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1 Introduktion

Hur kan tech och mode samverka för att skapa en bättre kundupplevelse och
utveckla e-handelsmarknaden?

1.1 Personligt bemötande och dess inverkan p̊a kundup-
plevelsen

Det är sv̊art att avgöra varför man föredrar somliga kläder framför andra,
oavsett vilket klädesplagg det gäller. V̊ara preferenser när det kommer till mode
är inte en samling kriterier - färg, material, passform - utan en abstrakt känsla,
ett helhetsintryck av hur man som individ upplever mode. S̊aledes har kundup-
plevelsen varit sv̊arslagen d̊a man jämför E-handel med traditionella butiker.
Butiksbiträden ger rekommendationer, hjälper till med passform, och anpassar
sig efter kundens önskem̊al. Kort sagt - duktiga butiksbiträden först̊ar kundens
behov och förhöjer kundupplevelsen.

E-handel har moderniserats under de senaste åren, och tack vare ny teknik s̊a
kan mycket av den traditionella kundupplevelsen upplevas p̊a Internet. Företag
med framtidsvisioner och fokus p̊a h̊allbarhet har först̊att vikten av detta, och
IBM meddelar att företag kan öka sin inkomst med 20% med hjälp av smarta
rekommendationssystem.[1] Ett bra exempel är Amazon som genererar 35% av
sin totala inkomst med hjälp av smarta rekommendationssystem.[2] Ett resultat
av detta är att generella rekommendationer s̊asom “andra kunder tittade ocks̊a
p̊a detta” eller “produkter i samma kategori” numer återfinns i m̊anga Internet-
butiker. Men varför sluta där? Tänk om vi kunde basera rekommendationerna
p̊a individen; preferenser som individen inte kan formulera i ord. Tanken p̊a att
använda teknik som gör kundupplevelsen b̊ade personlig och träffsäker kanske
l̊ater främmande, men sanningen är att allt detta är möjligt med hjälp av arti-
ficiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML).
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1.2 Vikten av ett bra kundbemötande

Jag tror att mycket av kundupplevelsen återfinns i ett personligt bemötande.
Vid en studie fr̊an WD Partners uppgav 75% av alla tillfr̊agade kunder att
den personliga upplevelsen var anledningen till att de valde att handla i bu-
tik framför alternativen inom E-handel. Butiksbiträden är argumenterbart en
bidragande faktor till detta, men tyvärr väldigt sv̊art att anpassa och överföra
till E-handel.[3] Tack vare AI och ML är det idag möjligt att återskapa det
framg̊angsrika kundbemötandet i butik genom att implementera ett virtuellt bu-
tiksbiträde. Tekniken är mogen och vi kan använda AI för att reglera produktfil-
trering, önskem̊al gällande mode och trender, och integrera detta i v̊art virtuella
butiksbiträde. S̊aledes kombinerar vi det bästa av tv̊a världar - information och
tillg̊ang om produkter vid E-handel, med den personliga kundupplevelsen i bu-
tik. Fördelarna med virtuella assistenter är m̊anga; de är inte p̊aträngande, de
kommer alltid vara tillgänglig, och de kan alltid besvara fr̊agor utan betänketid.
Dessutom kan tekniken förse kunder med personliga r̊ad baserat p̊a ett smart
rekommendation-systemet som bygger p̊a kundkännedom. Min tanke är att
ersätta - eller komplettera - det befintliga navigationssystemet p̊a Internetbu-
tiker med den interaktiva assistenten - det virtuella butiksbiträdet. Vi söker det
bästa fr̊an tv̊a världar.

2 Teknikens roll i förbättrade kundupplevelser

2.1 Förbättringspotential via kundkännedom

Jag anser att kundupplevelsen stärks om kunden blir rekommenderad produk-
ter som matchar dennes stil, och ytterligare om rekommendationen är intuitiv
och personlig. Därför är ett virtuell butiksbiträde s̊a mycket bättre än ett klas-
siskt filter som vi finner i de flesta moderna E-butiker. Istället för att klicka
sig igenom allt större listor av kläder, och söka sig ner i djupa hierarkiska kate-
gorier s̊a kan kunden diskutera sig fram till ett urval av produkter som passar
individen. Inget pris-reglage, inga checkboxar för färg och material, utan en
enkel konversation med en virtuell assistent. Alltsammans regleras istället via
den virtuella assistenten som automatiskt hittar kravställningar och underlig-
gande meningar i vad kunden berättar. Desto mer information assistenten f̊ar
av kunden, desto bättre blir rekommendationerna. Det är ett direkt resultat av
hur tekniken fungerar. Innan assistenten f̊ar en uppfattning av kundens person-
liga smak s̊a kan den förlita sig p̊a generella trender - information fr̊an miljoner
tidigare användare - och därefter anpassa rekommendationerna efter kundens
respons p̊a detta. Den virtuella assistenten kan ställa fr̊agor som kunden inte
har tänkt p̊a - “den andra vinterjackan du tittade p̊a saknade foder”, eller ex-
pandera informationen om kunden för att kunna ge bättre rekommendationer -
“hur gammal är du?”.
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2.2 Förbättringspotential via produktkännedom

Jag föresl̊ar en metod vid namn Deep learning för att f̊anga kundens under-
liggande preferenser och skapa personliga rekommendationer. Deep learning
fungerar förv̊anansvärt simpelt - vi tittar p̊a stora mängder historisk data,
tillsammans med användarens personliga användning, och skapar en först̊aelse
kring kunden. Vad som gör detta unikt är att metoden f̊angar underliggande
produktegenskaper snarare än kriterier. Om kunden söker en varm jacka med
dragkedja s̊a bör rekommendationerna naturligtvis kretsa kring detta. Om
jackan vi tittar p̊a just nu r̊akar vara grön s̊a betyder inte det att är vi är in-
tresserade av uteslutande gröna jackor.[4] Samtidigt är “varm” en diffus beskrivn-
ing som varierar beroende p̊a person, årstid och en rad andra förutsättningar.
Ett s̊adant krav är idag sv̊arhanterligt vid E-handel, men b̊ade återkommande
och rimligt i butik. Människor först̊ar abstrakta koncept - datorer gör inte det.
Tekniken jag föresl̊ar tar hänsyn till detta och skapar en nya förutsättningar vid
produktfiltrering och kravställning vid E-handel.

2.3 Framtidsvisioner i praktiken

L̊ater det som framtidsvisioner? Det är det inte - tekniken finns redo för
användning. Vi kan börja med att skapa en chattrobot som kan hantera en-
kla konversationer. Tack vare Google Voice s̊a är det möjligt att tala med en
chattrobot snarare än via chat.[6] Företag använder detta flitigt i näringslivet för
att navigera användare.[7] Oavsett om vi baserar det p̊a egenutvecklad teknologi
eller en färdig lösning (e.g. IBM Watson) s̊a kan vi skapa ett virtuellt butiks-
biträde som kan hjälpa kunden. Tekniken bygger p̊a natural language process-
ing (NLP) och ger datorn förm̊agan att behandla och processa mänsklig text.[8]
Därefter m̊aste den virtuella assistenten först̊a omr̊adet, allts̊a kläder i allmänhet
och mode i synnerhet. Detta sker genom att vi förser assistenten med kopplingar
mellan produktbeskrivningar, namn, märken, och bilder. Information som v̊ar
virtuella assistent f̊ar lära sig först̊a. S̊aledes kan en AI först̊a abstrakta koncept
(e.g om kunden pratar om enkel-eller-dubbel-knäppning s̊a kan vi anta att det
handlar om kostymer).[9] Detta innebär att användare kan kommunicera med
v̊art virtuella butiksbiträde p̊a ett enkelt och alldagligt sätt. Den underliggande
AIn (hjärnan i assistenten) kan besvara enkla fr̊agor s̊asom “kommer jackan i
andra färger?”, eller “är dubbelknäppta kavajer mode i år?”. Tekniken bakom
detta är latent dirichlet allocation (LDA) och en ytterligare tillbyggnad p̊a den
virtuella assistenten. LDA är extremt användbart inom texthantering d̊a det
skapar först̊aelse och relationer mellan produktbeskrivningar och produkter.[11]
[10]

För att göra v̊art virtuella butiksbiträde riktigt smart och ge kunden intrycket
av först̊aelse s̊a behöver assistenten “tränas” p̊a stora mängder historisk data.
Att träna assistenten innebär att den f̊ar tillg̊ang till tidigare användares inköp,
åsikter, och vilka produkter som intresserade dem. P̊a s̊a sätt kan kunden
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f̊a tips och rekommendationer som ökat kundupplevelsen för andra användare.
P̊a samma sätt som ett mänskligt butiksbiträde anpassar sitt bemötande efter
kunden s̊a anpassar den virtuella assistenten bemötanden efter kunden. Tradi-
tionella autonoma system tenderar att vara statiska och l̊asta till förprogrammerade
responser, men detta skulle allts̊a inte vara fallet med ett självlärande sys-
tem som bygger p̊a den här tekniken.[8] Detta ger v̊art virtuella butiksbiträde
förm̊agan att ge generella rekommendationer, och hjälpa kunder som tittar p̊a
liknande produkter. Ideen är att sammankoppla kundens beteende med an-
dra likasinnade användare för att matcha utbudet efter personlighet. Detta är
extremt viktigt d̊a det finns m̊anga faktorer som reglerar huruvida rekommen-
dationer passar b̊ade individen och som allmänt köpr̊ad.

Det absolut viktigaste är emellertid att anpassa alltsammans efter kunden -
att göra upplevelsen personlig. Vi kan åstadkomma detta genom att l̊ata v̊art
virtuella butiksbiträde se mönster i kundens beteende (e.g. sökningar, inköp).
Vi kan ocks̊a ta hänsyn till kundens egenskaper (e.g. ålder, kön, intresse), och
l̊ata den virtuella assistenten ställa fr̊agor för att komplettera informationen.
Därefter kan vi jämföra de generella rekommendationerna (den information vi
f̊ar fr̊an alla användare) med den personliga informationen som är unik för kun-
den. Vi kan göra upplevelsen ännu bättre om vi sammankopplar kunden med
ett tillhörande konto p̊a sociala medier. Detta ger oss information om grup-
ptillhörigheter som vi kan matcha med andra användare och ge rekommenda-
tioner som passat tidigare likasinnade kunder. Modeller som bygger p̊a artificiell
intelligens behöver mycket data för att lära sig underliggande mönster. Deep
learning är inget undantag, utan modellens framg̊ang st̊ar i direkt relation till
mängden information som används under inlärningen.
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3 Sammanfattning

Avslutningsvis vill jag poängtera att idag är b̊ade artificiell intelligens och
maskininlärning de tv̊a kanske mest omskrivna teknikerna som används b̊ade
näringslivet och akademin. Verksamheter runt om i världen använder dessa
tekniker för att öka kundupplevelsen inom en mängd omr̊aden - framförallt
gällande kundbemötande. E-handel har tagit vara p̊a tekniken, men virtuella
assistenter är fortfarande rigida och fyrkantiga versioner fr̊an en tidigare era.
Teknikutvecklingen har möjliggjort nya metoder för att skapa naturliga assis-
tenter som effektivt kan efterlikna mänskliga butiksbiträden. Användandet av
dessa kan inte bara revolutionera rekommendationssystemet, utan ocks̊a skapa
ett intuitivt sätt att navigera i avancerade system. Varför ska man klicka sig
fram i avancerade system d̊a man kan berätta för en assistent vad man letar
efter?

Hampus Adamsson
Civilingenjör inom Informationsteknologi (IT)
Uppsala Universitet
Adamsson.Hampus@gmail.com
073-0815311
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