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Användningsområden för Big data inom analytisk CRM
Per Nilsson 2014-10-31

Sammanfattning
Customer Relationship Management (CRM) är ett ofta använt koncept 
för verksamheter att hantera sina kundkontakter. En viktig del av CRM 
är användningen av tekniska lösningar för att lagra och analysera infor-
mation om kunder,  till  exempel genom data mining för att  upptäcka 
mönster  hos  kunders  beteende.  Idag  produceras  allt  större  mängder 
data genom människors användning av informations- och kommunika-
tionsteknik. Traditionell teknik klarar ej av att hantera den variation och 
mängd data som existerar, vilket lett till utvecklingen av nya tekniska 
lösningar för dessa uppgifter. Begreppet Big data brukar användas för 
att beskriva stora datamängder.  Syftet med denna studie har varit att ge 
ökad förståelse för hur Big data kan användas inom CRM. För att uppnå 
detta har studien undersökt om Big data kan uppfylla behoven för fram-
tidens data mining inom CRM. Den kvalitativa studien har genomförts 
med en litteraturstudie kring CRM och Big data, och därefter har semis-
trukturerade intervjuer med svenska IT-konsulter genomförts. Resulta-
ten antyder att  teknik för Big data kan vara en möjlig lösning på de 
behov kring framtidens data mining som identifierats, bland dessa möj-
ligheten att använda ett utökat antal datakällor och hantera stora data-
mängder. Resultaten antyder även att det finns problemområden som 
måste beaktas. Ett problem med Big data och användningen av extern 
data är den osäkerhet kring informationens tillförlitlighet som finns. Det 
förekommer också diskussion kring den personliga integriteten och vil-
ka etiska problem som hantering av personlig data kan medföra. 

Nyckelord: CRM, Data mining, Big data.
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Abstract
Customer Relationship Management (CRM) is a widely used concept for 
enterprises to manage their customer relations. One important area of 
CRM is the usage of technology to store and analyze customer informa-
tion, i.e. in data mining for discovering patterns in customer behaviour. 
By using information and communications technology people are today 
generating increasingly large amounts of data. Traditional technologies 
are not capable of handling the variety of content and amounts of data 
present, which has led to the development of new technologies for this 
purpose. The term Big data is often used to describe these large data 
sets. The purpose of this study has been to gain increased understan-
ding regarding the ways Big data can be used in CRM. To achieve this, 
the study has examined if Big data can address the future needs of data 
mining in CRM. The qualitative study was conducted by performing a 
literature review on CRM and Big data followed by semi-structured in-
terviews with consultants in the Swedish IT-industry. The results sug-
gest  that  Big  data  technologies  might  be  possible  solutions  to  the 
identified future needs of  data  mining,  among these the usage of  an 
increased number of data sources and handling large data sets. The re-
sults also suggest that there are some problems that need to be conside-
red.  One  of  the  problems  of  using  external  data  is  the  uncertainty 
concerning the veracity of the information. With Big data there has also 
been discussions regarding privacy concerns and possible ethical pro-
blems when dealing with personal data. 

Keywords: CRM, Data mining, Big data.
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Förord
Jag vill tacka de respondenter som deltagit i studien och tagit sig tid att 
diskutera de frågor som behandlats.

Ett stort tack riktas även till min handledare Håkan Sundberg för allt 
stöd under arbetet och de goda råd som förbättrat utformningen av den-
na studie.
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Terminologi

Analytisk CRM Inriktning hos Customer Relationship 
Management där tekniska hjälpmedel 
används för att lagra och analysera 
kundrelaterad information.

Big data Stora datamängder som ej kan hanteras av 
traditionella relationsdatabaser.

Customer Relationship 
Management (CRM)

Metod för företag att hantera sina 
kundrelationer i syfte att öka värdet för 
både kund och den egna verksamheten.

Data warehouse Teknisk lösning för att lagra och hantera 
data.

Data mining Användning av datorteknik för lagring och 
analys av data, vilket möjliggör identifiering 
av olika mönster och samband.

Sociala medier Informations- och kommunikationskanaler 
på Internet där användare själva producerar 
innehållet.
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1 Inledning
I kapitel 1  beskrivs bakgrunden till arbetet och det övergripande syftet 
med studien.  Dessutom presenteras problemformulering och avgräns-
ningar för studien. Kapitlet avslutas med en beskrivning av arbetets dis-
position.

1.1 Bakgrund

Den ökade användningen av Internet har medfört att företag konkurre-
rar på en global marknad,  vilket gjort det viktigt  för verksamheter att 
uppmärksamma sina kundrelationer i syfte att behålla befintliga kunder 
och värva nya. Customer Relationship Management (CRM) har sedan 1990-
talet använts som en process för att hantera kundrelationer över hela or-
ganisationen (Knox  et  al.,  2003).  CRM kombinerar människor,  processer 
och teknik inom verksamheten för att ge företaget djupare förståelse för 
sina kunder (Chen & Popovich, 2003). En metod som fått stort utrymme 
inom CRM är data mining, där datorteknik används för att lagra och ana-
lysera kundinformation (Ngai et al., 2009).  Traditionellt har företags in-
terna datalagring via  affärssystem och CRM-system varit  den främsta 
källan till den data som använts för att göra analyser i syfte att optimera 
verksamheten och dess kundkontakter; för att få större insikt gällande 
kunderna har intresset ökat för att kombinera denna data med extern in-
formation från till exempel sociala media (Minelli et al., 2013). 

Mängden information som genereras av människor och teknisk utrust-
ning  har  ökat  under de senaste åren.  Den totala mängden tillgänglig 
data (sedan tidernas begynnelse) fördubblas idag med två års intervall 
(Minelli  et al.,  2013)  och  människor delar med sig av allt mer informa-
tion via nya kanaler på Internet, främst via sociala medier som Facebook 
och  Twitter.  Syed  et al. (2013)  beskriver hur en stor  andel av den data 
som genereras består av ostrukturerad information som inte kan organi-
seras och  analyseras med traditionell  databasteknik,  vilket lett  till  ut-
vecklingen av  nya  metoder  för  att  åstadkomma  detta  (Minelli  et  al.,  
2013). Lagring och analys av dessa stora datamängder brukar benämnas 
Big Data, och flera olika branscher och vetenskapliga discipliner har vi-
sat intresse för denna typ av analys (Minelli et al., 2013). 
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Hos Fowler et al. (2013) och Wigan & Clarke (2013) diskuteras hur den 
data mining som används i CRM-system har begränsningar i form av 
vilka typer av data och de mängder data som kan hanteras, för att fram-
gångsrikt kunna lagra och analysera större mängder data  krävs därför 
nya tekniska lösningar.

1.2 Syfte

Studiens syfte är att  ge ökad förståelse för  hur Big data kan användas 
inom analytisk  CRM.  Bland den forskning kring Big data  som genom-
förts är det få studier som fokuserar på användningen av dessa nya tek-
niker inom CRM. För att ge en tydligare bild av tänkbara användnings-
områden för Big data inom analytisk CRM har denna studie undersökt 
huruvida ny  teknik  för  Big data kan användas för att  möta behoven 
kring framtidens data mining. 

1.3 Problemformulering

De  verktyg för data mining som används i CRM-system har begräns-
ningar i form av de mängder data som kan hanteras (Fowler et al., 2013; 
Wigan & Clarke,  2013).  Dessa begränsningar gällande kapaciteten att 
granska stora datamängder har medfört att företag ofta varit tvungna att 
använda mindre delar, samples, av datamängder när analys av data skall 
ske  (Minelli  et al.,  2013). Stora mängder information existerar också i 
ostrukturerad form – information  som  ej  kan lagras effektivt  av rela-
tionsdatabaser (Syed et al., 2013). Som exempel på denna ostrukturerade 
information  nämns hos Syed  et al. (2013) bl.a. e-post, video, inlägg på 
Twitter och Facebook samt länk-klick på webbplatser.  Begränsningarna 
hos de traditionella verktygen för data mining blir  därmed tydliga när 
extern information från källor som sociala medier skall användas. Spiess 
et al. (2014) beskriver problematiken med hur dessa begränsningar leder 
till att viss data relaterad till den enskilde kunden inte inkluderas i  de 
analyser som genomförs. 

Hos både Earley (2014) och Fowler et al. (2013) redovisas ett ökat intres-
se  för  användningen av nya Big  data-tekniker  inom CRM i  syfte  att 
överbrygga dessa begränsningar.  Minelli  et al. (2013)  menar att denna 
nya  teknik  ger  företag  bättre  möjligheter  att  upptäcka  olika  sorters 
mönster som kan användas för att stödja strategiska beslut.
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Baserat på de resonemang som presenterats ovan kan användningen av 
Big data ses som ett potentiellt redskap för att hantera de begränsningar 
som finns hos de traditionella verktygen för data mining i CRM. 

För att ge en tydligare bild av situationen kring detta utgår studien från 
följande huvudsakliga frågeställning:

• Kan Big data uppfylla behoven för framtidens data mining inom 
CRM?

I syfte att besvara denna fråga har följande delfrågor undersökts: 

• Vilka är behoven för framtidens data mining inom CRM?

• I vilken mån kan Big data uppfylla dessa identifierade behov?

• Vilka eventuella problem/nackdelar finns med användningen av 
Big data?

Avsikten med den första av dessa delfrågor  har varit  att identifiera de 
behov för data mining som förekommer i diskussioner kring framtidens 
CRM. Resultaten från denna frågeställning har sedan använts i kombi-
nation med delfråga 2 för att ge en djupare förståelse kring studiens hu-
vudsakliga frågeställning. Fox & Do (2013) beskriver hur den hype som 
finns runt Big data ofta medför att diskussion kring ämnet är övervä-
gande positiv och med vaga generaliseringar. För att ge en mer nyanse-
rad bild av situationen har den sista delfrågan  inkluderats  i  syfte att 
uppmärksamma de problem som användningen av Big data kan medfö-
ra. 

1.4 Avgränsningar

Baserat på  formuleringen av  studiens huvudsakliga frågeställning  har 
avgränsningar gjorts så att fokus ligger på användningen av Big data för 
data mining inom CRM,  medan  diskussion kring av  andra eventuella 
syften med användningen av Big data har endast skett när koppling till 
frågeställningarna existerar. 

Tekniska detaljer gällande Big data och lagring/analys av data har också 
begränsats så att endast de aspekter som är relevanta för studiens fråge-
ställningar inkluderats.
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1.5 Översikt

• I  kapitel  2  förklaras den teoretiska  referensram som ligger  till 
grund för studien. Kapitlet delas upp efter de två huvudsakliga 
områden arbetets frågeställningar behandlar:  Customer Relations-
hip Management samt Big data.

• I  kapitel  3  presenteras de metodiska angreppssätt  och ansatser 
som använts under studiens genomförande samt beskrivning av 
hur datainsamling hanterats.  

• I kapitel 4 redovisas resultaten av litteraturstudien och de inter-
vjuer som genomförts.

• I  kapitel  5  analyseras insamlad primär-  och sekundärdata  mot 
varandra och den teoretiska referensramen.

• I kapitel 6 redovisas de sammanfattade slutsatserna av studien.

• I  kapitel  7  diskuteras studiens resultat  med utgångspunkt från 
författarens  egna  tankar.  Avslutningsvis  presenteras  förslag  på 
fortsatt forskning inom området och en beskrivning av etiska och 
samhälleliga överväganden kring studien. 
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2 Teori
I kapitel 2 förklaras den teoretiska referensram som ligger till grund för 
studien. Kapitlet har delats upp efter de två huvudsakliga områden ar-
betets frågeställningar behandlar: Customer Relationship Management 
och Big data.

2.1 Customer Relationship Management

I  kapitel  2 förklaras Customer  Relationship  Management  (CRM) och 
dess bakgrund. Efter detta beskrivs hur informations- och kommunika-
tionsteknik (IKT) används inom CRM,  därefter följer beskrivningen av 
Analytisk  CRM samt strategier  för  CRM-arbetet.  Avslutningsvis  be-
skrivs problem kring arbetet med CRM. 

2.1.1 Bakgrund

Sedan början av 1990-talet har företag lagt allt mer fokus på att identifie-
ra sina mest lönsamma kunder och anpassa verksamheten för dessa. Fö-
retag behöver få vetskap om vilka kunder som har det högsta värdet för 
verksamheten  och  vilka som är lojala kunder (Knox  et al., 2003).  Detta 
har  gett  upphov  till  begreppet  relationsmarknadsföring  som tillsam-
mans med IT-utvecklingen framhålls hos Knox et al. (2003) som centrala 
faktorer till företagens skiftade fokus. 

Knox et al. (2003) beskriver vikten av goda kundrelationer eftersom kun-
der blir mer lönsamma med tiden. Detta beror bland annat på att nöjda 
kunder ofta sprider kunskap om verksamheten till andra, samt att kun-
ders transaktioner tenderar att öka med tiden  (Knox  et al.,  2003).  Bull 
(2003) framhåller att det är mer lönsamt för ett företag att ha återkom-
mande kunder än att värva nya kunder. Hos Earley (2014) beskrivs kun-
skap om kunders individuella behov och köpvanor som en viktig aspekt 
för organisationer att arbeta med för att kunna hävda sig bland konkur-
renter.

Idag finns det möjligheter för kunder att  via Internet köpa varor och 
tjänster på en global marknad vilket medfört att kunders köpvanor bli-
vit allt mer oförutsägbara. För att kunna hävda sig mot konkurrensen i 
denna situation blir det viktigt för företag att skapa goda relationer med 
sina kunder. 
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Customer Relationship Management (CRM) har blivit ett av de viktigas-
te verktygen för detta syfte – Knox et al. (2003) definierar CRM på följan-
de sätt: “En process som involverar hela verksamheten där aktiviteter 
fokuseras  kring  att  bemöta kunder  olika  för  att  öka  värdet  för  både 
kund och verksamhet.” (Knox et al., 2003).

Chen & Popovich (2003) beskriver hur CRM använder en kombination 
av människor, processer och teknik för att ge företag en djupare förståelse 
för sina kunder. Även om användningen av teknik ofta ges stort utrym-
me i diskussioner kring CRM är det viktigt att inte se på det som enbart 
en teknisk lösning; för att  framgångsrikt kunna använda sig av CRM 
krävs en integrerad och balanserad syn på teknik, processer och männi-
skor (Chen & Popovich, 2003). Hos Knox et al. (2003) framhålls emeller-
tid betydelsen av hur CRM ger företag ökade möjligheter att  med mo-
dern teknik använda tillgänglig data för att förstå sina kunder. 

En huvudprincip i arbetet med CRM är att alla kunder är unika och att  
relationer med kunder därmed kräver olika ansatser och åtgärder (Knox 
et al., 2003). Ett angeläget moment blir därför segmentering av kunder ba-
serat på ett flertal faktorer, till exempel nuvarande eller potentiell fram-
tida lönsamhet (Knox et al., 2003). Genom denna segmentering kan orga-
nisationer dela upp kunder i olika grupperingar som sedan används för 
att anpassa relationer och erbjudanden till dessa kundgrupper. Knox et  
al. (2003) menar att rätt nivå av segmentering är viktigt för att skapa vär-
defulla kundrelationer.

Knox et al. (2003) menar att företag inte bara behöver tillfredsställa kun-
ders nuvarande behov,  utan måste även  upptäcka potentiella framtida 
behov och önskemål från kunderna. 

2.1.2 CRM och IKT

Användningen av datorteknik för  att  hantera  kundrelationer sträcker 
sig tillbaka i tiden till 1960-talet då datasystem började konstrueras för 
att spara information om kunder och  de  produkter/tjänster som dessa 
kunder köpte  (Minelli  et al.,  2013).  Ett vanligt användningsområde för 
dessa datoriserade register var att automatisera utskick av reklamerbju-
danden som var personligt anpassade för kunden (Minelli et al., 2013).

Knox et al. (2003) beskriver hur ny teknik gjort det möjligt för företag att 
identifiera och hantera ett stort antal kunder på individuell nivå. Den 
nya tekniken kan enligt Knox et al. (2003) användas av företag för att:
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• ge större insikter om den enskilde kunden

• möjliggöra effektivt agerande baserat på enskilda kundönskemål

• integrera verksamhetens affärsprocesser kring enskilda kunder

Stefanou et al. (2003) menar att IKT kan underlätta och förbättra företags 
kundrelationer på flera olika sätt, men lyfter särskilt fram dessa möjlig-
heter som tekniken medför gällande anpassad kundkontakt på indivi-
duell nivå.  Internet och e-handel lyfts fram hos  Knox  et al.  (2003) som 
viktiga källor för information som kan användas i arbetet med att kund-
segmentering.  Vid e-handel finns även möjligheten att  anpassa använ-
darupplevelsen för den individuella kunden baserat på den information 
som finns tillgänglig (Knox et al., 2003). 

En trend inom CRM är att allt fler verksamheter väljer idag att hantera 
delar av sina kundkontakter via sociala nätverk som Facebook och Twitter  
(Minelli et al., 2013). En av fördelarna med detta (och andra kommunika-
tionskanaler  på Internet) är att ett företag kan skapa en direkt relation 
till  sina kunder oavsett var de befinner sig geografiskt  (Minelli  et al.,  
2013).

2.1.3 Analytisk CRM

Flera typer av CRM existerar och den CRM som  fokuserar på lagring 
och analys av kunddata i syfte att förbättra en organisations kundrela-
tioner kallas  Analytisk CRM (Ngai  et al., 2009).  Ny teknik har gjort det 
möjligt för ett företag att få bättre insikter för den individuella kunden 
och på ett effektivt sätt möta kundens önskemål (Knox et al., 2003). Bhat-
nagar (2011) beskriver hur analytisk CRM skapar möjligheter för indivi-
duellt  anpassade  affärserbjudanden  och  hjälper  till  med  företagets 
kundsegmentering.

Genom att  elektroniskt  lagra  information om kunder i så kallade  data  
warehouses kan denna data sedan analyseras för att utvinna värdefull in-
formation om kunder (Knox et al., 2003). Denna kombination av datalag-
ring och analys av information brukar kallas för data mining (Ngai et al., 
2009). Att på detta sätt använda modern teknik för att analysera och för-
stå kunders egenskaper och beteende är grunden för framgångsrik an-
vändning av CRM där affärsvärdet hos befintliga (och framtida) kunder 
kan maximeras (Ngai et al., 2009).
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Enligt  Chen & Popovich (2003)  är det tekniken kring data warehouse 
som gör CRM möjligt att genomföra, eftersom kunddata transformeras 
till kunskap om kunden som kan användas för att bättre förstå dennes 
beteende. Chen & Popovich (2003) menar att data warehouse-teknik ger 
företag möjligheter att få direkt tillgång till information genom att “öar 
av kunddata” samlas in från hela organisationen. Att på detta sätt kon-
stant utvinna kunskap om kunderna minskar behovet av traditionella 
verktyg som kundenkäter och fokusgrupper (Chen & Popovich, 2003). 

Det faktum att många människor idag är villiga att öppet konversera via 
sociala medier har gjort det möjligt för företag att få en djupare förståel-
se för kunder i arbetet med CRM (Greenberg, 2010).  Hos Trainor  et al. 
(2013) påvisas en trend de senaste åren där företag i allt högre grad an-
vänder sociala medier för att utveckla och upprätthålla sina kundkon-
takter.  För att beskriva denna utveckling brukar begreppet social CRM 
användas (Choudhury & Harrigan, 2014; Trainor et al., 2013).

2.1.4 Strategier för CRM

Knox  et al.  (2003)  beskriver att många CRM-projekt misslyckas och att 
orsakerna till  dessa misslyckanden varierar. Några av de  orsaker som 
nämns  är  följande:  inte  tillräckligt  robusta  kundstrategier,  relationer 
som ser till företagets behov i stället för kundens samt bristande ambi-
tion och information hos ledningen (Knox et al., 2003). Finnegan & Cur-
rie (2010) framhåller att CRM-projekt ofta misslyckas på grund av före-
tag väljer att se det hela endast som en mjukvarulösning och därmed 
förbiser frågor kring affärskultur, processer, människor och teknik inom 
hela organisationen.

Knox  et al.  (2003)  menar att  lyckad användning av CRM kräver att en 
verksamhet är öppen för omvärdering och omorganisering av sitt fokus 
och affärskultur.  Hos Knox et al.  (2003)  presenteras ett strategiskt ram-
verk innehållande fem processer som styr arbetet med CRM:  Strategy  
Development (strategiutveckling),  Value  creation (Värdeskapande),  Channel  
and  media  integration (Kanal-  och  mediaintegration),  Information  manage-
ment (Informationshantering)  och  Performance  assessment (Resultatgransk-
ning).  Dessa processer  är  även inkluderade i  det  strategiska ramverk 
som presenteras av Payne & Frow (2005). Ramverket illustreras i figur 1.
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Figur 1: Strategiskt ramverk för CRM, fritt efter Knox et al. (2003).

Samtliga processer  i ramverket är viktiga för verksamheten och måste 
integreras med varandra. Detta sker genom ett iterativt arbete som strä-
var efter att ständigt förstärka fördelarna med CRM (Knox et al., 2003). 

Via  strategiutveckling  undersöker verksamheten hur CRM kan använ-
das i relation till egna affärs- och kundstrategier. Företaget behöver en-
ligt Knox et al. (2003) tydligt definiera verksamhetens huvudsakliga syf-
te och även vad detta skall vara inför framtiden. Hos Bull (2003) betonas 
vikten av att de olika strategier som används ger ett positivt resultat och 
att företagets kundfokus verkligen genomförs i praktiken, ej bara i teo-
rin.  Dessutom skall  enligt  Knox  et al.  (2003)  företagets kundstrategier 
förtydligas för att synliggöra vilka kunder verksamheten vill ha och hur 
de skall segmenteras.

Värdeskapande granskar hur verksamheten skapar värde för kunderna 
och det egna företaget. Knox et al. (2003) menar att många företag dess-
värre mest fokuserar på vilket värde den egna verksamheten får från 
sina kunder, vilket anses kontraproduktivt.  I stället bör företag avgöra 
hur de kan erbjuda värde till kunden och maximera det långsiktiga vär-
det hos de önskade kundsegmenten  (Knox  et al.,  2003).  Hos Payne & 
Frow (2005) betonas vikten av värdeskapandeprocessen då denna kon-
kretiserar hur affärs- och kundstrategier ger värde åt kunden och företa-
get.

Via Kanal- och medieintegration avgörs hur företaget skall nå ut till sina 
kunder  och  hur  kunderna skall  kunna  nå  företaget.  Hos Knox  et  al. 
(2003) framhålls vikten av hur kunderna erhåller den produkt eller tjänst 
som önskas. Stefanou et al. (2003) lyfter fram företags användning av In-
ternet och webben som särskilt viktiga för att skapa trogna och engage-
rade kunder. 
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Som en del av arbetet med kanal- och medieintegration bör verksamhe-
ten också se till att kunder får en enhetlig upplevelse i sina interaktioner 
med företaget oavsett vilken kanal eller medier som används (Knox et  
al., 2003).

Informationshantering  är enligt  Knox  et al.  (2003)  en process med två 
nyckelaktiviteter;  den ena är att samla kundinformation från samtliga 
delar av verksamheten som kunden interagerar med, medan den andra 
aktiviteten  är  att  använda  denna  information  för  att  skapa  utförliga 
kundprofiler som kan användas för att förbättra kundupplevelsen. Knox 
et al.  (2003)  menar att användningen av flera olika kanaler och medier 
gör det viktigt att kundinformation organiseras systematiskt.  Använd-
ningen av tekniker som data mining är det som gör detta möjligt. Peltier 
et al. (2013) beskriver hur kunddata av hög kvalitet har en direkt påver-
kan av företags affärsresultat i positiv riktning. Datakvalitet är på detta 
sätt en viktig komponent för att arbete med CRM skall leda till finansiell  
framgång (Peltier et al., 2013).

Med  resultatgranskning  utvärderas hur CRM  påverkar verksamheten. 
Knox  et al.  (2003)  beskriver vikten av att företag skapar rutiner för att 
mäta resultaten av CRM-aktiviteter och utvärdera dessa. Resultaten kan 
sedan användas avgöra om arbetet med CRM hjälper verksamheten nå 
sina strategiska mål och huruvida det kommer fortsätta leverera önska-
de förbättringar (Knox et al., 2003).

Knox et al. (2003) menar att det strategiska ramverket bör mötas med ett 
öppet sinne och flexibilitet att anpassa processer där så behövs, eftersom 
alla verksamheter har sina egna unika förutsättningar.

2.1.5 Problem kring CRM

De problem med hög andel misslyckade CRM-projekt som uttryckts hos 
Knox  et al. (2003) har fortsatt även efter  att  denna bok  publicerades år 
2003.  Awasthi  & Sangle (2012) beskriver  att  55 till  75 procent  av alla 
CRM-projekt misslyckas trots att det nu finns tillgång till förbättrad tek-
nik för CRM. Hos Heidemann et al. (2013) beskrivs att företag ofta miss-
lyckas med att få tillräcklig avkastning för den ekonomiska investering 
som implementering av CRM medför. Heidemann et al. (2013) ser bris-
tande insikt gällande dessa kostnader innan projektstart som en tänkbar 
orsak till den höga andelen misslyckanden. 
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2.2 Big data

I kapitel 2.2 förklaras Big data,  dess bakgrund och egenskaper. Avslut-
ningsvis beskrivs användningsområden för Big data hos företag och de 
tekniska lösningar som möjliggör användningen.

2.2.1 Bakgrund

Genom användning av olika sorters informations- och kommunikations-
teknik genererar människor idag stora mängder data av olika slag – ar-
betet med att lagra och använda denna data brukar benämnas Big data.

Minelli et al. (2013) refererar till studier som visar att mängden data (all 
data  som finns  tillgänglig)  idag  fördubblas  vartannat år  –  en  studie 
gjord av IBM som visar att företag sparat mer data under de senaste två 
åren än all sammanlagd data som sparats under de tidigare 2 000 åren. 
Världen blir också allt mer transparent och gemene man är allt mer vil-
lig att dela med sig av personliga uppgifter. Minelli et al. (2013) nämner 
sociala medier som en bidragande orsak till  den ökade mängden till-
gänglig data och ger som exempel på detta att flera miljoner statusupp-
dateringar, foton, videor och bloggposter delas varje sekund;  De mins-
kande kostnaderna för lagring av data har också haft stor betydelse för 
de ökade datamängderna (Minelli et al., 2013). Hos Chen et al. (2014) be-
skrivs hur intresse för att använda dessa stora mängder data har väckts 
inom flera olika branscher och vetenskapliga discipliner.

Förutom den information som människor kontinuerligt skapar och pu-
blicerar  bidrar  även tekniska enheters  kommunikation med varandra 
stora mängder data. Minelli et al. (2013) menar att Big data är ett natur-
ligt resultat av fyra globala trender: Moore’s Lag (som säger att tekniken 
alltid blir billigare), Mobil datoranvändning,  Sociala nätverk på webben och 
Datatjänster i molnet (där den egna informationen kan nås från vilken In-
ternetuppkopplad datorenhet som helst).

2.2.2 Egenskaper hos Big data

Den information som utgör den totala datamängden i Big data består av 
både strukturerad och ostrukturerad information  (Minelli  et al.,  2013). 
Ett traditionellt exempel på strukturerad information är den information 
som lagras i en relationsdatabas eller ett kalkylblad med sökbar data or-
ganiserad i rader och kolumner. 
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Berman (2013) beskriver hur maskinell behandling av data historiskt sett 
använt starkt strukturerad data. På den tid hålkort användes var all in-
formation uppdelad i rader och kolumner med fält av fast storlek och en 
fördefinierad mängd tillåtna värden (Berman, 2013). Situationen är den 
motsatta idag, majoriteten av den data som människor själva skapar är 
ostrukturerad text från e-post, Twitter-inlägg etc.  (Berman, 2013). 

Figur 2: Fördelning av ny data – strukturerad/ostrukturerad data, fritt efter Minelli 
et al. (2013).

Hos Minelli  et al.  (2013) uppges att nästan 95 procent av all ny data är 
ostrukturerad,  illustrerat i figur 2. För att utvinna användbar informa-
tion  från  ostrukturerad  data  maskinellt  krävs  att  denna  data  delvis 
struktureras  baserat  på  förutbestämda  regler  (Berman,  2013).  I  fallet 
med ostrukturerad text  kan detta  arbete ske genom identifikation av 
nyckelord,  indexering  av  termer  med  mera (Berman,  2013).  Berman 
(2013) menar att detta är komplicerat att utföra redan i liten skala och 
blir  svårare  med  större  datamängder.  Trots  detta  beskriver  Berman 
(2013) att detta är något som måste hanteras inom alla Big data-projekt 
där ostrukturerad data används. 

Minelli et al.  (2013) menar att ostrukturerad data ej utnyttjas tillräckligt 
och  liknar  detta  vid  att  stora  mängder  olja  eller  andra  naturresurser 
skulle ligga outnyttjade. De som lyckas använda dessa resurser på ett ef-
fektivt sätt  har möjlighet att  nå stora affärsfördelar  gentemot sina kon-
kurrenter (Minelli et al., 2013).
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För att beskriva de egenskaper som kännetecknar Big data används ofta 
ett ramverk som på engelska består av tre “V”: Volume, Velocity och Vari-
ety (Mängd, Hastighet och Variation); Informationen kännetecknas av stor 
mängd, hög hastighet och stor variation (Minelli et al., 2013), vilket illustre-
ras i figur 3.

Figur 3: Egenskaper hos Big data (3V), fritt efter Minelli et al. (2013).

Den stora mängden information i Big data, i storleksordningen terabytes 
och  petabytes,  kräver att  ny teknik  för  att  hantera  mängden data  an-
vänds.  Hög hastighet gällande informationen i Big data syftar både till 
hur snabbt data produceras och hur snabbt den kan analyseras (Minelli 
et al., 2013). Chen et al. (2014) beskriver vikten av att denna analys sker 
tillräckligt snabbt för att maximera det kommersiella värdet av informa-
tionen. Ett exempel på detta är hur det vid e-handel blir möjligt för ett 
företag att rekommendera liknande varor till en kund som gör ett inköp. 
Den allmänt ökade takten inom affärsvärlden ställer också högre krav 
på att företag kan snabbt kan tolka information och fatta lämpliga af-
färsbeslut kort därefter (Minelli et al., 2013). 

Variationen gällande de olika typer av information som Big data består 
av har ökat de senaste 20 åren vilket även lett till att data allt oftare blir 
ostrukturerad (Minelli et al., 2013). Som exempel på sådan ostrukturerad 
data nämns hos Minelli  et al. (2013) text, ljud, video, spår efter navige-
ring på webbsidor och loggar från webbservrar. Dessutom kan informa-
tion identifieras som semistrukturerad data, där vissa delar av informa-
tionen är i strukturerad form medan andra delar ej är det (Minelli et al., 
2013). 
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Som ett exempel på semistrukturerad data hos ett företag nämns hos 
Minelli  et al.  (2013) hur kundtjänst över telefon  exempelvis kan lagra 
kundens namn, datum och ärende, till skillnad från de två första delarna 
av denna information kan detaljer kring ärendet ofta vara ostrukturerat 
och svårare att dokumentera effektivt. 

För att kunna analysera dessa stora mängder data krävs en process i fle-
ra steg där information extraheras, filtreras och transformeras (Berman, 
2013).  Den teknik som skall användas för analys av Big data måste  ha 
kapacitet att hantera stora datamängder, där en viktig funktion blir att ta 
ostrukturerad  data  och  extrahera  ett  organiserat  resultat  (Syed  et  al., 
2013).  För  att  åstadkomma detta  fördelas  databehandlingen  parallellt 
över ett större antal datorer (Spiess et al., 2014). 

2.2.3 Användningsområden för företag

Baboo & Kumar (2013)  beskriver hur många företag idag lagrar stora 
mängder information som hamnar utanför  de affärsanalyser  av olika 
slag som genomförs. Minelli et al. (2013) lyfter fram Big data som framti-
den för företags lagring och analys av data, vilket är en utveckling som 
kan leda till betydande kostnadseffektivisering för de som utnyttjar tek-
niken väl. Minelli et al. (2013) menar att kunder idag är mer oförutsägba-
ra än någonsin. Företag är därför tvungna att skaffa en mer holistisk 
bild av sina kunder och utnyttja data gällande kundens individuella be-
teende och preferenser för  att  styra de marknadsföringsåtgärder som 
används (Minelli et al., 2013). 

När  datakällornas  komplexitet  med  tiden  ökar  menar  Minelli  et  al. 
(2013) att fler sorters data kan användas av företag för att ge djupare in-
sikter, till exempel följande:

• Internetdata (t.ex. loggar över klick på webbsidor, sociala medier)

• Primär forskningsdata (till exempel enkäter, kundobservationer)

• Sekundär  forskningsdata  (till  exempel industrirapporter,  data 
från marknaden)

• Platsrelaterad data (till exempel mobiltelefondata, GPS-data)
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Minelli et al. (2013) beskriver närmare hur företag idag har möjlighet att 
lagra och analysera data som genereras av företagets webbplatsbesökare 
– till exempel sökningar på webbplatsen, lästa artiklar eller varor som 
granskats. Genom att kombinera denna information med anonym data 
från externa källor kan en kunds framtida beteende förutsägas med för-
vånande stor exakthet (Minelli et al., 2013). Denna typ av prediktiv ana-
lys diskuteras även hos Baboo & Kumar (2013) som menar att dessa re-
sultat kan användas för att förbättra företagets bemötande av kunden på 
individuell nivå och skapa anpassade affärserbjudanden till denne, vil-
ket i längden leder till bättre affärslönsamhet.

Trots att det talas mycket om Big data och användningen av den stora 
mängd information som finns tillgänglig skall företag inte överge sina 
befintliga  rutiner  kring  analysen  av  verksamhetens  egenproducerade 
data – det handlar i stället om att kombinera dessa olika datakällor och 
utveckla nya procedurer som kan skapa värde för den egna verksamhe-
ten (Minelli et al., 2013). 
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3 Metod
I kapitel 3 presenteras de metodiska angreppssätt och ansatser som an-
vänts under studiens genomförande samt hur datainsamling skett.  Av-
slutningsvis granskas studiens validitet och reliabilitet.

3.1 Metodiskt angreppssätt och ansats

Vid insamling av information för vetenskapliga studier används främst 
två olika metoder:  kvantitativ eller  kvalitativ metod (Holme & Solvang, 
1997;  Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2003).  När en studie kräver att 
kunskap  skall  utvinnas  ur större  mängder  data  används  med fördel 
kvantitativ metod (Patel & Davidson, 2003).  Den  data  som samlats in 
kan därefter  granskas statistiskt  och ge konkreta resultat kring det un-
dersökta temat. Jacobsen (2002) beskriver  hur kvalitativ metod kan an-
vändas för att ge en mer nyanserad bild av en forskningsfråga. Till skill-
nad från det fokus på numerisk data och statistiska samband som an-
vänds vid kvantitativ metod öppnar kvalitativ metod möjligheter för an-
vändning av  mer abstrakt och deskriptiv  information  (Jacobsen, 2002; 
Patel & Davidson, 2003). 

Holme & Solvang (1997) menar att skillnaderna mellan kvantitativa och 
kvalitativa metoder förenklat kan beskrivas på följande sätt: Kvantitati-
va metoder omvandlar information till siffror som sedan analyseras sta-
tistiskt. Kvalitativa metoder sätter författarens tolkning av information i 
förgrunden. Holme & Solvang (1997) framhåller hur kvalitativa studier 
präglas av flexibilitet  där kvantitativa studier  fokuserar på strukture-
ring. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metodiken är lämplig att 
använda för att nå en djupare förståelse för ett ämne. 

Valet av metod bör enligt Holme & Solvang (1997) styras av vilken me-
tod som är bäst lämpad för det problemområde som skall undersökas. 
Kvalitativa metoders styrka är att de visar på totalsituationen och med 
fördel kan användas för att ge ökad förståelse för processer och sam-
manhang (Holme & Solvang, 1997). Studiens frågeställningar har också 
en explorativ karaktär vilket gör en kvalitativ metod bäst lämpad för ar-
betet med denna studie.  Alternativet att använda kvantitativ metod för 
undersöka studiens frågeställningar skulle sannolikt inte ge samma möj-
ligheter till tolkningsutrymme som krävs för studiens syfte.
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Det vanligaste sättet att genomföra kvalitativa undersökningar är att ge-
nomföra intervjuer (Jacobsen, 2002), vilket är den metod som valdes för 
insamling av primärdata för denna studie  (se kapitel 3.2.1).  Källanalys 
beskrivs hos Holme & Solvang (1997) som ett av verktygen vid använd-
ning av kvalitativ metod. Holme & Solvang (1997) rekommenderar att 
undersökning  av  befintliga  källor  sker  innan  forskaren  påbörjar  re-
surskrävande insamling av information. I denna studie har detta skett 
genom att sekundärdata samlats in via en initial litteraturstudie. 

För att söka svar på studiens frågeställningar har resultatet från littera-
turstudien använts för utforma de frågor som skall användas vid inter-
vjuer med respondenter.  Slutligen har resultaten från litteraturstudien 
och intervjuer har sedan ställts mot den teori som redovisats i kapitel 2. 

3.1.1 Triangulering

Denscombe (2007) beskriver triangulering som en metod för att i en stu-
die använda flera olika metoder eller datakällor i syfte att få en bättre 
förståelse för det som undersöks. Genom att på detta sätt jämföra resul-
taten från de olika metoderna/datakällorna kan slutresultatet påverkas i 
positiv riktning  och skapa en mer komplett bild av  den situation som 
undersöks (Denscombe, 2007). 

För denna studie används triangulering i form av insamling av informa-
tion från två olika datakällor – intervjuer och litteraturstudie med syftet 
att ge en mer komplett och nyanserad bild av studiens frågeställningar 
och även påverka studiens validitet och reliabilitet i positiv riktning. En 
grafisk illustration av denna triangulering presenteras i figur 4. 

Figur 4: Användning av triangulering i denna studie.
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3.2 Datainsamling

Vid  vetenskapliga  studier  kan  två  sorters  data  användas:  primärdata 
och/eller  sekundärdata  (Jacobsen, 2002). Primärdata är den information 
som samlats in direkt från källan,  medan sekundärdata är information 
som inhämtats  och sammanställts  av andra personer  (Jacobsen, 2002). 
Denna studies primärdata har inhämtats via intervjuer med personer yr-
kesverksamma som IT-konsulter med inriktning mot CRM.  Sekundär-
data som samlats in via en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som 
behandlar  olika aspekter  relaterade till  studiens  frågeställningar.  Här 
bör dock  förtydligas att  vetenskapliga artiklar  inte  automatiskt  är  att 
klassificera som sekundärkälla, men beroende på studiens syfte kan des-
sa även fungera som primärkällor. 

3.2.1 Intervjuer

Hos Jacobsen (2002) betonas vikten av det urval gällande de responden-
ter som intervjuas för insamling av primärdata.  Detta urval  påverkar 
studiens reliabilitet och valet av respondenter bör falla på de vilka kan 
ge information som ger värde åt studien (Jacobsen, 2002).  Valet av un-
dersökningsenheter bör enligt Holme & Solvang (1997) göras efter med-
vetet utformade kriterier vilket kan hjälpa forskaren att välja undersök-
ningsenheter med god kunskap om de företeelser som skall undersökas. 

Med utgångspunkt hos studiens övergripande syfte  bestämdes i ett ti-
digt skede av arbetet att  använda respondenter yrkesverksamma  som 
IT-konsulter med inriktning mot CRM, vars erfarenhet kring ämnet kan 
ge information  som är  värdefull för denna studie.  Ett alternativt urval 
som övervägdes var att utföra intervjuer med personer som är yrkes-
verksamma inom Big data.

Rent praktiskt gjordes urvalet genom sökning via Eniro och andra web-
baserade sökverktyg för att finna konsultföretag med erfarenhet inom 
CRM. Utvalda företag kontaktades sedan via e-post där temat för studi-
en redovisades  och en förfrågan om  företagen var intresserade av  att 
delta genom en intervju. 

Jacobsen (2002) beskriver intervjuer som den mest använda metoden för 
insamling av data vid kvalitativa studier.  Hos Jacobsen (2002) förklaras 
även hur intervjuer kan vara noga strukturerade (med frågor i en be-
stämd följd) eller öppna med en mer informell ton. Vid kvalitativa studi-
er kan öppna intervjuer användas för att ge mer djupgående svar,  men 
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nackdelen är att analys av öppna intervjuer kräver mer arbete än struk-
turerade intervjuer (Jacobsen, 2002). Holme & Solvang (1997) menar att 
styrkan hos den kvalitativa intervjun ligger i att den liknar ett vanligt 
samtal, där forskaren strävar efter att låta undersökningspersonerna på-
verka samtalets utveckling.

För denna studie har en öppen intervjuform valts eftersom denna metod 
ger större möjligheter att interagera med respondenten via följdfrågor 
eller reflektion kring frågor inom forskningsområdet som ej bestämts i 
förväg. För att ändå ge intervjuer en viss struktur och organisation sam-
manställdes en intervjuguide  (bifogad som bilaga 1)  där de viktigaste 
frågeställningar under intervjun listas. Denna typ av semi-strukturerade 
intervjuer nämns även som en metod hos Jacobsen (2002). Denna inter-
vjuguide bör enligt Holme & Solvang (1997) inte vara utformat som ett 
strikt frågeformulär, utan snarare en minneslista som används som ut-
gångspunkt för intervjun. Vid konstruktion av dessa intervjufrågor for-
mulerades frågorna så att de inte uppfattades som ledande frågor. Detta 
arbete fortsatte även under intervjuerna där diskussionen med respon-
denterna fick styra hur  (och  vid vilken tidpunkt) frågeställningar togs 
upp.

Då respondenterna var lokaliserade i olika delar av landet skedde inter-
vjuer av praktiska skäl via telefon eller  Skype. Ljudet från intervjuerna 
spelades med respondenternas tillåtelse in för att underlätta den senare 
analysen av samtalen.  Det är ett förfarande som  Jacobsen (2002)  fram-
håller som  mer  effektivt då intervjuaren ej  behöver föra anteckningar 
under samtalet.

För att analysera den primärdata som samlats in genom intervjuerna an-
vändes de tidigare nämnda ljudinspelningar som tagits upp under inter-
vjun. Dessa inspelningar lyssnades igenom och de viktigaste delarna av 
varje intervju  nedtecknades.  Jacobsen (2002)  rekommenderar att denna 
dokumentation följs av att informationen kategoriseras för att göra re-
sultatet mer överskådligt och lättare att tolka. Baserat på denna beskriv-
ning kategoriserades det nedtecknade innehållet från de intervjuer som 
genomförts.  Till  sist  kombineras  all  insamlad  data  för  att  identifiera 
mönster hos dessa (Jacobsen, 2002). 
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3.2.2 Litteraturstudie

Särskild hänsyn har tagits gällande  de  källor  som använts för inhämt-
ning av sekundärdata  (se kapitel 3.3.3).  För  att öka studiens reliabilitet 
har vetenskapliga artiklar med peer-review använts.

Insamling av sekundärdata  via denna litteraturstudie har genomförts 
baserat  på den rekommendation som beskrivs hos  Holme & Solvang 
(1997) där en undersökning av befintliga källor utförs innan egen insam-
ling av primärdata verkställs. För denna studie har den initiala samman-
ställningen av sekundärdata även  tillämpats för att utforma de frågor 
som använts vid intervjuer.

För att finna lämpliga artiklar har flera olika webbaserade databaser an-
vänts, till exempel:

• ACM Digital Library

• IEEE Xplore

• ScienceDirect 

Vid sökning i databaserna har följande sökord använts i olika kombina-
tioner: Customer Relationship Management,  CRM, Data mining,  Data ware-
house,  Big data. Bland sökresultaten granskades först artikelns titel,  och 
om denna ansågs relevant lästes artikelns abstract för att avgöra artikelns 
lämplighet för studien. De artiklar som verkade användbara laddades 
ned för senare analys.

Efter urval av data skett enligt det förfarande som beskrivits ovan lästes 
artiklar igenom samtidigt som anteckningar gjordes. I de fall då artiklar 
varit tillgängliga i pdf-format har även noteringar och nyckelord marke-
rats  digitalt  direkt i dokumentet för att underlätta senare sammanställ-
ning av data. Liksom vid insamlingen av primärdata har information se-
dan dokumenterats, kategoriserats och kombinerats enligt de anvisning-
ar som beskrivits hos  Jacobsen  (2002) för att organisera  informationen 
och synliggöra de mönster som identifierats. 
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3.3 Metodkritik

Kort diskussion kring studiens validitet och reliabilitet,  dessutom för-
tydligas genomförda avvägningar gällande källkritik.

3.3.1 Validitet

En studies validitet  kan avgöras genom att granska  till vilken grad in-
samlad information är korrekt och tillämplig för studiens syfte (Patel & 
Davidson, 2003). En valid studie använder därför primär- och sekundär-
data som är relevant för de frågeställningar som skall besvaras (Jacob-
sen, 2002). För att öka denna studies validitet har fokus legat på att kri-
tiskt granska källor för insamlad empiri samt avgränsa och kategorisera 
relevant information hos den data som samlats in via intervjuer och lit-
teraturstudie. Den data-triangulering som sker genom att använda både 
intervjuer och litteraturstudie  medverkar också till  att  stärka studiens 
validitet.

3.3.2 Reliabilitet

Studiens reliabilitet påverkas av hur empiri inhämtats och analyserats 
samt att metoden kan upprepas och ge samma resultat (Jacobsen, 2002). 
I denna studie kan sekundärdata anses ha högre reliabilitet än primär-
data. Jacobsen (2002) beskriver hur information från intervjuer kan vari-
era  även  om  samma  respondenter  används.  För  att  minska  denna 
ambivalens  i  studien  har  data-triangulering  använts,  och  primärdata 
från genomförda intervjuer har under analys ställts mot de resultat som 
förmedlats via litteraturstudien.

3.3.3 Källkritik

Då studiens  frågeställningar involverar teman som är under pågående 
utveckling bestämdes i  ett  tidigt skede att noggrant avväga de källor 
som används för  inhämtning av  både primär-  och  sekundärdata.  Pri-
märdata som inhämtats via kvalitativa intervjuer med personer som har 
god kunskap  om studiens ämnesområde.  Den sekundärdata  som an-
vänts i studien består av publicerade vetenskapliga artiklar med peer-re-
view.  En  ytterligare  anledning till den noggranna avvägningen av käl-
lorna är problematiken som beskrivs hos Fox & Do (2013) gällande den 
hype som finns kring Big data.
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4 Resultat
I kapitel 4 redovisas resultaten av litteraturstudien samt de intervjuer 
som genomförts.

4.1 Litteraturstudie

I kapitel 4.1 redovisas resultatet av den litteraturstudie som genomförts.

4.1.1 CRM – behov för framtidens data mining

Fowler et al. (2013) menar att visionen under 1990-talet om att skapa an-
passade kundkontakter många gånger var mer av en önskan än ett rea-
listiskt mål. Dagens mer varierade informationskällor förbättrar möjlig-
heterna för detta, men Fowler et al. (2013) påpekar att det dock finns få 
akademiska studier kring ämnet trots att företag i allt högre grad ge-
nomför detta i praktiken. 

Data mining hos traditionella CRM-system har begränsningar gällande 
den mängd data som kan använda för analys (Earley, 2014; Fowler et al., 
2013; Wigan & Clarke, 2013). Detta kombinerat med det faktum att stora 
mängder potentiellt värdefull extern data även finns tillgänglig har gjort 
att intresset för användning av Big data-tekniker i CRM har ökat (Earley, 
2014; Fowler et al., 2013). Spiess et al. (2014) visar på brister hos traditio-
nella verktyg för datalagring och analys som används av företag – då 
dessa ej kan hantera stora datamängder sker analys ofta för separata si-
los inom organisationen. Detta försvårar processen att få en helhetsbild 
av kunderna. Att dessa verktyg inte kan hantera de allt större mängder 
data som finns tillgängliga leder enligt Spiess  et al.  (2014) till  att  viss 
kundrelaterad data lämnas utanför de analyser som genomförs.

Verhoef & Lemon (2013) menar att framtidens CRM kräver ökade inve-
steringar i moderna analytiska verktyg. Fowler et al. (2013) beskriver hur 
företag genom Big data redan idag har större möjlighet än någonsin att 
känna till sina kunder och deras preferenser – vilket också möjliggör allt 
bättre  anpassade  kundkontakter.  Användning  av  Big  data  har  redan 
börjat integreras med verksamheters CRM-system, och Wigan & Clarke 
(2013) menar att detta kan utgöra det viktigaste användningsområdet 
för Big data i kommersiellt syfte. 
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Företags  webbplatser  har  blivit  en  central  kommunikationskanal  och 
hos Chen et al. (2014) föreslås att loggfiler från webbservrar (som lagrat 
användares aktiviteter på webbplatsen) används för att utvinna använd-
bar information. De många olika verktyg och kanaler som idag används 
för kontakt med kunder genererar också data som kan lagras och analy-
seras för att upptäcka mönster som används för att anpassa relationerna 
med olika kundgrupper (Earley, 2014). 

När kunder idag allt oftare varierar sina köpvanor blir det en utmaning 
för företag att förutse kundernas beteende (Baboo & Kumar, 2013). Sam-
tidigt har företag också i allt större utsträckning börjat använda sig av 
sociala medier i sin kommunikation med kunder (Nguyen & Mutum, 
2013). Choudhury & Harrigan (2014) menar att de interaktiva och rela-
tionsfokuserade egenskaperna  hos  sociala  medier är  väl  lämpade för 
CRM – dessutom framhålls sociala medier som en rik källa för att utvin-
na information om kunderna. De stora mängder data som blir tillgängli-
ga via sociala nätverk lyfts hos Baboo & Kumar (2013) fram som en källa 
för information gällande trender inom kundbeteendet. Enligt Quinton 
(2013) innebär dessa ökade kundinsikter via sociala medier att kunder 
kan erbjudas bättre anpassad service. Malthouse et al. (2013) och Trainor 
et al. (2013) lyfter också fram sociala medier som en viktig komponent i 
framtidens CRM. 

Mukerjee (2013) menar att CRM framöver kommer att kräva nya strate-
gier för att nå lyckade resultat. Bredare kunskap om kunder behöver nås 
genom att använda fler interna och externa datakällor så att bättre seg-
mentering kan genomföras (Mukerjee, 2013).

Användningen av information om kunden från flera olika källor kan 
dock få negativa effekter om det leder till att förtroendet mellan kund 
och företag ifrågasätts. Hos Fowler et al. (2013) framhålls att den person-
liga integriteten är viktig för kunderna och även påverkar deras beslut 
gällande vilka företag de väljer att göra affärer med.

4.1.2 Big data – användningsområden i CRM

Big data handlar om mer än bara tillgång till stora mängder data – det är 
en möjlighet att  finna affärsinsikter via nya informationskällor för att 
göra den egna organisationen mer flexibel och få svar på frågor som ti-
digare varit utom räckhåll.  (Baboo & Kumar, 2013).  Analys av Big data 
har idag blivit en av de starkaste trenderna för att skapa insikter om den 
egna verksamheten (Baboo & Kumar, 2013). 
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Användningen  av  mer  komplexa  och  varierade  datakällor  i  syfte  att 
stödja  beslut  inom verksamheten antas även öka i  framtiden  (Power, 
2014).

Användningen av data från  externa källor som  sociala medier gör det 
möjligt att bättre förstå användares beteende (Chen et al., 2014). Chen et  
al. (2014) menar att kombinerad användardata insamlad från Internet – 
till exempel diskussionsforum, chatt och sökhistorik – kan ge värdefull 
information om personers vanor och även förutsäga möjliga framtida 
beteenden.

För ett företag kan analys av Big data användas både för att beskriva ti-
digare resultat inom verksamheten och för att förutsäga tänkbara framti-
da resultat (Power, 2014). Genom att kombinera intern kunddata med de 
stora mängder extern information som finns tillgänglig kan ett företag få 
bättre kunskap om det som  Earley  (2014) kallar för kundens “digitala 
kroppsspråk” – dennes behov, karaktär och beteende – identifieras och 
relationerna anpassas på ett sätt som både gynnar kunden och den egna 
verksamheten. Earley (2014) menar att dessa nya insikter kan användas i 
många olika delar av företagets verksamhetsutveckling, från kundrela-
tioner till prissättning och kvalitetsmätning. 

Power (2014) menar att Big data kan hjälpa ett företag att identifiera de 
mest värdefulla kunderna och skapa kundanpassade affärserbjudanden 
– dessutom  framhålls hur analys av data från sociala medier används 
för att upptäcka nya marknadstrender.

Sagiroglu & Sinanc (2013) beskriver att företag kan använda Big data för 
att nå bättre insikter gällande kunders beteende – vilket kan användas 
för kundsegmentering på individuell nivå och bättre riktad marknadsfö-
ring.  Chen et al. (2014)  menar att  analys av Big data kan hjälpa företag 
att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga, i synnerhet genom att mer 
pålitligt kunna förutse framtida kundbeteenden.  Små/medelstora verk-
samheter har lika mycket att vinna på användningen av Big data som 
stora företag (Leavitt, 2013). Via analys av stora datamängder kan före-
tag även  optimera andra konkurrensrelaterade  parametrar som till ex-
empel prissättning (Chen et al., 2014).

4.1.3 Big data – utmaningar och problemområden

Ingen  allmänt  vedertagen  definition  av  begreppet  Big  data existerar 
(Chen et al., 2014; Fox & Do, 2013), vilket öppnar för ett flertal olika tolk-
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ningar av vad Big data egentligen är. Vanligtvis används inte begreppet 
för att hänvisa till enskilda stora datamängder, utan till att beskriva data 
insamlat från många olika källor.  Dessutom brukar begreppet innefatta 
de tekniker för organisation och analys av data som används (Wigan & 
Clarke, 2013). 

Den ambivalens som omger begreppets definition har ökat med tiden 
och  Power (2014) beskriver hur Big data idag blivit mer av ett mark-
nadsföringsbegrepp  i stället för ett tekniskt begrepp.  Fox & Do (2013) 
menar att det i grunden handlar om en tekniskt koncept som uttrycks i 
vaga termer. En av de mer konkreta definitionerna av Big data framförs 
hos Syed et al. (2013) där begreppet beskrivs som samlingar av data så 
stora och komplexa att de inte kan hanteras med traditionella verktyg 
som exempelvis relationsdatabaser. 

Buhl et al. (2013) menar att det hos Big data fortfarande finns olösta ut-
maningar kring hanteringen av  information –  gällande mängd, hastig-
het, variation och tillförlitlighet – som ej bör underskattas. Hos Chen et  
al. (2014)  belyses även behovet av ökad effektivitet  gällande både lag-
ring och analys av data. 

När egenskaper för Big data skall beskrivas brukar ramverket bestående 
av tre “V” användas:  Volume,  Velocity och  Variety  (Mängd,  Hastighet och 
Variation) för att framhålla egenskaperna  stor  mängd, hög  hastighet och 
stor variation; till dessa tre brukar idag även ett fjärde “V” inkluderas – 
Veracity (Tillförlitlighet).  Denna fjärde egenskap hos Big data framhåller 
att den data som behandlas har varierande nivåer gällande tillförlitlig-
heten (Ebner et al.,  2014; Syed et al., 2013). Till skillnad från ett företags 
interna data mining är det inte säkert att information hos Big data är ex-
akt och/eller korrekt – speciellt när information från sociala medier in-
kluderats – vilket måste beaktas vid tolkning av analysresultat (Buhl et  
al., 2013; Syed et al., 2013). Tillförlitligheten hos information från sociala 
medier som Facebook ifrågasätts även av Wigan & Clarke (2013) som me-
nar att detta innehåll i varierande grad är baserad på allt mellan fakta 
och rena fantasier.  De som producerar information via sociala medier 
har enligt  Wigan & Clarke (2013) moraliskt ansvar för sina handlingar, 
men litet (eller inget) juridiskt ansvar.  När information samlas från ett 
flertal  externa  källor  varierar  ofta  kvaliteten  på  denna  ursprungliga 
data, vilket även skapar problem gällande exaktheten av en senare ana-
lys som inkluderar denna information (Wigan & Clarke, 2013).
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Syed  et al. (2013)  menar att sociala medier innehåller användbar infor-
mation om kunder, affärsmöjligheter och konkurrenter, men det krävs 
riktade åtgärder för att kunna konkretisera denna information.

Buhl et al. (2013) understryker vikten av en genomtänkt strategi för valet 
av datakällor  och dess användning för  att  framgångsrikt  utnyttja  Big 
data. Till detta skall även tydliga regler sättas upp gällande kvaliteten av 
den data som används (Buhl et al., 2013). 

Analysen av både intern och extern Big data har blivit allt viktigare för 
att organisationer skall kunna hävda sig bland sina konkurrenter – den 
data  som  skall  användas  bör  på  ett  metodiskt  sätt  utvärderas innan 
komplexa och kostsamma projekt påbörjas  (Earley, 2014).  Mithas  et al. 
(2013) framhåller att Big data gör det möjligt för organisationer att ana-
lysera och förbättra sina kundkontakter, men betonar samtidigt vikten 
av  att detta sker med en tydlig plan för arbetet – satsningar av denna 
typ skall inte startas bara för att följa trender. För att lyckas med sina Big 
data-strategier måste företag utarbeta välförankrade och innovativa af-
färsmodeller som skapar värde för kunden – och därmed även företaget 
– samtidigt som personlig kundinformation hanteras korrekt (Buhl et al.,  
2013).

En ytterligare utmaning som finns gällande användningen av Big Data 
är enligt Buhl et al. (2013) de lagar som finns kring lagring och hantering 
av personuppgifter. Förutom att en betydande mängd människor ej vill 
att de egna personuppgifterna lagras över en längre tid utgör också den 
varierande lagstiftningen mellan olika länder en svårighet i arbetet med 
Big data (Buhl et al., 2013). Behovet av personlig integritet för samhälls-
medborgare i en tid där  omfattande lagring av data som kontinuerligt 
sker har lett till förslag om att människor skall ha juridisk rätt att kräva 
radering av personlig data (Wigan & Clarke, 2013).

Cumbley & Church (2013) beskriver hur risker gällande den personliga 
integriteten ökas betydligt när data från flera källor kombineras. Detta 
blir extra problematiskt eftersom kombination av flera olika källor är en 
av de centrala målen med analys av Big data (Cumbley & Church, 2013). 

Booch (2014)  visar  på problem av stor datainsamling från den fysiska 
världen,  exempelvis  geografisk  lokalisering  via  mobiltelefon.  Booch 
(2014) menar att kombinationen av denna information med den digitala 
profil  vi  skapar genom vår Internetanvändning leder till  en informa-
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tionsinsamling som är bortom vår kontroll. Enligt Booch (2014) är det i 
detta gränsland mellan vad som är möjligt och vad som är önskvärt som 
användningen av Big data väcker moraliska och etiska frågor.

Hos Wigan & Clarke (2013) ifrågasätts påståenden att information görs 
anonym för användning i Big data (genom borttagandet av personliga 
uppgifter). Författarna refererar till flera studier som visat att det räcker 
med lite data för att kunna återidentifiera personer bland dessa data-
mängder. Wigan & Clarke  (2013)  menar att ett regelverk gällande Big 
data för att skydda den personliga integriteten är viktig inför framtiden.
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4.1.4 Sammanfattning

I tabell 1-3 presenteras en översikt av de viktigaste resultaten från litte-
raturstudien.

Tabell 1: CRM – behov för framtidens data mining 

Resultat Referenser

Utökat antal datakällor Baboo & Kumar (2013)
Choudhury & Harrigan (2014)
Malthouse et al. (2013)
Mukerjee (2013)

Ny teknik för att hantera
stora datamängder

Earley (2014)
Fowler et al. (2013)
Malthouse et al. (2013)
Verhoef & Lemon (2013)
Wigan & Clarke (2013)

Ökad användning av data
från sociala medier

Choudhury & Harrigan (2014)
Malthouse et al. (2013)
Nguyen & Mutum (2013)
Quinton (2013)
Trainor et al. (2013)

Teknik för effektivare 
kundsegmentering

Malthouse et al. (2013)
Mukerjee (2013)

Bättre analytiska verktyg Mukerjee (2013)
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Tabell 2: Big data – användningsområden i CRM

Resultat Referenser

Ökad kunskap om kunder Baboo & Kumar (2013)
Chen et al. (2014)
Earley (2014)
Fowler et al. (2013)
Power (2014)
Sagiroglu & Sinanc (2013)
Syed et al. (2013)
Wigan & Clarke (2013)

Förbättrad kundsegmentering Earley (2014)
Fowler et al. (2013)
Power (2014)
Sagiroglu & Sinanc (2013)

Identifiera de mest värdefulla
kunderna

Earley (2014)
Power (2014)
Sagiroglu & Sinanc (2013)

Skapa kundanpassade
affärserbjudanden

Baboo & Kumar (2013)
Fowler et al. (2013)
Power (2014)
Syed et al. (2013)
Wigan & Clarke (2013)

Förutse kundbeteende Baboo & Kumar (2013)
Chen et al. (2014)
Earley (2014)
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Tabell 3: Big data – utmaningar och problemområden

Resultat Referenser

Bristande tillförlitlighet
hos data

Buhl et al. (2013)
Chen et al. (2014)
Ebner et al. (2014)
Syed et al. (2013) 
Wigan & Clarke (2013)

Etiska betänkligheter gällande
hantering av personlig
information

Booch (2014)
Buhl et al. (2013)
Chen et al. (2014)
Cumbley & Church (2013)
Fowler et al. (2013)
Wigan & Clarke (2013)
Wu et al. (2014)

Kräver genomtänkt strategi
för användning av data

Buhl et al. (2013)
Earley (2014)
Mithas et al. (2013)

Juridiska begränsningar
gällande datahantering

Buhl et al. (2013)
Wigan & Clarke (2013)
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4.2 Intervjuer

Kapitel  4.2 innehåller sammanfattningar av de intervjuer som genom-
förts med studiens respondenter. Då önskemål om anonymitet förekom-
mit presenteras resultaten under namnen Respondent A, B och C. I den 
text som sammanfattar intervju med respektive respondent benämns de 
som A, B och C.

4.2.1 Respondent A

Respondent A arbetar som IT-konsult hos ett  konsultföretag  baserat  i 
västra Sverige  och har huvudsakligen arbetat med  affärssystem (ERP) 
och CRM.

Företaget har genom åren haft många små och medelstora verksamheter 
som kunder och A tycker att intresset för CRM ökat de senaste åren. De 
användningsområden A upplever som störst hos små och medelstora fö-
retag är funktioner kopplade till säljstöd. Att kunna samla all kundinfor-
mation på ett ställe och göra denna information tillgänglig för säljare 
“på fältet” beskrivs också som ett vanligt önskemål, nya säljare inom fö-
retaget kan  lättare  “komma in i” arbetet om samtlig kundinformation 
finns lagrad i systemet. A tycker att det ofta framförs önskemål om sys-
tem som är lättskötta och inte kräver omfattande administration.  Även 
om inte alla av dessa mindre verksamheter säger det rakt ut menar A att 
många av dem inte vill lägga allt för mycket pengar på sina teknikinve-
steringar.

På frågor kring framtidens CRM tror A att åtkomst och lagring av infor-
mation blir mer automatiserad, till exempel användning av GPS för att 
automatiskt visa relevant information om kunder i närheten. Teknikan-
vändningen kommer  med största  sannolikhet  också  att  öka enligt  A. 
Många företag använder redan idag  Facebook för kontakt med kunder 
och A tror att denna trend kommer att fortsätta, i alla fall den närmaste 
tiden. När det gäller identifikation av de viktigaste kunderna anser A att 
detta  inte  nödvändigtvis  kräver  förbättrad teknik  (förutsättningarna 
finns redan idag),  utan  i stället  handlar det  ofta om att  arbeta med att 
bygga långsiktiga relationer med kunder.

A menar att det talas mycket om Big data och hur det kan användas 
inom CRM, men upplever att diskussioner ofta är på en teoretisk nivå i 
stället för hur det kan genomföras i praktiken. Någon efterfrågan gällan-
de Big data har A inte märkt av, men om dessa tekniker blir “standard” i 
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framtiden kommer detta troligtvis att ändras. I dag är det enligt A svårt 
att avgöra hur pålitlig extern information med Big data egentligen är. 
När det gäller juridiska begränsningar gällande datalagring beskriver A 
att det är lagarna i det land där data lagras som gäller – detsamma som 
när molnbaserade CRM-system används – något som enligt A:s erfaren-
het inte brukar skapa problem. 

4.2.2 Respondent B

Respondent  B  är  IT-konsult  med CRM som specialinriktning  hos  ett 
konsultföretag i södra Sverige.

B beskriver att små  och  medelstora företag utgör majoriteten av deras 
kundunderlag.  Behoven hos dessa verksamheter varierar enligt  B,  allt 
från enklare lösningar för fakturering och e-postutskick till mer omfat-
tande system där alla delar av företaget integreras. Även de ekonomiska 
förutsättningarna gällande hur mycket som skall investeras i tekniska 
lösningar varierar enligt B. Generellt sett upplever B det som att mindre 
verksamheter har “stramare ramar” för sina teknikinvesteringar. Gällan-
de eventuella mönster och trender för CRM menar B att användningen 
av sociala medier,  till  exempel Facebook och  Twitter, som kommunika-
tionskanal med kunder fått större betydelse under de senaste åren.

Inom närmaste framtiden för CRM tror  B att  användningen av  sociala 
medier kommer att fortsätta öka. Redan idag är sociala medier enligt B 
en effektiv kanal för marknadsföring, där information om företaget kan 
förmedlas kostnadsfritt. CRM kommer sannolikt att kunna lagra och an-
vända ännu mer information från olika källor “utifrån” än vad som sker 
idag, tror B. Något som enligt B kan ske när nya tekniker för att hantera 
stora datamängder  används.  Detta kommer enligt  B också leda till att 
segmentering av kunder kan automatiseras i högre grad. Finns mer in-
formation tillgänglig  är det möjligt att få en bättre helhetsbild av kun-
derna. De snabba svarstider som finns hos molnbaserade CRM-lösning-
ar redan idag gör att användare inte märker någon skillnad om systemet 
drivs lokalt eller i molnet. B menar att molnbaserade system har många 
fördelar och tror att fler  företag  i framtiden  kommer  gå över till  dessa 
lösningar. 

B följer utvecklingen av Big data  med intresse och menar att  detta kan 
bli “nästa stora grej” inom CRM. Att kunna använda både intern och ex-
tern kundinformation tror B kan ge mycket mer detaljerade kundprofi-
ler, vilket kan användas för att skapa starkare koppling mellan kund och 
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det egna företaget. Som ett exempel nämner B hur denna mer utförliga 
profil skulle kunna användas för att anpassa de offerter som säljare ut-
formar. Ju mer information om klientens specifika situation desto bättre 
kan dessa offerter konstrueras.

B tror att  även mindre företag  kommer använda sig av Big data fram-
över,  även om  B hittills  inte  märkt  någon  stor efterfrågan från dessa 
verksamheter.   Som en jämförelse nämner  B hur CRM-system idag är 
“ett måste” för att  stå sig mot konkurrensen,  vilket också kan gälla för 
Big data i framtiden. Vissa molnbaserade CRM-system har redan börjat 
utforska möjligheterna med Big data,  vilket B tror kommer bli allt mer 
vanligt förekommande. 

I den mån extern information från till exempel sociala medier är pålitlig 
tycker B är svårt att avgöra – idén är ju att denna information kombine-
ras med data från den egna verksamheten som är korrekt – vilket borde 
påverka resultatets  trovärdighet  positivt,  förutsatt  att  intern data  ges 
“högre värde” i analysen. 

Juridiska hinder gällande lagring av kunddata upplever B inte som nå-
got större problem, men frågor kring den personliga integriteten kan har 
många “gråzoner” enligt B. Ett tänkbart scenario som B beskriver är att 
information från en kunds personliga  Facebook-konto  har  använts, om 
kunden upptäcker att företaget känner till personliga detaljer (till exem-
pel fritidsintressen)  som kunden själv ej framfört kan detta få “jobbiga 
följder”. Samtidigt som många idag delar med sig av personlig informa-
tion på sociala nätverk menar B att det inte är självklart att dessa perso-
ner gillar att detta används för att profilera dem. På detta sätt är det en-
ligt B en “balansgång” när det gäller hur denna information kan använ-
das. 

4.2.3 Respondent C

Respondent C  har  lång erfarenhet inom CRM  och  är anställd som IT-
konsult hos ett konsultföretag i västra Sverige.

När små och medelstora företag använder en CRM-lösning anser  C att 
hela verksamheten kan effektiviseras eftersom dagens system kan inte-
greras med andra verktyg, till skillnad från tidigare CRM-system som 
ofta  användes fristående.  Ofta är det enligt  C en vilja att  göra försälj-
ningsprocessen mer effektiv som får mindre företag att använda CRM. 
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Även om detta innebär en betydande investering för dessa företag me-
nar C att de ofta ser snabba förbättringar i verksamheten och i efterhand 
knappt kan begripa hur de “klarat sig utan” systemet tidigare.

C menar att företag  många gånger  vill  ha en CRM-lösning med mini-
malt  behov  av  tekniskt  underhåll.  Användningen  av  molnbaserade 
CRM-system har blivit allt vanligare och C beskriver hur aktiviteter som 
uppdateringar av systemet (vilket genomförs flera gånger om året) sker 
automatiskt, vilket bara är en av många fördelar.

Då tekniken ständigt utvecklas och förbättras menar  C att detta också 
påverkar  de  tekniska  förutsättningarna  för  den  datorteknik  som  an-
vänds i CRM. Snabbare processorer och mer lagringsutrymme kommer 
enligt C att möjliggöra hantering av större datamängder. Facebook, Twit-
ter och andra sociala medier används allt mer inom CRM, och C tror att 
denna utveckling kommer  att  fortsätta i framtiden.  Det sammantagna 
användandet av datorteknik i CRM kommer med stor sannolikhet att 
öka, speciellt via nya möjligheter med mobil teknik menar C. Segmente-
ring av kunder (och mer exakt kunskap om dem) tror C kan effektivise-
ras i framtiden med ökad teknikanvändning och kundinformation in-
hämtad via fler källor.

Att Big data kan vara användbar inom CRM är det enligt C ingen tvekan 
om.  C tror också att funktioner för dessa typer av dataanalys kommer 
vara inbyggda i framtidens CRM-system. När sociala medier allt  mer 
används som kommunikationskanal uppstår också ett behov att analy-
sera data från sociala medier menar C. Det är ett behov som lär öka ef-
tersom sociala medier kontinuerligt utvecklas och nya tjänster utvecklas. 
Att det  finns problem gällande tillförlitligheten hos data från externa 
källor (till exempel sociala nätverk) instämmer  C i, men tror samtidigt 
att informationen kan vara användbar genom att ha genomtänkta strate-
gier för hur denna data används. Enligt C borde företag oavsett storlek 
ha nytta av Big data i sitt CRM-arbete när allt mer data som beskriver 
kunder och deras situation finns tillgänglig. C har inte noterat någon ef-
terfrågan gällande analys av större datamängder hos företag, något som 
C tror beror på att de inte känner till dessa möjligheter. Efterfrågan kom-
mer troligen att öka i framtiden i takt med att tekniken blir mer tillgäng-
lig, menar C.  Molntjänster för Big data  kan enligt  C vara ett alternativ; 
via dessa tjänster kan komplicerade analyser som prediktiv analys utfö-
ras, något som C menar inte varit genomförbart tidigare. 
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Företag är ofta försiktiga med hur kunders data används, varför frågor 
kring  den  personliga  integriteten  enligt  C kan  bli  problematisk  om 
kundinformation från allehanda olika källor används. 
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5 Analys
I kapitel 5 analyseras insamlad primär- och sekundärdata mot varandra 
och mot den teoretiska referensramen. Analysen har delats upp i tre ka-
tegorier: CRM – behov för framtidens data mining, Big data – använd-
ningsområden i CRM samt Big data – utmaningar och problemområden. 

5.1 CRM – behov för framtidens data mining

Genom att använda information om kunder som samlats in från fler käl-
lor  än den egna datalagringen,  till exempel sociala medier,  kan företag 
få en mer utförlig och komplett bild sina kunder (Choudhury & Harri-
gan, 2014). Sociala medier kan på detta sätt bli en betydelsefull kompo-
nent i framtidens CRM (Malthouse et al., 2013; Trainor et al., 2013). Samt-
liga respondenter nämner sociala medier som en viktig del i framtidens 
CRM, inte  bara i  egenskap av datakälla utan även som  kommunika-
tionskanal. Respondent  B  lyfter  också  fram användningen av  sociala 
medier som ett kostnadsfritt marknadsföringsverktyg för företag.

I det strategiska ramverk för CRM som presenteras hos Knox et al. (2003) 
framhålls som en del av processen Informationshantering vikten gällan-
de systematisk organisering av kundinformation vid  användningen av 
olika kanaler och medier, och menar att tekniker som data mining är det 
som gör detta möjligt. Verktyg för data mining i traditionella CRM-sys-
tem klarar ej av att hantera de stora mängder data som uppstår när in-
formation från sociala medier och andra externa källor  används, vilket 
skapat  intresse  för  användningen  av  Big  data-tekniker  (Earley,  2014; 
Fowler et al., 2013). Respondent B och respondent C diskuterar också be-
hovet av ny teknik för hantering av större datamängder. Respondent A 
nämner inte dessa begränsningar utan fokuserar i  stället  kring  högre 
grad av automatisering gällande lagring och åtkomst till information.

Intervjuer  med  respondenter  har  bekräftat  litteraturstudiens  resultat 
gällande framtida fokus på sociala medier och användningen av kund-
relaterad data från dessa kanaler. I frågan kring hantering av större da-
tamängder ser  två av de tre  respondenterna detta  som ett  behov för 
framtidens data mining.
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5.2 Big data – användningsområden i CRM

Kunskap om kunder på individuell nivå är en grundläggande förutsätt-
ning för CRM och här kan Big data användas för att utvinna detaljerad 
kunskap genom att kombinera flera interna och externa källor (Fowler 
et al., 2013; Power, 2014; Sagiroglu & Sinanc, 2013). Respondent B menar 
också att denna kombinering av interna och externa källor har potential 
att skapa mer detaljerade kundprofiler. Respondent C hyser också tilltro 
till Big data som ett verktyg inom CRM och tror att denna funktionalitet 
kommer att vara inbyggd i framtidens CRM-system.  Denna utsikt att 
Big  data-tekniker  skall  möjliggöra  användning  av fler  olika  typer  av 
data och större mängder information antyder att dessa nya tekniker kan 
användas för att  möta tre av de behov kring framtidens data mining 
som identifierats: Möjligheten att öka användningen av data från sociala 
medier, förmågan att använda ett utökat antal datakällor samt behovet 
av ny teknik för att hantera stora datamängder. 

Sagiroglu & Sinanc (2013) lyfter fram användningen av Big data som en 
metod för att effektivisera  företags segmentering av kunder. Även Re-
spondent B och Respondent C tror att fler datakällor kan förbättra den-
na segmentering.  Power (2014) beskriver hur Big data kan underlätta 
identifiering av de mest lönsamma kunderna och användas för att skapa 
individuellt anpassade affärserbjudanden. Respondent B ser också detta 
som ett tänkbart användningsområde för Big data i CRM. Respondent A 
menar att förutsättningar för effektiv identifiering av de mest värdefulla 
kunderna inte kräver ny teknik,  utan  i  stället  framhålls  vikten av att 
bygga långsiktiga relationer med kunder.  Sammantaget antyder dessa 
resultat  att  Big  data  kan vara en lösning på behovet  av mer effektiv 
kundsegmentering.

Att använda Big data i syfte att förutse kundbeteende via prediktiv ana-
lys ses som en möjligt  användningsområde i  CRM (Baboo & Kumar, 
2013; Chen et al., 2014; Earley, 2014).  Respondent C diskuterar även det-
ta och framhåller hur även mindre verksamheter har möjlighet att göra 
denna typ av analyser via molntjänster för Big data.

Leavitt (2013) menar att både små och stora företag kan dra nytta av att 
använda Big data.  Respondenternas åsikter kring det  framtida behovet 
av Big data varierar. Respondent A anser att den praktiska nyttan av Big 
data i CRM inte bevisats ännu. Respondent B och respondent C tror där-
emot att Big data i framtiden kommer användas av både stora och små 
företag. 
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Ingen av respondenterna har  ännu  noterat en efterfrågan av Big data 
hos sina kunder, men samtliga tror att efterfrågan kan komma att öka i 
framtiden.

Två av de respondenter som intervjuats uttrycker en tilltro till Big Data 
och bekräftar flera av de potentiella användningsområden som fram-
kommit i litteraturstudien. Den tredje respondenten visar en mer försik-
tig hållning till Big data och dess användning inom CRM.

5.3 Big data – utmaningar och problemområden

Minelli et al. (2013) beskriver hur de stora mängder data som kontinuer-
ligt skapas idag inte bara är skapade av människor, utan även kommu-
nikation mellan olika tekniska enheter skapar stora mängder data. Flera 
vetenskapliga artiklar nämner de problemområden och utmaningar som 
existerar i  dag när analys av dessa stora datamängder skall  ske.  Hos 
Buhl et al. (2013) diskuteras hur det fortfarande finns olösta utmaningar 
gällande hantering av information inom Big data, Chen et al. (2014) be-
skriver hur det finns behov av ökad effektivitet  vad gäller lagring och 
analys av data.

Tillförlitligheten hos information från Big data varierar i hög grad vilket 
lett till att Veracity (Tillförlitlighet) idag ofta anges som en kännetecknan-
de egenskap hos Big data (Ebner et al., 2014;  Syed et al., 2013). Buhl et al. 
(2013) och Syed et al. (2013) uppmärksammar detta problem och menar 
att det inte är säkert att data från externa källor såsom sociala medier är 
korrekt. Hos Wigan & Clarke (2013) ifrågasätts trovärdigheten hos data 
inhämtad från sociala nätverk. Författarna menar att denna information 
kan variera mellan att vara fakta och rena fantasier. Samtliga responden-
ter tycker att det är svårt att veta exaktheten hos dessa typer av extern 
information  men Respondent B  ser dock en  genomtänkt  kombinering 
med intern data som en tänkbar lösning på detta problem. 

Buhl et al. (2013)  beskriver att  juridiska begränsningar gällande lagring 
av personliga uppgifter samt datalagring i andra länder kan vara hinder 
i användningen av Big data. Respondenterna menar att detta i de flesta 
fall inte borde utgöra något större problem då många företags lagring av 
data redan idag sker i andra länder, till exempel i samband med använ-
dandet av molnbaserade CRM-system. 

Ett problem som respondenterna ser som mer komplicerat är det gällan-
de de etiska betänkligheter som  finns kring användandet av  personlig 
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information från olika källor i syfte att expandera kundprofiler.  Cumb-
ley & Church (2013) menar att den personliga integriteten kan bli lidan-
de när  information från flera källor kombineras,  men utöver detta be-
skriver Wigan & Clarke (2013) hur flera studier visat att även anonymi-
serad information (där  personligt  identifierbara  uppgifter  tagits  bort) 
kan spåras till enskilda individer om flera olika källor senare kombine-
ras.  Vikten av av en tydlig plan för analys av Big data  har också upp-
märksammats (Earley, 2014; Mithas et al., 2013).

Intervjuer med respondenter bekräftar till stor del litteraturstudiens re-
sultat  gällande  utmaningar  och  problem  med  användningen  av  Big 
data. Särskilt uppmärksammas osäkerheten kring informationens tillför-
litlighet samt etiska betänkligheter kring användningen av personlig in-
formation.
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6 Slutsatser
I kapitel 6 redovisas de sammanfattade slutsatserna av studien.  Dessa 
har organiserats efter studiens frågeställningar. De tre delfrågorna redo-
visas först, och därefter besvaras studiens huvudsakliga frågeställning.

6.1 Vilka är behoven för framtidens data mining inom CRM?

Bland de tidigare studier som granskats diskuterar flera användningen 
av data från sociala medier i relation till de framtida behoven för data 
mining inom CRM. I anslutning till diskussionerna beskrivs en önskan 
att kunna inkludera dessa typer av extern kundinformation i CRM-arbe-
tet. Ett annat behov som identifierats är möjligheten att kunna använda 
ett utökat antal datakällor – både intern och extern information – för 
data mining inom CRM. Relaterat till båda dessa behov som beskrivits 
ovan finns även behovet av ny teknik som kan hantera stora datamäng-
der. Utöver dessa tre huvudsakliga behov inför framtiden har enstaka ti-
digare  studier även efterfrågat tekniska lösningar för effektivare kund-
segmentering och mer effektiva analytiska verktyg.

6.2 I vilken mån kan Big data uppfylla dessa identifierade 
behov?

Studiens resultat antyder att ny teknik för Big data kan användas för att 
uppfylla de tre  mest uppmärksammade behoven för framtidens CRM: 
Ökad användning av data från sociala medier, Utökat antal datakällor samt Ny 
teknik  för  att  hantera  stora datamängder.  Användning av Big  data  inom 
CRM anses även kunna effektivisera arbetet med kundsegmentering och 
individuellt anpassade affärserbjudanden.

6.3 Vilka eventuella problem/nackdelar finns med 
användningen av Big data?

Ett flertal problemområden relaterade till användningen av Big data har 
identifierats. Det finns en osäkerhet kring tillförlitligheten hos informa-
tionen i Big data, och denna ambivalens är så vanligt förekommande att 
den numera brukar nämnas som en av egenskaperna hos Big data. Osä-
kerheten kring tillförlitligheten anses vara  extra påtaglig när data från 
externa källor som sociala medier används. Problem med etiska betänk-
ligheter gällande den personliga integriteten när kundinformation från 
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olika källor används har också beskrivits. Andra problemområden som 
nämnts är olösta utmaningar gällande informationshantering och behov 
av ökad effektivitet gällande lagring och analys av data.

6.4 Kan Big data uppfylla behoven för framtidens data mining 
inom CRM?

De tre delfrågor som besvarats i kapitel 6.1–6.3 antyder att ny teknik för 
Big data kan vara en möjlig lösning på de behov kring framtidens data 
mining som identifierats.  Samtidigt som studien påvisar  flera tänkbara 
användningsområden och fördelar med användningen av Big data  har 
ett antal problemområden identifierats.  Den osäkerhet som finns kring 
tillförlitligheten hos information från externa källor  –  i synnerhet data 
från sociala medier –  försvårar  tolkningen av  analysresultat där dessa 
data använts. En annan problematik som uppmärksammats i studien är 
frågan om de etiska betänkligheter som finns med användandet av per-
sonlig information från exempelvis sociala medier. 
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7 Diskussion
I kapitel 7 diskuteras studiens resultat med utgångspunkt från författa-
rens egna tankar.  Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt  forsk-
ning inom området och en beskrivning av etiska och samhälleliga över-
väganden kring studien.

Utvecklingen inom CRM,  mot det som brukar benämnas social CRM, 
där större fokus läggs på sociala medier har tydliggjorts under arbetet 
med denna studie. En av de källor till information om kunder som ofta 
förekommit i diskussioner kring framtidens CRM är just data från socia-
la medier.  Den tilltagande användningen av sociala medier som kom-
munikationskanal med kunder verkar även utgöra ett skäl till det ökade 
behovet  av  att  denna  information  kombineras  med  internt  insamlad 
data i arbetet med CRM. 

Under arbetet med studien har en viss polarisering noterats där somliga 
är  entusiastiska  till  Big  data  och de  möjligheter  som öppnas,  medan 
andra är mer skeptiska till nyttan med dessa nya datakällor. Studien har 
ej haft som syfte att lägga någon värdering gällande frågan om Big data 
bör användas  inom arbetet med  CRM.  Under arbetet  har noterats att 
även åsikterna kring detta verkar variera – något som observerats både 
bland respondenter och i den litteratur som granskats. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning

Ett forskningsområde som kan vara intressant i direkt relation till denna 
studie är en utvärdering av företags användning av Big data inom CRM. 
En utvärdering av detta slag kan ge viktiga insikter kring hur använd-
ningen av Big data inom CRM fungerar i praktiken.

7.2 Etiska och samhälleliga överväganden

Under utförandet av denna studie har det funnits en strävan efter att på 
ett ansvarsfullt sätt hantera de beslut gällande etiska och samhälleliga 
överväganden som förekommit. I praktiken har har detta inneburit fat-
tade beslut kring frågor som att respektera respondenters önskemål om 
anonymitet samt att undvika personlig inverkan på de svar som erhålls 
via intervjuer.
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De beslut  som fattats gällande dessa etiska och samhällsrelaterade frå-
gor har inte påverkat studiens genomförande eller de resultat som redo-
visats i denna rapport. Genom att i studien även ta hänsyn till de etiska 
betänkligheter som tidigare studier uppmärksammat kring Big data och 
hantering av personlig information har ett av målen varit att ge en mul-
tifacetterad bild av studiens ämne i relation till etiska frågor.

Sammanfattningsvis kan studiens genomförande och det redovisade re-
sultatet anses vara neutralt (varken positivt eller negativt) i form av de 
eventuella etiska och samhällsrelaterade följder publicering av studien 
kan innebära. 
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Bilaga 1: Intervjuguide

Inledande frågor

• Önskar du vara anonym?

• Får jag tillåtelse att spela in detta samtal?

• Vilken är din bakgrund och yrkesroll inom företaget?

CRM-behov inför framtiden

• Hur tror du teknikanvändningen inom CRM kommer att ut-
vecklas ?

• Vilka  tekniska lösningar  tror du blir  betydelsefulla i framti-
den?

• Vad tror  du behövs framöver  för  att  få  ökad kunskap om 
kunder?

• Hur tror du kundsegmentering kan göras mer effektiv i fram-
tiden?

Big data inom CRM – Utmaningar/problemområden med Big data

• Hur ser du på användningen av Big data inom CRM?

• Tror du att analys av Big data i CRM-syfte kan vara aktuellt 
för små/medelstora företag?

• Har du noterat intresse för Big data hos dessa verksamheter?

• Hur ser du på tillförlitligheten hos den externa data som sam-
las in från t.ex. sociala media?

• Tror  du att det kan uppstå juridiska  och etiska problem när 
samlad  personlig information  lagras och  används  (t.ex. lag-
ring av data i annat land och kombinerad kundinformation 
från flera olika källor)?
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