen 

i de fysiske butikker. En respondent fra mainstreameren forklarer, at en øget kvalitetssikring af tøjet ville 

medvirke til, at hun faktisk ville bruge langt flere penge på at handle online: 

 

 

 

 

Ved at hjemmesiderne bliver mere gennemsigtige og kan skabe en kundeoplevelse lig de fysiske butikker, vil 

dette medvirke til at minimere overvejelsesfasen betydeligt, ud fra et tidsperspektiv. En af respondenterne hos 

mainstreameren forklarer, at hun nok bruger omkring en uge til at overveje alternative produkter i forbindelse 
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med et køb, inden hun vælger at gå videre i sin købsproces, og slutteligt fortæller hun, at det ofte så ender med 

at blive en ret spontan beslutning (bilag 7.7:139). Ved at kunden føler sig mere tryg omkring produktets 

pasform og kvalitet, vil virksomhederne kunne sælge flere produkter.  

 

7.4.3 Automatisering og teknologisk funktionalitet  

Et af de største konkurrenceparametre for online shopping er, at de ikke har begrænsede åbningstider. Dermed 

er det essentielt, at de har en hjemmeside, der er præsentabel og overskuelig: 

 

 

 

På tværs af de fire segmenter var der bred konsensus omkring opbygningen og visualiseringen af hjemmesiden. 

Ovenstående citat kommer fra en respondent i mainstreameren, men principielt kunne det ligeledes have været 

fra et af de tre andre segmenter. Ved at skabe hjemmesider, der er overskuelige, gennemsigtige og 

brugervenlige, sikrer virksomhederne, at kunden bruger mere tid på hjemmesiden og ikke blot hopper over på 

en konkurrerende hjemmeside. Ian Wisler-Poulsen forklarede, at konkurrencen mellem de online brands er 

ekstremt hård, da de konkurrerende hjemmesider blot er ét klik væk (bilag 7.2: 46). Derfor er det ekstremt 

vigtigt, at hjemmesiden fremstår præsentabel, da dette bliver kundens førstehåndsindtryk om brandet. Kevin 

Roberts teori om sensuality forklarer, at den duft, stemning og indretning, der rammer kunden, når 

vedkommende træder ind i butikken, er en central del af førstehåndsindtrykket og vil have betydning for 

købsbeslutningen (Roberts 2016: 108). Hvormed man kan sammenligne et brands fysiske butik med et brands 

hjemmeside.  

 

7.4.4 Opsummering af førkøbsprocessen  

På baggrund af ovenstående afsnit kan det udledes, at førkøbsprocessen hos mine respondenter ofte er baseret 

på irrationelle handlinger, hvormed mainstreameren oftest skaber den her illusion omkring et behov om at 

skulle købe noget nyt tøj fordi man mener man mangler det, men at det egentlig ikke er tilfældet, hvormed der 

handles irrationelt (Häusel 2013). De touchpoints i kunderejsen, der kan udledes fra denne fase, der henvender 

sig til den rationelle sfære, er primært at skabe en hjemmeside, der er overskuelig og brugervenlig. Hvormed 

de mere emotionelle touchpoints kan spores i personalisering af hjemmesiden. Hvormed virksomheden med 

fordel kan udarbejde en personlig shopper. Derudover bør virksomheden skabe en mere visuel fremstilling af 

tøjet gennem videoer og billeder med brug af flere modeller. Ved, at virksomhederne indtænker begge tiltag, 
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vil de kunne øge customer centricity og tilmed også kunne konkurrere med den oplevelse, som kunden får fra 

de fysiske butikker. Ydermere kan det udledes, at det bæredygtige aspekt endnu ikke spiller en central rolle 

for mainstreamerens overvejelsesfase, grundet manglende informationer og mainstreamerens nuværende 

mindset.  

 

7.5 Købsbeslutningsprocessen 

Købsbeslutningen er ekstremt påvirket af førkøbsprocessen, der blev gennemgået i de to foregående afsnit. 

Den endelige købsbeslutning afhænger ifølge Kotler (2016) af to ting: attitudes of others og unanticipated 

situational factors.  

 

I forbindelse med attitudes of others stod det klart i forrige afsnit, at mainstreameren er påvirket af sit nærmiljø. 

Ifølge mainstreameren afgøres købet ofte af veninden eller familiemedlemmets holdning til produktet: ”Jeg 

bliver nok ofte inspireret af folk i mit netværk, altså veninder og kollegaer eller familie, og ofte tror jeg faktisk 

også, at de ender med at tage beslutningen for mig, ha ha” (bilag 7.5:123). I forbindelse med dette ses en helt 

anden adfærd og købsbeslutning hos praktikeren: ”Jeg behøver heller ikke at vide, hvad mine veninder synes, 

så længe jeg selv synes, at det er pænt (bilag 7.5:111). Praktikeren tænker dermed helt anderledes og afgør 

ikke den endelige købsbeslutning på baggrund af nærmiljøet. Udover den erfaring og holdning, 

mainstreameren tilegner sig gennem sit nærmiljø, spiller den teknologiske- og funktionelle kvalitet også en 

central rolle i købsbeslutningen.  

 

7.5.1 Automatisering og teknologisk funktionalitet  

Denne fase i processen adskiller sig primært fra den fysiske rejse ved, at der ikke er nogen form for fysisk kø, 

da kunden blot skal tilføje produkterne til kurven og herefter gå direkte til betaling. Denne proces er ikke på 

nogen måde influereret af direkte kontakt til medarbejdere, og dermed er det ekstremt vigtigt, at den fungerer 

problemfrit. Derudover kan virksomhederne også differentiere sig væsentligt fra konkurrenterne gennem to 

essentielle touchpoints: fragt og returnering: ”Jamen, så ville jeg gerne have først og fremmest gratis fragt og 

returnering (bilag 7.7:163). Dette støttes op af endnu en respondent: ”Det skal være transparent i forhold til 

returnering, og så det skal være nemt. Nemt og tilgængeligt” (bilag 7.7:124). Hos en af respondenterne ville 

det have en betydelig konsekvens, hvis følgende ikke var opfyldt: ”Hvis jeg f.eks. ved, at der er hjemmesider, 

som har både rigtig lang og dyr levering, så foretrækker jeg klart at gøre det fysisk” (bilag 7.6:108). Udover 

gratis fragt og returnering, er det også et centralt element for mainstreameren, at den sidste del i købsprocessen, 

betalingen, forløber nemt og effektivt: ”Jeg vil ikke sige, at jeg ikke har gennemført et køb, fordi de ikke har 

mobilepay, men jeg får total optur, når man kan” (bilag 7.7:126). Der kan dermed argumenteres for, at disse 

tiltag i købsprocessen går ind og stimulerer kundens kognitive interaktion og kompositionelle perspektiv. 

Denne del af processen er stærkt præget af den rationelle sfære frem for den emotionelle sfære. Ydermere er 



63 | S i d e  

 

købsbeslutningsprocessen også afhængig af virksomhedens troværdighed. Kotler (2016:102) forklarer 

uddybende: ”Marketers must understand the factors that provoke a feeling of risk in consumers and provide 

information and support to reduce it.” En respondent fra mainstreamer segmentet afdækker netop dette: 

 

 

 

Troværdighed og gennemsigthed er dermed to essentielle touchpoints i den digitale kunderejse, der bør 

indtænkes i målet om at skabe den ultimative rejse. Derudover er det generelt nogle parametre, der er svære at 

konkurrere på, hvis der sammenlignes med de fysiske butikker, da kunden er fysisk til stede i butikken, og det 

er langt nemmere at komme i kontakt med medarbejdere.  

 

7.5.2 Personalisering og kundeengagement  

Inddragelse af den emotionelle sfære i købsbeslutningen ville kunne ske igennem personlig og menneskelig 

kundeservice: 

 

 

 

Ved at anvende personlig kundeservice kan virksomheden tilføje en mere personaliseret oplevelse for kunden, 

der ydermere vil bidrage til at øge kunderelationen. Netop dette vil spille en central rolle i kundens videre 

forløb i processen, da dette kan have en afgørende betydning for, hvordan kunden vil profilere virksomheden 

i sit nær- og fjernmiljø, gennem WOM og e-WOM. Ydermere er dette med til at øge intimiteten mellem kunden 

og medarbejderen ved, at kommunikationen foregår virtuelt, frem for gennem mail eller telefon. Intimitet er 

et af de tre værktøjer, der ifølge Roberts (2004) bidrager til at skabe et Lovemark. I forlængelse af dette kan 

der argumenteres for, at denne form for service vil bidrage til en mere affektiv kundeoplevelse, da den 

interagerer med kundens følelser. Et sidste parameter, der kan være afgørende for mainstreamerens endelige 

købsbeslutning, er sindsstemningen: ”Det afhænger af mit humør, nogle gange foretrækker jeg nethandel, og 

andre gange er det fysisk. Det er lige, hvor stresset en periode man er i, og hvor meget man lige kan overskue” 

(bilag 7.5:81). Per Østergaard Jacobsen underbygger med følgende forklaring: 
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På baggrund af dette kan det ræsonneres, at det er essentielt, at virksomhederne har fokus på konstant at tilpasse 

sig kundens behov og optimere kunderejsen, da kundens adfærd ændres diskontinuerligt. Dermed er det 

centralt, at virksomhederne ydermere har en innovativ tankegang.  

 

7.5.3 Innovation og kunderejseoptimering  

I forhold til at kunne arbejde mere innovativt med købsprocessen bør virksomheden følge den teknologiske 

udvikling inden for marketing og hele tiden fokusere på, hvordan man kan effektivisere købsprocessen. 

Derudover blev det belyst, at de sociale medier spiller en væsentlig rolle i forbindelse med kundens 

førkøbsfase. Dette gør sig ligeledes gældende for mainstreamerens købsbeslutningsfase: 

 

 

 

Denne mere alternative købsproces er med til at effektivisere købsbeslutningen. Ved at kunden kan købe 

produktet direkte igennem en influencer vil antallet af ”tryk” frem til betalingsprocessen minimeres. En 

respondent i mainstreameren forklarer, hvordan hun mener, at betalingsprocessen ydermere kan optimeres: 

 

 

 

Denne form for innovativ tilgang vil kunne skabe tryghed for kunderne i form af, at de køber produktet gennem 

en troværdig kilde. Ydermere vil betaling på mobilepay minimere kundens antal af ”tryk” i købsprocessen. 

Slutteligt vil det for nogens vedkomne også give en form for tryghed, at de ikke behøver at oplyse og anvende 

deres betalingskort.  
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7.5.4 Opsummering af købsbeslutningsprocessen  

På baggrund af ovenstående analyse af mainstreamerens købsbeslutningsproces kan det udledes, at processen 

både afgøres af emotionelle og rationelle handlinger. Det vigtigste parameter, der kunne identificeres, er 

teknologisk funktionalitet i form af en overskuelig betalingsproces. Ydermere er det essentielt, at 

virksomheden udøver en høj grad af troværdighed, da dette har indflydelse på den endelige købsbeslutning. 

Slutteligt er det væsentligt, at virksomheden har fokus på at personalisere kundens henvendelser i forbindelse 

med produktforespørgsler eller lignende gennem enten en virtuel platform eller blot gennem telefonisk 

henvendelse.  

 

 

7.6 Efterkøb – Oplevelsesfasen & overraskelsesmomentet  

Efter hvert endt køb starter en efterkøbsfase. I min model over købs- og beslutningsprocessen har jeg valgt at 

inddrage oplevelsesfasen og overraskelsesmomentet i efterkøbet. Netop denne fase er ekstremt vigtig for 

virksomheden, da den vil have stor afgørelse for, hvorvidt kunden vil foretage genkøb. Kotler (2016:103) 

forklarer uddybende, at: 

 

 

 

7.6.1 Automatisering og teknologisk funktionalitet  

I forbindelse med at optimere efterkøbsprocessen på baggrund af værktøjet, automatisering og teknologisk 

funktionalitet, er det essentielt at tage kunden med på ”pakkens rejse”, idet mange kunder oplever manglende 

informationer omkring denne proces i den digitale kunderejse. En respondent i mainstreameren sætter her et 

par ord på, hvad der for hende er en dårlig kundeoplevelse: 
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Hvormed hun uddyber med følgende:  

 

 

 

 

 

 

Begge citater understøtter problematikken ved, at kunden ikke modtager klare informationer omkring deres 

produkt, og hvornår de præcist modtager pakken.  Hvormed virksomheden med fordel kan medsende en 

trackingoversigt over leveringsprocessen med de mest væsentlige informationer. Virksomheden er i konstant 

konkurrence både mod nærliggende brands, der blot er få klik væk, men ligeledes også mod de fysiske 

butikker. Derfor er det essentielt, at virksomheden konstant har fokus på at skabe tillid og opbygge en stærk 

relation til kunden, da dette er et afgørende element i loyalitetsdannelsen og chancen for genkøb. Et andet 

parameter, der er afgørende for både mainstreameren og de tre andre segmenter, er en simpel og overskuelig 

returneringsproces:  

 

 

 

Flere virksomheder medsender ikke en returlabel, hvilket betyder, at kunden selv skal printe 

returneringsformularen ud. Ved visse tilfælde skal kunden også betale for at få varen returneret. Denne proces 

kan være besværlig og lang og tilmed også have stor afgørelse på, hvorledes mainstreameren vælger at købe 

det specifikke produkt, jf. førkøb- og købsprocessen. Derfor kan det udledes, at denne proces er fundamental 

for efterkøbsprocessen. Derudover kan dette også relateres til Kevin Roberts begreb intimacy, som sker, når 

et brand (Lovemark) inddrager elementer som commitment og passion i deres vej mod bedre kundeoplevelser 

(Robert 2004:74). Disse elementer vil bidrage til, at virksomhederne kan differentiere sig fra deres 

konkurrenter. Hvorpå der kan argumenteres for, at virksomhederne bør give kunden en form for commitment, 

og sikre, at hvis produktet ikke lever op til forventningerne, så påtager de sig ansvaret for 

returneringsprocessen.   

 

7.6.2 Personalisering og kundeengagement  

Udover at virksomhederne bør have gennemsigtige og simple returneringsprocesser, kan de differentiere sig i 

efterkøbsprocessen igennem personalisering af indpakningen og et flot visuelt udtryk i produktet. En af mine 

respondenter fra mainstreamer segmentet forklarer blandt andet, hvad der gør en forskel for hende: ”Jeg er 

vild med en flot gaveindpakning, hvor det ikke bare er en pose, hvor der står brandnavn på, men det her med, 
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at butikkerne har en unik indpakning” (bilag 7.5:77). Her forklarer mainstreameren, at ved at gøre det her 

ekstra, der faktisk ikke har betydning for det egentlige produkt, vil det have en positiv effekt på det samlede 

indtryk. I forlængelse af dette kan der argumenteres for, at en unik gaveindpakning ligeledes vil give kunden 

en form for overraskelsesmoment, da det igen ikke er forventeligt, og dermed vil det endvidere have en positiv 

effekt på den samlede kundeoplevelse. Denne form for unik gaveindpakning kan henledes til Kevin Roberts 

element sensuality, idet man har fokus på at påvirke kundens sanser i form af sight og feelings. Dette giver 

endvidere virksomheden mulighed for at adressere sine produktfordele og øge den samlede værdi af produktet. 

I forlængelse af Kotlers five product levels vil virksomheden dermed operere inden for augmented product, da 

det i denne kontekst vil overstige kundens forventninger (Kotler 2015:163). Ekspert i kundeoplevelser Ian 

Wisler-Poulsen uddyber følgende: 

 

 

 

Ud fra citatet kan det udledes, at denne form for personliggørelse af produktet tillige kan bidrage til at øge 

relationen og dermed også tilliden mellem kunden og virksomheden. Hvormed der ligeledes forventes en øget 

chance for genkøb og dermed også en øget loyalitet. Denne form for personliggørelse kan ligeledes anspores 

hos de af mine respondenter, der tilhører segmentet, klassikeren: 

 

 

 

Som kunde i segmentet klassikeren bliver hun positivt påvirket af den ekstra oplevelse, hun får i forbindelse 

med købet, hvilket hun ræsonnerer med en ”takke mail”. Her ser vi et konkret eksempel på, hvordan denne 

oplevelse og overraskelse kan have en positiv indflydelse på relationen mellem kunden og virksomheden. 

Ifølge Morgen & Hunt (1994) kan en mere følelsesmæssig kundeoplevelse medvirke til en øget tillid mellem 

kunden og virksomheden, hvilket ydermere medfører en øget customer lifetime value. I nedenstående citat 

italesætter klassikeren sine erfaringer og købsvaner i stormagasiner og større modebrands:  
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Ud fra citatet kan det udledes at, for klassikeren vil det have en positiv effekt, hvis større brands og 

stormagasiner implementerer lignende tiltag. Der kan argumenteres for, at denne form for personalisering via 

hilsner oftest fremtræder hos mindre brands. Freelance designer og kreativ konsulent, Pernille Drest, sætter 

her et par ord på, hvorfor hun netop ikke handler hos fast fashion brands: 

 

 

 

Her ser vi, hvilken konsekvens det kan have, at virksomhederne ikke indtænker en form for 

overraskelsesmoment og øget kundeoplevelse i efterkøbsfasen. Udover denne form for overraskelsesmoment 

og oplevelse kan der ligeledes påpeges eksempler på, hvilken konsekvens det har for virksomhederne, hvis de 

ikke leverer det forventede produkt. En respondent i mainstreameren fortæller om følgende historie: 

 

 

 

Dette er først og fremmest endnu et eksempel på hvor essentielt det er, at virksomhederne fremstår troværdige 

overfor deres egne produkter, da det ellers har den konsekvens at kunderne sender det tilbage og chancen for 

genkøb er stærkt minimeret.  

 

Ydermere kan det udledes, at den sensuelle oplevelse er forringet i takt med, at produktet lugtede af armsved. 

Kunden har en klar forventning om, at det produkt, hun har købt, er rent og nyt. Afslutningsvis fortæller 

respondenten:  ”Og da jeg så skulle sende det hele retur, så var det for egen regning, så hvad kom jeg af med 

der? Det var jo meget tøj. Jeg tror, det kostede mig 250 kr. i fragt, fordi det var til England. Altså en forfærdelig 

oplevelse” (ibid). Dette er blot endnu et eksempel på, hvor vigtigt det er, at virksomhederne fremtræder 

transparente i forhold til returnering og fragt.  
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7.6.3. Innovation og kunderejseoptimering  

På baggrund af reviewet og de dybdegående interviews fandt jeg frem til, at performancemålinger er blevet en 

almindelig praksis inden for markedsføring og til måling af kundetilfredshed. Dog kunne det udledes af det 

empiriske materiale, at diverse surveys og tilfredshedsmålinger ikke har den rette effekt. En respondent fra 

mainstreameren fortæller omkring sin holdning til netop dette:  

 

 

 

I citatet kan der udledes flere interessante ting. Først og fremmest synes respondenten egentligt, at det er en 

god ide at udsende disse tilfredshedsmålinger, da formålet jo blot er at optimere kundens oplevelse. Dog bør 

virksomhederne ændre tidspunktet for, hvornår kunden modtager disse. I kraft af, at kunden får spørgeskemaet 

sammen med tøjet, fjernes fokus fra spørgeskemaet. Derudover er selve processen af besvarelsen for besværlig 

i takt med, at det er et fysisk spørgeskema. Respondenten forklarer tillige: ”Jeg tror bare, vi drukner i dem, og 

det er igen det negative ved nettet [...] men man burde jo klart besvare dem og støtte det brand, som man køber 

ved, men det er godt nok sjældent, at jeg udfylder sådan noget” (ibid). Hvormed hun tilføjer: ”Og hvis jeg 

skulle blive bedre til det, så tror jeg bare, det skal være virkelig nemt. Og man skal væk fra alle de her ekstra 

klik. [...] Jeg har jo allerede fået mit produkt, og I skal nok få at vide, hvis det er dårligt” (ibid).  

 

For at kunne udnytte effekten af disse surveys og tilfredsundersøgelser er det vigtigt, at de bliver udsendt på 

passende tidspunkter og samtidigt er enormt enkle at besvare. Som respondenten antyder, skal virksomheden 

jo nok få at vide, hvis produktet er dårligt, hvormed det ofte ikke bliver italesat, hvis det er den omvendte 

situation.  

 

Et andet værktøj til at kunne skabe den ultimative kundeoplevelse er igennem tilfredshedsgaranti. Som bekendt 

er det essentielt for mainstreameren, at de modtager deres produkter inden for en kort leveringstid. Ydermere 

kunne virksomhederne med fordel optimere kundeoplevelsen ved at vente med at trække beløbet, indtil kunden 

har sikret sig, at produkterne lever op til forventningerne. En respondent fra mainstreameren giver sit eget 

besyv på den perfekte indkøbssituation:  
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Ud fra ovenstående citat kan det konkluderes, at den perfekte indkøbssituation er afhængig af, at kunden har 

mulighed for at kvalitetssikre tøjet efter et endt køb og først skal betale derefter. Derudover vil denne proces 

med stor sandsynlighed bidrage til at øge virksomhedens automatiseringsproces i forbindelse med returnering, 

gennem en mere forsimplet proces, hvor virksomheden ikke skal tilbagebetale penge til kunden. Afslutningsvis 

tilføjer respondenten: ”Jeg synes også, det er så irriterende det der med, at man skal holde øje med, om man 

nu får sine penge retur for det tøj, man sender tilbage (ibid). Hvormed hun her ligeledes understreger, hvor 

problematisk det er for kunden at sikre, at hun har modtaget en kreditering af det tøj, som skulle sendes retur. 

Ydermere vil det gøre, at kunden blot betaler for de varer, som lever op til kundens forventning. Afslutningsvis 

kunne man med fordel indtænke tilfredshedsundersøgelsen i netop denne proces, da kunden i forvejen skal 

afgøre, hvorvidt alle produkterne levede op til forventningerne.  

 

7.7 Efterkøb – Recovery & plejefasen  

Den sidste fase i den digitale kunderejse er recovery og plejefasen. Formålet med denne fase er at sikre, at 

produktet levede op til kundens forventninger. Denne fase er ekstremt vigtig, da den har afgørende betydning 

for, hvorvidt kunden ønsker at foretage genkøb og dermed processeres videre i den cirkulære kunderejse og 

loyalitetsloopet. I henhold til Kotlers five product levels kan der argumenteres for, at denne fase henvender sig 

til potential product: “All the possible augmentations and transformations the product or offering might 

undergo in the future. Here companies search for new ways to satisfy customers and distinguish their offering” 

(Kotler 2016:163). Med udgangspunkt i foregående afsnit kan jeg konkludere, at det ville være fordelagtigt for 

virksomhederne at anvende tilfredshedsundersøgelser, så længe det bliver gjort i rette kontekst. I denne fase 

er det dermed essentielt at forholde sig til den data, virksomheden opsporer i tilfredshedsundersøgelsen, og 

derefter tilpasse sig kundens behov og ønsker.  

 

7.7.1 Automatisering og teknologisk funktionalitet  

Virksomhederne kan med fordel automatisere udsendelsen for tilfredshedsundersøgelsen og afsende den en 

uge efter, kunden har haft produktet, for at sikre, at kunden er tilfreds. Dermed undgår virksomhederne, at 

kunden selv skal tage kontakt til virksomheden, hvis der er opstået et problem i den følgende periode. En af 

mine respondenter, der tilhører mainstreameren, uddyber en historie, som hun netop har haft i forbindelse med 

en reklamation:  
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På baggrund af citatet kan det udledes, at respondentens reklamationsproces var lang og besværlig. 

Virksomheden samarbejdede ikke med respondenten og valgte i stedet at fralægge sig ansvaret. Hvormed 

respondenten selv var nødt til at kontakte underleverandøren i Tyskland. I sådanne situationer er det essentielt, 

at virksomheden tager ansvaret for reklamationen, da produktet er købt hos dem. Endvidere er det vigtigt, at 

kunden får løbende informationer omkring produktet, da dette bidrager til en øget tillid mellem kunden og 

virksomheden. 

 

7.7.2 Personalisering og kundeengagement  

I forbindelse med udsendelse af tilfredshedsundersøgelser er det som bekendt vigtigt, at virksomhederne laver 

løbende opfølgning. Performancemålingen NPS (Net Promoter Score) har til hensigt at skabe indblik i, 

hvorledes kunden fra en skala fra 0-10 ville anbefale produktet til en i omgangskredsen. Specielt de kunder, 

der giver scoren mellem 0-2 (heavy detractors) bør modtage en telefonisk opfølgning, da man kan argumentere 

for, at disse ikke har til hensigt at anbefale produktet til andre, men derimod skabe negativ omtale (Jacobsen 

2020: 187-188). Generelt var der en positiv oplevelse af brugen af tilfredshedsundersøgelser, hvis blot de var 

enkle og overskuelige at besvare. En respondent i mainstreameren uddyber: ”Det ville jeg faktisk have det 

rigtig godt med, da jeg godt kan lide, at man spørger efter det. Fordi det indikerer, at de gerne vil blive bedre, 

og de gerne vil høre ens mening” (bilag 7.7:126). Udtalelsen kan heraf også henvises til Gupta & Zeithaml 

(2006) teori, der forklarer, at arbejdet med performancemålinger endvidere bidrager til at skabe key drivers 

med den hensigt at få en forståelse af kundeoplevelsen og den videre optimering af kunderejsen.  

 

7.7.3 Innovation og kunderejseoptimering  

Sidste element i denne fase har til hensigt at identificere mulige innovative løsninger, der endvidere kan 

optimere kunderejsen. Flere virksomheder arbejder ud fra stringente retningslinjer i forbindelse med 
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reklamationsretten. En respondent i mainstreameren fortæller om en oplevelse i forbindelse med reklamation 

af en vare:  

 

Ud fra citatet kan det udledes, at den dårlige oplevelse definitivt skyldtes reklamationsprocessen. I disse 

tilfælde kan virksomheden med fordel prøve at imødekomme kundens forespørgsel. Hvorfra virksomheden 

kan skabe den gode kundeoplevelse i ovenstående situation ved i stedet at handle efter kundens behov og 

situation, fremfor virksomhedens. De kunne med fordel have fundet en erstatning for kvitteringen i form af 

kundens kontoudtog eller lignende. Ellers kunne de blot have ydet den ekstra service og have set bort fra 

kvitteringen og erstattet kæden. Disse små initiativer har en langt større værdi for kunden, end hvad det vil 

have for virksomheden i et økonomisk perspektiv. Derudover ville denne håndtering af reklamationen muligvis 

også medføre, at kunden i større grad ville anbefale virksomheden til andre, hvis de havde ydet en 

ekstraordinær service. Oplevelsen vil blive anset som en uventet handling og vil give kunden en ekstraordinær 

kundeoplevelse. Hvormed denne form for service med størst sandsynlighed vil øge kundens loyalitet til 

virksomheden og dermed også chancen for genkøb. 

 

7.7.4 Opsummering af efterkøbsprocessen  

På baggrund af ovenstående analyse af efterkøbsprocessen kan det udledes, at virksomheden kan optimere 

kundeoplevelsen for mainstreamsegmentet gennem løbende informationer omkring produktets 

leveringsproces. Dette vil tillige have en positiv påvirkning på virksomhedens troværdighed og vil dermed 

også øge tilliden mellem kunden og virksomheden. Derudover er både en kort leveringstid og overholdelse af 

leveringsdato centrale touchpoints. Ydermere kan det udledes, at både returnering og reklamationsretten skal 

være en overskuelig og gennemsigtig proces, hvor virksomheden ikke fralægger sig ansvaret. Derudover fandt 

jeg belæg for, at denne fase omfatter alle tre elementer fra Kevin Roberts Lovemarks teori: intimacy, sensuality 

og mystery. Ydermere bærer fasen præg af både den rationelle sfære, i form for automatisering- og 

teknologiske processer, og den emotionelle sfære, hvor fokus er at handle ud fra de personlige behov, 

virksomheden får fra kundens svar i tilfredshedsundersøgelserne. Afslutningsvis kan det udledes, at ved at 

skabe en ekstraordinær oplevelse for kunden vil virksomheden med større sandsynlighed kunne skabe den 

ultimative kunderejse.  
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7.8 Delkonklusion 

Som led i kortlægningen af den digitale kunderejse i fast fashion branchen har jeg taget udgangspunkt i 

emotionel segmentering og den købs- og beslutningsprocesmodel, jeg har udarbejdet. Den er bygget op 

omkring en holistisk tilgang med det formål, at kunden skal bevæge sig i et konstant loyalitetsloop. Modellen 

er bygget op omkring, hvordan værktøjerne (1) automatisering & teknologisk funktionalitet, (2) 

personalisering & kundeengagement og (3) innovation & kunderejseoptimering, kan inkorporeres i kundens 

tre faser i købsprocessen (førkøb, køb og efterkøb). Jeg anlagde en praksisorienteret tilgang til undersøgelsen 

med udgangspunkt i det emotionelle segment mainstreameren, som jeg selv har identificeret gennem min 

undersøgelse. Jeg har således taget udgangspunkt i de oplevelser, som de af mine respondenter, der tilhører 

mainstreameren, gennemgår ved køb af et produkt i fast fashion branchen. Empiriindsamlingen belyste, at 

dette segment er stærkt præget af de emotionelle parametre, og samtidig er der en konsensus om, at tryghed 

også skabes gennem faktabaserede oplysninger. Online handel er i stærk konkurrence med de fysiske butikker, 

som har flere fordele, hvad angår emotionel påvirkning. Specifikt knytter fordelene sig til, at de fysiske 

butikker har langt nemmere ved at skabe en relation til kunden i kraft af det fysiske møde, hvormed det også 

er nemmere at skabe tilliden til kunden. Dog fandt jeg belæg for, at fordelene ved online handel er, at de har 

ubegrænsede åbningstider og ingen kø ved bestilling. 

 

Min empiriindsamling viser, at koblingen mellem den rationelle og emotionelle sfære kan skabe den 

ekstraordinære oplevelse og dermed ultimative rejse, hvorimod det er sværere at opnå, hvis disse står alene. 

Dette udledes på baggrund af effekten af de tre værktøjer, hvor jeg fandt frem til, at både den emotionelle og 

den rationelle sfære fremtræder i alle tre værktøjer og under alle tre købsfaser (førkøb, køb og efterkøb). 

Derudover kan det konkluderes, at brugen af emotioner og personliggørelse i kundeservicen spiller en central 

rolle for at kunne skabe et oplevelses- og overraskelsesmoment. Denne form for interaktion er virksomhederne 

nødsaget til at tage højde for, hvis de skal kunne konkurrere mod de fysiske butikker. Begrebet bæredygtighed 

er kun kort blevet berørt i analysen, da det ikke spiller en særlig central rolle i købs- og beslutningsprocessen 

for mainstreamersegmentet. Dette stiller jeg dog en undren overfor, da bæredygtighed i de seneste år har fået 

en væsentlig betydning i den offentlige debat, specielt i henhold til fast fashion branchen. Til dels grundet 

produktionens konsekvenser på miljøet, og da jeg fandt belæg for at mainstreamerens adfærd ofte bliver 

påvirket af personer i nærmiljøet. Jeg er ligeledes overrasket over, at størstedelen af respondenterne ikke har 

særligt høje forventninger til denne branches serviceniveau. Slutteligt vil jeg pointere, at kunderejsen kan være 

meget situationsbestemt, specielt anfægtet af kundens sindsstemning. Dermed er der nogle specifikke faser i 

rejsen, som virksomhederne kan have svært ved at kontrollere.  
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7.8.1 Visualisering af delkonklusion  

I nedenstående illustration er der identificeret de mest essentielle touchpoints fra de tre faser, der har afgørende 

betydning for at skabe den ultimative rejse.  
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Kapitel 8 – Diskussion  

I kapitel 4 præsenterede jeg mit teoretiske framework, der er udarbejdet på baggrund af mit literature review. 

I analysen udfoldede jeg dette framework ved at koble det til den empiri, som jeg har indsamlet, primært 

gennem mine enkelt- og fokusgruppeinterviews. På baggrund af min teoretiske forforståelse kom jeg således 

med et bud på, hvordan man kan forstå det, som mine respondenter fortæller om i interviewene. Dog oplevede 

jeg, at empirien på flere områder udfordrede mit teoretiske framework, hvorfor jeg ved at gå i dybden med 

empirien opnåede nye teoretiske indsigter. Min analyse har således åbnet op for, at jeg kan videreudvikle den 

analysemodel, der udsprang fra literature reviewet, og som har dannet fundament for min analyse. Hele min 

specialeproces har båret præg af en løbende proces, hvor jeg kontinuerligt har truffet både teoretiske og 

empiriske valg. Min erkendelsesproces er stadig en løbende udvikling, der skaber vedvarende indsigter. Jeg 

finder det derfor naturligt at reflektere over, hvordan en videre undersøgelse med fordel kan eksekveres. Den 

indeværende diskussion rummer således en refleksion over, hvordan jeg (eller andre forskere) kan arbejde 

videre med undersøgelsen med udgangspunkt i, hvad jeg mener, der er de mest centrale indsigter, jeg har 

opnået. Først ønsker jeg at diskutere mit teoretiske framework med henblik på at præsentere nogle af de 

refleksioner, der prægede mig under og efter analysens udarbejdelse. Dernæst diskuterer jeg, hvordan man 

endvidere kan belyse loyalitetsbegrebet.  

 

8.1 Refleksioner omkring mit teoretiske framework  

Jeg har identificeret de fire mest centrale punkter, som jeg finder relevante at diskutere:  

➢ Udvælgelsen af segmenteringskriterier  

➢ Det bæredygtige aspekt i fast fashion branchen 

➢ Købs- og beslutningsprocessens faser og dertilhørende værktøjer  

➢ Kundeoplevelsen som led i loyalitetsdannelsen  

 

I det følgende diskuterer jeg punkterne enkeltvist.  

8.1.1 Udvælgelsen af segmenteringskriterier  

Tidligt i specialeprocessen identificerede jeg, at for at kunne udarbejdede den mest optimale kunderejse, bør 

man appellere til kundens emotionelle adfærdskriterier frem for mere generiske og demografiske 

adfærdskriterier. Med inspiration fra Anja Bisgaard Gaedes Emotional Segmentation & Lifestyle Concepts 

valgte jeg at udarbejde nogle specifikke segmenteringskriterier, der skulle danne fundament for den videre 

segmenteringsproces. Som supplement til min segmenteringsproces forårsagede dette valg, at jeg havde nogle 

teoretiske retningslinjer for, hvordan jeg kunne gribe undersøgelsen om emotionel segmentering an.  
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Imidlertid er jeg dog ikke af den opfattelse, at de segmenteringskriterier, jeg har identificeret, er en direkte 

afspejling af virkeligheden, hvilket ej heller har været målet, idet jeg har arbejdet ud fra en 

socialkonstruktivistisk tilgang. Jeg kan dog udlede af empirien, at der er flere elementer, som går igen blandt 

mine respondenter, og det er disse sammenhænge, jeg har foretaget min segmentering efter. 

Jeg mener ikke, at de tre kriterier, som jeg har opstillet, er tilstrækkelige til at afgøre, hvilket segment 

forbrugeren generelt tilhører, men de kan give et billede af, hvordan man med fordel kan udføre denne form 

for emotionel segmentering. Dog skal det understreges, at andre forskere givetvis vil forstå 

segmenteringskriterierne, som jeg har identificeret, på en anden måde, end jeg gør. Hvormed andre forskere 

tillige kan vælge at udarbejde andre segmenteringskriterier, end dem jeg har anvendt. Udover dette kan man 

også diskutere, hvorvidt andre segmenteringskriterier havde ført til nogle nye emotionelle segmenter med helt 

andre fokuspunkter. Jeg er eksempelvis opmærksom på, at jeg har opdelt forbrugeren ud fra, hvorvidt 

vedkommende foretrækker at shoppe sammen med andre eller alene, men man kunne ligeledes anvende en 

anden måde at identificere forbrugerens kerneværdier på. Ydermere valgte jeg at segmentere ud fra 

forbrugerens egen vurdering af sin tøjstil. Segmenteringen er her foretaget ud fra forbrugerens subjektive 

afgørelse, som ikke nødvendigvis stemmer overens med min afgørelse eller virksomhedernes. For at 

kvalificere dette kriterie kunne jeg med fordel have anvendt en ekspert inden for området. Ved at udfordre de 

opstillede segmenteringskriterier kunne jeg muligvis have opnået et andet perspektiv i undersøgelsen, hvilket 

kunne medføre at fokusset blev rettet mod nogle alternative parametre, der kunne have påvirket kundens købs- 

og beslutningsproces.  

 

8.1.2 Det bæredygtige aspekt  

På baggrund af analysen fandt jeg frem til, at bæredygtighed ikke spiller en central rolle for mainstreamerens 

købsbeslutning, når de shopper i fast fashion branchen. I forhold til den socialkonstruktivistiske tankegang kan 

man dermed argumentere for, at det bæredygtige aspekt endnu ikke er en institutionaliseret norm for mine 

respondenter, da det stadig er en forholdsvis ny social konstruktion. Hvorimod det kan tænkes, at hvis man til 

sammenligning sætter børnearbejde ind som parameter i stedet, har forbrugeren med størst sandsynlighed en 

mere klar holdning til, at man ikke køber tøj, der er produceret af børn, da dette er blevet en institutionaliseret 

norm. Hvis jeg som interviewer derimod italesatte betydningen af bæredygtighed i en købskontekst, blev det 

belyst, at bæredygtige produkter er værdiskabende, men dog ikke et afgørende købsparameter. Der kan 

ligeledes argumenteres for, at der i fast fashion branchen er en indbygget konflikt imellem konceptet fast 

fashion og bæredygtighed, hvoraf denne ”brug og smid væk-kultur” stikker langt væk fra den bæredygtige 

tankegang. Dermed kan man argumentere for, at det forekommer selvmodsigende at implementere 

bæredygtige produkter i fast fashion branchen. Dog, i en videre undersøgelse kunne man med fordel have 

inddraget det bæredygtige aspekt som et analyserende værktøj i kunderejsen for netop at undersøge 
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ovenstående påstand. Hvoraf man kunne målrette undersøgelsen efter, hvilken rolle bæredygtighed spiller i 

købsafgørelsen. Jeg mener dog, at man bør stille sig kritisk over for undersøgelsens resultater, da disse muligvis 

vil være biased, da den viden, man ønsker at bedrive, vil være søgt og forudindtaget.  

 

8.1.3 Købs- og beslutningsprocessens faser og dertilhørende værktøjer 

I kortlægningen af kunderejsen har jeg taget udgangspunkt i en teoretisk opdeling af købs- og 

beslutningsprocessen med anvendelse af de tre analyseværktøjer: automatisering & teknologisk funktionalitet, 

personalisering & kundeengagement, og innovation & kunderejseoptimering. Jeg har udarbejdet de tre 

værktøjer med inspiration fra Edelman & Singers (2015) værktøjer: automation, personalization, contextual 

interaction, journey innovation samt den generelle indsigt, jeg fik fra reviewet. Dog fandt jeg det svært at 

foretage en konkret opdeling af disse, da kunderejsen fungerer som en sammenhængende proces. Derudover 

agerede værktøjerne ligeledes som et supplement til hinanden. Blandt andet fandt jeg ud af, at visualiseringen 

af produkterne er påvirket af alle tre værktøjer. I forhold til implementeringen af overraskelses- og 

oplevelsesmomentet fandt jeg frem til, at disse - udover at være en del af før- og efterkøbsfasen - med fordel 

også kan være en del af købsfasen. I en videre undersøgelse kunne man derfor implementere både 

overraskelses- og oplevelsesmomentet som en holistisk forståelse i hele købs- og beslutningsprocessen. Ved 

analytisk at adskille disse kan jeg dermed have overset, hvilke touchpoints der kunne sættes i sammenhæng 

med netop et overraskelses- og oplevelsesmoment i købsfasen.  

Endvidere valgte jeg på baggrund af min model over købs- og beslutningsprocessen at placere loyalitetsfasen 

som en kontinuerlig proces, der løbende kan blive påvirket i de respektive faser. Dog valgte jeg ikke at inddrage 

evalueringsfasen som en konkret del af processen, da dette ikke havde en central rolle i mine 

undersøgelsesspørgsmål. I en videre undersøgelse kunne man dog med fordel medtage evalueringsfasen efter 

overvejelsesfasen, på samme måde, som den eksisterer i Kotlers (2016) Five-Stages Model of the Consumer 

Buying Proces. På denne måde vil modellen i højere grad omfavne et bredere perspektiv på rejsen og forårsage, 

at kunderejsen vil strække sig over en længere tidsramme. Dog valgte jeg ydermere ikke at medtage 

evalueringsfasen som en central del af købs- og beslutningsprocessen, da Edelman & Singer (2015) 

argumenterer for, at ved at fjerne fokus fra evalueringsfasen kan virksomhedens arbejde med en mere aggressiv 

og proaktiv tilgang, fjerne kundens fokus fra evaluering af alternative produkter og brands, i det virksomheden 

selv forsøger at tage kontrollen over kunderejsen. Hvormed Edelman & Singer (2015) argumenterer for, at 

dette vil føre til mere banebrydende kunderejser.   
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8.1.4 Kundeoplevelsen som led i loyalitetsdannelsen 

Den ultimative kundeoplevelse har været det bærende element for at kunne skabe mere loyale kunder ifølge 

min undersøgelse. Den værdi, som kundeoplevelsen kan tilføje, er dermed enten skabende eller ødelæggende 

for kundens loyalitet over for virksomheden og brandet. Begrebet, loyalitet, kunne ydermere belyses i en videre 

undersøgelse, hvor man tog afsæt i de to begreber: brandloyalitet og produktloyalitet. Ud fra det empiriske 

materiale fandt jeg belæg for, at en kunde sagtens kan være loyal over for et specifikt produkt inden for et 

brand, for eksempel et par bukser, men dette betyder nødvendigvis ikke, at kunden køber hele sin garderobe 

hos det respektive brand: 

 

Ved at analysen i stedet tager afsæt i en opdeling af loyalitetsbegrebet kunne resultaterne muligvis have været 

anderledes. Ovenstående citat viser, at respondenten ikke mener, at hun vil kunne blive loyal over for et 

specifikt brand, men derimod anser sig selv som værende produktloyal. I en videre undersøgelse kunne man 

med dermed have udarbejdet interviewene sådan, at loyalitetsbegrebet var i fokus og herpå undersøge, hvordan 

produktloyalitet kan fungere som et supplement til loyalitetsbegrebet, og hvilken effekt det har på loyaliteten 

mellem virksomheden og kunden. 
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Kapitel 9 – Implikationer for forretningspraksis  

De implikationer, der kan uddrages fra min undersøgelse i et forretningsmæssigt perspektiv, illustreres bedst 

gennem en beskrivelse af mit bud på en ideel kunderejse ved køb af et produkt i fast fashion branchen. 

Kunderejsen er baseret på det fiktive fast fashion tøjbrand The Choice, der henvender sig til den mere 

mainstream forbruger.  

 

Det er d. 23. juni, og klokken er mange. Efter en lettere hektisk dag på arbejdet og et sygt barn, ser du en 

befrielse i at få bare 10 min. for dig selv på Instagram. Du scroller ned igennem de seneste opslag og får hurtigt 

øje på den kakistribede kjole fra The Choice, som du har kigget på adskillige gange. Denne gang bæres den af 

influenceren @_tinamaria, som du har fulgt gennem de seneste år. Du hopper hurtigt ind på opslaget og tjekker 

hendes profil ud. Inden du får set dig om, er du allerede inde på The Choices hjemmeside. Du fornemmer 

hurtigt, at de har lavet siden om. Den er simpel og overskuelig. Inde på hjemmesiden har du nu trykket dig ind 

på siden med den kakistribede kjole. Årh, den er smukkere, end du husker den. Virksomheden har lavet en 

video, hvor en model bærer kjolen, og hun går frem og tilbage på catwalken. Du bliver dog hurtigt lidt irritabel, 

da modellen er langt højere og tyndere end dig. Men hurtigt ser du nede i højre hjørne en knap, hvor der står 

Vælg model. Du har nu mulighed for at vælge mellem flere modeller med forskellige kropsformer, udseende 

og alder. Du vælger den model, der giver mest mening for dig. Du sidder og tænker for dig selv, at det var da 

genialt. Under videoen har de skrevet, hvilken størrelse modellen har, og hvordan pasformen generelt er. Du 

er nu helt sikker på, at str. M passer dig. I et hurtigt flow får du trykket Tilføj til kurv.  

 

Inde på siden kommer der nu hurtigt en pop-up. Du får tilbudt to par lækre strømpebukser, men du skal blot 

betale for det ene. Og de passer selvfølgelig perfekt til kjolen. Det produkt, de har foreslået, er faktisk den 

rigtige størrelse. Du undrer dig lidt over, at de kender din størrelse, men bliver kun positivt overrasket. I et 

snuptag er der nu også to par strømpebukser i kurven. Du trykker på kurven øverst oppe i højre hjørne. Du 

kommer ind på en oversigt med dine tre produkter. Inden, du trykker videre til betaling, kommer en ny video 

frem. Det er en ny feature, du ikke har set før. Det er en form for scanningsmaskine. Du griner lidt, men synes 

egentlig også, at det er lidt interessant. Du trykker nu videre på, Start din scanning. Du har nu mulighed for at 

scanne din krop ind ved brug af din smartphone eller webcam, så du kan synkronisere dine egne mål med 

produkternes. På denne måde er du sikker på, at produktet sidder lige skabet. Inden du får set dig om, står du 

med den kakistribede kjole på, eller sådan føles det i hvert fald. Den er helt perfekt. Du skynder dig hurtigt at 

tage et screenshot med kjolen på og sender den til din veninde. Hun responderer med en thumbs up og en emoji 

med hjerteøjne. Med bekræftelsen fra din veninde hopper du nu videre til betalingen. Du sidder med en rigtig 

god mavefornemmelse. Nærmest som om, du har været nede i en fysisk butik.  
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Du er nu inde på oversigten af din kurv. Beløbet bliver 489,85 kr., og med en rabat på strømpebukserne bliver 

det nu kun 409,90 kr. Du trykker Tjek ud og bliver nu spurgt, om de må indsætte dine leveringsoplysninger fra 

dit forrige køb. Du trykker Ja tak. Og vupti, så slap du for at skulle indsætte dine oplysninger. Du er nu nået 

til betalingen. Endnu engang bliver du glad over at handle hos The Choice, de har nemlig gratis fragt og 

returnering, og så tager leveringen kun 1-2 dage.  Du vælger Betal med Mobilepay, og et swipe senere er 

betalingen nu gennemført. Du tager et hurtigt kig i din mailindbakke, hvor du har modtaget en ordrebekræftelse 

og en trackingoversigt. Du trykker hurtigt ind på oversigten og retter blikket mod leveringsdatoen. Der står d. 

24. juni. Yes, tænker du, jeg har allerede kjolen i morgen! Efter bare 30 min. får du den første notifikation fra 

The Choice: ”Hej Sofie, din ordre er nu ved at blive pakket, og du kan forvente, at dit nye, smarte sommertøj 

triller ind ad døren i morgen eftermiddag. Du må have en skøn dag.” Dagen efter om morgenen hører du 

endnu et pling fra din telefon, og det er en ny notifikation: ”Hej Sofie, nu er der ikke længe til, at din pakke 

kommer. Vores søde fragtmænd har netop sat kursen mod din adresse.” Og rigtig nok, to timer efter ringer det 

på døren. Du farer hen og åbner døren, og der står en fragtmand med din pakke. Han smiler sødt, afleverer 

pakken og responderer med et: ”Ha’ en skøn dag”.  

 

Du åbner nu pakken, der er omsvøbt i et flot silkepapir med et guldklistermærke med logoet fra The Choice. 

Ovenpå klistermærket sidder en lille note, hvor der står: ”Hej Sofie, tillykke med din nye kjole og 

strømpebukser. Jeg håber, at alt er, som det skal være. Kærligste hilsner, Kat // The Choice.” Du smiler og er 

nu endnu mere spændt på at se, hvad der gemmer sig bag det rosafarvede silkepapir. Du får nu øje på den 

kakistribede kjole, og inden du får set dig om, er den allerede omsvøbt på din krop. Den passer perfekt. Du vil 

nu prøve strømpebukserne, men til din store ærgrelse opdager du, at de har leveret den forkerte størrelse. I 

frustration ringer du ind til kundeservice. Damen i kundeservice beklager meget fejlen og spørger 

løsningsorienteret, om de ikke bare skal sende et par nye strømpebukser i den rigtige størrelse. Hun forklarer, 

at du bare afleverer pakken med de forkerte strømpebukser til fragtmanden, når de kommer med de nye i 

morgen. Du bliver lettet, da du så slipper for at skulle en tur på posthuset. Dagen efter modtager du rigtigt nok 

endnu en pakke, og du bytter bare pakken med fragtmanden, som igen smiler sødt og ønsker dig en god dag.  

 

Du er overrasket over, hvor nem processen var og skynder dig at ringe til din gode veninde for at fortælle hele 

historien. En uge efter modtager du en mail fra The Choice, der stiller dig spørgsmålet: ”På en fra skala 0-10 

hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale The Choice til en i din omgangskreds?” Du responderer hurtigt med 

en 10’er og skriver i den opfølgende kommentar: ”Kjolen passer perfekt, og den lille fejl med størrelsen rettede 

I lynhurtigt op på. Og jeg har allerede anbefalet jer til min veninde.” Du afslutter med en smiley og tænker 

tilbage på oplevelsen som ekstraordinær.  

 

 

 



81 | S i d e  

 

9.1 De 10 touchpoints  

Jeg vil på baggrund af min undersøgelse pege på 10 touchpoints, som brands i fast fashion branchen bør 

inddrage i optimeringen af den digitale kunderejse ved brug af en emotionel segmenteringsstrategi. Disse er 

illustreret i nedenstående tekstboks:  

  

En central konklusion, der kan uddrages fra de 10 touchpoints er, at den ultimative kunderejse ifølge min 

undersøgelse bør indtænkes gennem brugen af både emotionelle og rationelle parametre. I forhold til, at denne 

rejse foregår digitalt, er det essentielt, at virksomhederne skaber en problemfri og funktionel købsrejse, da det 

oftest er derfor, at kunden vælger at handle online, så de netop undgår kø og til dels også ekspedienterne. 

Ydermere er det centralt, at så snart kunden opsøger en form for virtuel interaktion, skal virksomheden møde 

kunden med et servicemindet personale, der prøver at imødekomme kundens henvendelse. Derfor bør 

personalet i kundeservice have en form for oplæring, så de er forberedt bedst muligt. Slutteligt er det essentielt, 

at de tilgår hver eneste kundehenvendelse med det formål at give kunden den ekstraordinære oplevelse. 

De 10 touchpoints 

1. Brug sociale medier og influencere til at fange kundens opmærksomhed. Derudover er det vigtigt, 

at man på Instagram laver links, der fører kunden direkte ind på hjemmesiden, da det kan medvirke 

til, at kunden bliver fristet til at købe flere produkter. 

2. Skab simple og overskuelige hjemmesider, der giver lysten til at dykke ned i produkterne, med 

målet om at skabe et visuelt univers, der påvirker kundens emotioner. 

3. Præsenter produkterne på videoer, hvor kunden har mulighed for at se produktet på modeller i 

forskellige størrelser og vinkler.  

4. Skab unikke og personlige tilbud til kunden, der ikke blot er generiske såsom 10 % på din første 

ordre. 

5. Lav innovative og visuelle prøverum. Denne ide kom flere af respondenterne selv med i 

interviewene. På den måde kan kunden prøve at købe tøjet online samtidigt med, at man skaber 

følelsen af at være i en fysisk butik. 

6. Brug automatisering til kundeoplysninger med det formål at effektivisere betalingsprocessen. 

7. Betaling gennem Mobilepay. Denne metode var den fortrukne hos stort set alle respondenter. 

8. Gratis fragt og returnering samt kort leveringstid. Og hvis der er fejl i ordren, så lav en aftale med 

fragtfirmaet, hvor man har mulighed for at sende den første pakke retur, når man modtager den 

nye pakke.  

9. Gør indpakningen unik. Gør noget ud af produktets indpakning og gør det personligt ved at skrive 

en note i et uformelt sprog, hvor du blandt andet bruger kundens fornavn. 

10. Gør kundeservicen ekstraordinær og personlig. Man skal sætte sig i kundens sted og sikre, at 

virksomheden tager ansvaret for fejlen og reklamationsprocessen.  
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Kapitel 10 – Konklusion  

Specialet har haft til formål at undersøge, hvordan man kan skabe mere værdi for kunderne i forbindelse med 

den digitale kunderejse med henblik på en emotionel segmenteringsstrategi. Gennem min problemformulering 

har jeg haft som mål at skabe indsigt i, hvilke touchpoints der er essentielle i målet om at kortlægge den 

ultimative digitale kunderejse. Derudover har jeg undersøgt, hvilke forretningsmæssige implikationer, der kan 

uddrages til brug for virksomheder og brands. 

 

Jeg indledte undersøgelsen med at gennemføre et omfattende literature review, der har givet mig en forståelse 

for problemstillingen og gjort det muligt at identificere, hvor der mangler viden på området. Reviewet peger 

på, at brugen af emotionel påvirkning af kundeadfærd har en positiv indvirkning på relationsdannelsen mellem 

kunde og virksomhed. Derudover har reviewet dannet fundamentet for udviklingen af min 

segmenteringsmodel og min model over købs- og beslutningsprocessen, der er udarbejdet på baggrund af en 

sammensætning af de klassiske købsprocesmodeller og de opnåede teoretiske indsigter med fokus på den 

emotionelle tankegang. 

 

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at den digitale kunderejse, som kunden går igennem, er afmærket 

af både emotionelle og rationelle beslutninger. Dermed kan det konkluderes, at virksomheder bør indtænke 

netop disse parametre i kortlægningen af den ultimative kunderejse. Under interaktionen mellem virksomhed 

og kunde i købs- og beslutningsprocessen har de tre værktøjer (automatisering & teknologisk funktionalitet, 

personalisering & kundeengagement og innovation & kunderejseoptimering) stor indflydelse på, at der sker 

en kontinuerlig optimering af kunderejsen, og at der skabes et loyalitetsloop. Foruden den dybdegående indsigt 

i de touchpoints, der finder sted i den digitale kunderejse, konkluderer analysen, at disse ikke direkte kan 

overføres til en generisk kunderejse i fast fashion branchen, da disse er situationsbestemte og blot har vist et 

øjebliksbillede fra respondenternes oplevelser. Endvidere kan analysen og diskussionen konkludere, at det 

bæredygtige aspekt endnu ikke er en institutionaliseret norm og dermed ikke har en central beslutningskraft 

for kunden. Udover dette kan det konkluderes, at en central grund til, at virksomhederne har svært ved at skabe 

vedvarende kunderelationer, skyldes kundernes lave forventninger til virksomhederne. Hvorpå kunderne ikke 

har en forventning om at få den ekstraordinære kundeoplevelse i fast fashion branchen, hvilket skyldes de 

dårlige kundeoplevelser, der blandt andet blev belyst i kapitel 7.  

 

Analysen af kortlægningen af den digitale kunderejse har peget på, at analysemodellen kan udvikles med 

følgende aspekter i en videre forskning:  
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1. Videreudvikling af den videnskabelige forståelse for, hvad der i praksis kendetegner de fire 

emotionelle segmenter og deres kerneværdier, mainstreameren, praktikeren, klassikeren & 

trendsetteren. 

2. Udvikling af en mere holistisk forståelse for købs- og beslutningsprocessen i forbindelse med 

konfigurationen af de tre værktøjer og deres påvirkning på kunderejsen i fast fashion branchen. 

3. Refleksioner omkring, hvordan det bæredygtige aspekt kan indtænkes som et mere bærende element i 

den digitale kunderejse, og hvorpå dette kan inkorporeres i købs- og beslutningsprocessen. 

 

Med afsæt i analysen har jeg udviklet 10 touchpoints, som en virksomhed i fashion branchen med fordel kan 

anvende i sin forretningsmodel. Disse kan indtænkes i et videre arbejde med optimering af kunderejsen i fast 

fashion branchen, da jeg fandt en generel konsensus omkring disse i min empiri, baseret på en 

sammensmeltning af analysens fund. De 10 touchpoints er baseret på en kombination af emotionelle og 

rationelle parametre, der er essentielle at indtænke i arbejdet med at skabe den ultimative kunderejse. 

Derudover retter de 10 touchpoints sig mod, hvordan online handel kan styrke konkurrenceevnen i forhold til 

de fysiske butikker. Dette er med henblik på at skabe en mere funktionel og innovativ kunderejse, hvorpå man 

sigter at inkorporere de elementer fra de fysiske butikker, der indtil videre har været mangelfulde gennem 

online handel.  

 

Undersøgelsens indsigter er således både teoretisk og praktisk anvendelige i forhold til implementering og 

analyse af lignende initiativer i fashionbranchen.  

 

 

 

 

 

 

” Loyalty cannot be bought for money, but it can for love” 

 

Kevin Roberts 
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