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ABSTRACT
The competitive environment forces companies to find new ways to meet their 
customers� needs and satisfy their wants. Companies have to get to know their customers 
and therefore they collect more and more information about them. The purpose of this 
study was to examine how convenience stores use customer information. To meet this 
case study�s purpose two interviews were carried out at both a central level as well as a 
local level at the studied company. The study showed that companies can collect 
information about their customers in several different ways and for different reasons. 
Furthermore the study showed that companies analyze the information based on 
customers� monetary value. The most important knowledge that companies can discover 
in their customer information is who their loyal customers are. This makes it possible to 
adjust the marketing activities to the profitable customers. The main purpose with the 
collection of information is to strengthen the relationship with the loyal customers and to 
use the information as a tool in their decision making process.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer grundförutsättningarna för ämnesområdet att beröras vilket 
mynnar ut i en problemdiskussion som följs av uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  

1.1 MARKNADSFÖRINGENS UTVECKLING 
Vi svenskar sorterar posten över papperskorgen och konkurrensen om uppmärksamheten 
i posthögen är hård (DM Konsult, 2003). Rätt utformning och rätt meddelande är en för-
utsättning för att vinna kampen (ibid). Ulf Smedberg1 på DM Konsult i Stockholm säger 
�Det är ju inte utan anledning som det sitter �ingen reklam tack� på tusentals brevlådor�. 
Det räcker inte längre att samla in demografisk information menar Rich (2000) och fram-
håller att företag måste känna sina kunder för att kunna anpassa budskap till dem. 
Företags viktigaste uppgift borde enligt Graham (1994) vara att ständigt samla in kund-
information. Han menar vidare att företag som inte har aktuell information om sina 
kunder inte kan möta deras behov. Det blir allt viktigare inom marknadsföring att välja 
rätt kunder, knyta kunderna närmare företaget samt koncentrera marknadsförings-
insatserna till de befintliga och potentiella kunder som företaget har bäst förutsättningar 
att leverera värde till, betonar Blomqvist, Dahl och Haeger (2000, s 23). Samman-
fattningsvis säger de att det är individen och den individuella kundrelationen som står i 
centrum. Massmarknadsföring blir allt dyrare och avkastningen allt mindre vilket gör att 
företag i högre grad förlitar sig på riktad markandsföring (Palmquist & Ketola, 1999).  
 
Den senaste utvecklingen mot en mer riktad kommunikation är databasmarknadsföring 
(Petrison, Blattberg & Wang, 1997). Detta medför att företag kan bli effektivare om de 
har möjlighet att lära känna och kommunicera med sina kunder baserat på individuella 
egenskaper (ibid).  Företag har, enligt Petrison m. fl., börjat segmentera sina kunder på 
mer avancerade sätt och strävar efter att presentera budskap och produkter som är 
betydelsefulla för en specifik grupp av kunder hellre än den breda massan.  
 
Detaljerad kunskap om individuella preferenser ökar i betydelse för beslutsfattare i den 
konkurrenskraftiga globala ekonomin, menar Culnan (1993), och många beslut speciellt 
inom marknadsföring grundas på denna kunskap om kunden (Blomqvist, Dahl & Haeger, 
2000, s 55). Konsumenter kräver också större variation av varor och förbättrad service 
menar Schoenbachler, Gordon, Foley och Spellman (1997). Med ökad konkurrens har 
företag använt service som ett sätt att differentiera sig och konsumenterna förväntar sig 
därmed individuell service och uppmärksamhet (ibid). Bulger (1999) anser i överens-
stämmelse med Kakalik och Wright (1996) att den teknologi som finns tillgänglig gör det 
möjligt för företag att utifrån information om kunder skapa budskap som når dem som 
individer och anpassa budskapen till deras ständigt föränderliga behov. Blomqvist m.fl. (s 
55) förklarar att denna kännedom om kundens beteende, behov och preferenser genereras 
via det informationsflöde som uppstår i relationen mellan kund och företag. 

                                                
1Förstudie med kontakt Ulf Smedberg, Seniorkonsult på DM Konsult AB, 28 november 2003. Se sidan 13. 
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Företag har insett att de måste skapa relationer med sina kunder för att vara konkurrens-
kraftiga (Nowak & Phelps, 1997). Uppmärksamheten har förflyttats från information till 
kunskap menar Franzak, Pitta och Fritsche (2001). De anser att personlig information kan 
skapa den typ av kunskap som medför en konkurrensfördel. Enligt Berry (1995) kan den 
information ett företag har om sina kunder, potentiella kunder och marknader skapa 
konkurrensfördelar om den används på rätt sätt. Vanecko och Russo (1999) framhåller att 
marknadsföringens framgång är beroende på företagens förmåga att välja ut passande 
kunddata och datainsamlingen är en avgörande startpunkt för att etablera en givande och 
framgångsrik marknadsföringsprocess. Resultatet från en studie gjord av Campell (1997) 
visar dock att förmågan att samla in omfattande data inte nödvändigtvis betyder att ett 
företag är framgångsrikt i etableringen av meningsfulla relationer med sina köpare.  
 
Det är en svår balansgång som företag möter för att relationen med deras kunder ska vara 
tillfredställande. Vi har uppfattat att marknadsföring genomgår en förändring då informa-
tion om kunder är av stor betydelse för företags framgång.   

1.2 FÖRETAG OCH KUNDER 
Rich (2000) anser att företag måste samla in och använda kundinformation effektivt 
genom segmentering och individualisering. Segmentering är information distribuerad till 
smala och väl definierade målgrupper (ibid). Individualisering innebär att skicka rätt 
budskap till rätt person vid rätt tidpunkt vilket gör det möjligt för företag att bättre 
tillfredställa sina kunder (Cannon, 2002). Det innebär i sin tur bättre kvarhållning av 
kunder samt att kunden får produkter och tjänster skräddarsydda efter sina behov och 
preferenser (ibid). Cannon menar vidare att kunder inte längre behöver förse företag som 
de handlar av med information om och om igen. För att underhålla relationerna med 
kunderna måste företag veta tämligen mycket om dem (Datainspektionen, 2000a). 
Samtidigt är det viktigt att företag hämtar rätt information och formulerar ett korrekt 
budskap som de vill nå ut med (ibid). Ökad kunskap om konsumenterna leder till att 
företag kan urskilja kunder i olika segment, tydligare relatera responsen av olika 
aktiviteter (Willesson, 2003) och nå en djupare förståelse för sina kunders dagliga 
beslutsfattande (Rich, 2000).   
 
Önskan om att maximera marknadsföringens effektivitet och minska kommunikations-
kostnaden har ökat företags förlitan på databaser och annan intensiv kundinformations-
strategi och metoder förklarar Nowak och Phelps (1997). Fler och fler företag använder 
elektronisk kommunikation för att utöka sina databaser och förbättra relationerna med 
kunderna (Rich, 2000). Den ökade användningen av datainsamlingsmetoder har enligt 
Graeff och Harmon (2002) styrts av de konkurrenskrafter som företag mötts av och 
konsumenters önskan om individuell uppmärksamhet samt individualiserad 
kommunikation. De menar att företag måste skaffa sig inköpsinformation på en 
individuell nivå för att kunna ge konsumenter skräddarsydd marknadsföring. En normal 
svensk finns med i ett hundratal register (Datainspektionen, 2000b). I de flesta fall är de 
registrerade uppgifterna triviala och en grundregel är att ett register inte får innehålla mer 
information än vad som behövs för registrets ändamål (ibid). Företag kan samla in 
information om kunder genom exempelvis kundkort, rabattkuponger och kund-
undersökningar (Berry, 1995; Blomqvist, Dahl & Haeger, 2000; Forcht & Cochran, 
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1999). Det är meningen att fokus skall vara att komma kunderna närmare och skapa 
fortgående relationer med dem (Campell, 1997).  
 
Att de flesta detaljhandelsföretag samlar in information om sina kunder är något de flesta 
av oss är medvetna om. Detaljhandelföretag representerar det sista ledet i distributions-
kanalen från producent till slutlig konsument (Nationalencyklopedin, 2003). De 
förmedlar två huvudgrupper: sällanköpsvaror och dagligvaror (ibid). Företag inom 
dagligvaruhandeln har tillgång till en större mängd data om sina kunder på grund av att 
deras varor handlas mer frekvent än andra. Studien kommer därför koncentreras till 
dagligvaruföretags informationsinsamling.  
 
Enligt Schoenbachler och Gordon (2002) använder många företag databaser som en källa 
för att skapa en dialog och utveckla relationer med kunder. Forcht och Cochran (1999) 
förklarar att när en databas skall skapas är det ingen som egentligen vet vilken 
information som är meningsfull och användbar. Alla data inkluderas så att information 
som kan vara av värde för företaget i framtiden inte går förlorad (ibid). Databaser ger 
företag möjlighet att sammanställa profiler av varje kunds inköpsmönster, förklarar Milne 
och Boza (1999). Enligt Campell (1997) kan företag med hjälp av profiler skapa och 
bevara ett minne av varje individuell kund. Schoenbachler och Gordon klargör att 
databaser innehåller information om kunderna vilket hjälper företag att identifiera 
kundernas behov, önskan och preferenser som kan tillfredställas bättre på lång sikt. 
Dataprogram kan förenas så att de ger en fördjupad bild av en persons inköpsbeteende 
(Graeff & Harmon, 2002). Företag kan dokumentera exakt vad en konsument köper, när 
och var inköpet äger rum, vilken mängd som köps och hur ofta inköpen görs (ibid). 
Utöver det kan företagen komplettera sin databas med offentlig information och med 
andra organisationers databaser för att utöka kunskapen om sina nuvarande och 
potentiella kunder (Milne & Boza, 1999).  
 
Prabhaker (2000) anser att kontrollen över kundinformation har blivit värdefull på 
marknaden och därför en maktkälla för företag. Miller, Arning och Morris (2003), 
Culnan och Armstrong (1999), Prabhaker (2000), samt Kobak (1993) är alla överens om 
att insamlingen av information om kunder hjälper företag att bättre tillfredsställa sina 
kunder. Enligt Culnan & Armstrong (1999) kan informationen om kunderna skapa 
fördelar för både konsumenten och företaget. Det kan skapa förutsättningar att producera 
produkter av högre kvalitet samt nya produkter som bättre återspeglar konsumentens 
preferenser (ibid). Information om kundbeteende kan också enligt Bentley (1997) visa på 
kunder som står i begrepp att gå till en konkurrent. Exempelvis kan en liten minskning i 
antalet inköp hos en kund betyda att denne gör inköp hos en konkurrent för att jämföra 
kvalitet och service innan han eller hon helt byter affär menar han. Vidare förklarar 
Bentley att det är dessa mönster, gömda i data, som kan betyda en enorm skillnad för allt 
slags strategiskt beslutsfattande. Tillgången till kundinformation tillåter företag att 
fokusera på sina bästa kunder, öka effektiviteten på sina marknadsföringsaktiviteter, 
stärka gensvaret på marknadsföringen och förbättra sina affärer (Mining the store, 2000). 
Det bidrar dessutom, enligt Miller m. fl., till att förbättra aktieägares tillit, bygga ett 
varumärke, undvika kostnader, minska risker och generera nya potentiella inkomstkällor.  
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Montague (1994) menar att företag bör använda kundinformation för att lära känna sina 
kunders ömma punkter och hur dessa skall undvikas. Metoderna förfinas snabbt och 
företag slits mellan sin önskan att ta reda på så mycket som möjligt om sina kunder och 
risken att dessa ska känna sig övervakade och skrämmas bort (Datainspektionen, 2000a). 
Det är enligt Fonseca och McCarthy (2003) viktigt för företag att veta hur de skall 
hantera och använda personliga uppgifter. Montague hävdar att de flesta företag inte vet 
så mycket om personerna i sina databaser som allmänheten misstänker. Montague 
poängterar dock att företag ibland kompletterar informationen de har om sina kunder 
genom att köpa in ytterligare information vilken inte alltid är relevant för ändamålet. 
Företag lagrar mer och mer information om sina kunder. En restaurang i USA lagrar 
information om sina gäster så att de vid varje tillfälle får sitta vid sitt favoritbord, blir 
erbjudna favoritvinet och menyförslag, baserade på tidigare val (Perlik, 2001).  
 
O�Malley och Mitussis (2002) förklarar att kundinformation är en avgörande faktor vid 
utvecklingen och bibehållandet av kundrelationer. De menar att förmågan att utveckla 
framgångsrika relationer beror på företagets förmåga att förstå sina kunder och deras 
individuella preferenser, förväntningar och föränderliga behov. Park och Kim (2003) 
delar in kundinformation i tre klasser. Informationen om kunden, information för kunden 
samt information från kunden. De förklarar att informationen om kunden inkluderar 
person- och affärsdata rörande en kund och är den information som i huvudsak samlas in. 
Författarna menar att databasmarknadsföring är baserad på den strategiska användningen 
av information om kunden. 
 
Ett angreppssätt som blir allt vanligare för att dra nytta av företagens allt större 
datamängder är, enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2000, s 61), datalagring, som kan 
göra att både interna och externa data hanteras effektivare. Det vill säga att alla data 
samlas på ett ställe (Berry och Linoff, 2000, s 145). Bentley (1997) förklarar att ett 
datalager bäst kan beskrivas som en dator som lagrar ofantliga mängder data och som har 
styrkan att sortera igenom dem väldigt snabbt. Författaren menar att de data som finns i 
datalager finns där därför de kan ha ett värde för företag. Datalagring innebär, förklarar 
Blomqvist m.fl. (s 61), att valda delar av innehållet i olika databaser kopieras och 
överförs till ett system där det är lättare att analysera data ur olika perspektiv. Vidare 
förklarar Bentley att datalagren är kontinuerligt uppdaterade med ytterligare information, 
vilket bidrar till att mängden lagrad data hela tiden ökar. Huvudproblemet med datalager 
är att lyckas få alla data begripliga och meningsfulla (Bentley, 1997). Det analysarbete, 
där klassiska statistiska metoder och mer avancerade analysmetoder utnyttjas brukar 
benämnas datamining (Blomqvist, Dahl och Haeger, 2000, s 61). Datamining innebär, 
enligt Leeds (2000), upptäckten av kunskap i databaser (från engelskans Knowledge 
Discovery in Databases, KDD).  
 
Pitta (1998) förklarar att databasmarknadsföring är baserad på analys av kunddatabaser 
med hjälp av tekniker som till exempel datamining för mer exakt identifiering av 
existerande kunder. Enligt Forcht och Cochran (1999), växer företags databaser enormt 
men förmågan att analysera sådana stora mängder data utvecklas inte i samma hastighet 
som förmågan att samla in och lagra dem. Detta, förklarar författarna, bidrar till att 
företag blir mer och mer angelägna om användandet av dataminingmetoder. France, Yen, 
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Wang och Chang (2002) förklarar, i överensstämmelse med Pitta (1998) samt Lejeune 
(2001), att dataminingmetoder används för att göra kunddata begripliga och för att 
utvinna konkurrenskraftig insikt från existerande register i databaser. Ett bra 
dataminingverktyg skall, förklarar France m. fl. (2002), upptäcka nya mönster eller 
trender i data. Enligt Berry och Linoff (2000, s 7) är det viktigt att de mönster och trender 
företag identifierar är meningsfulla. Hoeg (2002) och Pinto (2002) presenterar modeller 
för att företag skall kunna bearbeta kundinformationen på bästa sätt. 
 
Den primära användningen av databasmarknadsföring är att upptäcka beteendemönster 
över stora kundgrupper, menar Forcht och Cochran (1999). Företag, förklarar de, 
försöker hitta gemensamma karaktärsdrag för en �bra� kund. Ytterligare en användning 
av databasmarknadsföring är, fortsätter författarna, skapandet av relationer för att för-
stärka kundlojalitet med målet att minska kundomsättningen. Enligt Kahan (1998) finns 
det två tillvägagångssätt för att lyckas med databasmarknadsföring. Det ena sättet är 
kognitivanalys och det andra är beteendeanalys (ibid). Genom dessa analyser kan företag, 
förklarar Kahan, nå en bättre förståelse för hur kunder �ser ut� (kognitivanalys) och 
�beter sig� (beteendeanalys).  
 
RFM som står för Recency, Frequency samt Money är, enligt Kahan (1998) samt Tao och 
Rosa Yeh (2003), det mest använda analysverktyget. Kahan menar att RFM är den 
enklaste och snabbaste metoden för företag att använda gällande sin kundinformations-
hantering. RFM är en avancerad analysteknik som började användas först i början av 
1900-talet av katalogföretag (Petrison, Blattberg & Wang, 1997). Katalogföretagen 
brydde sig inte om de kunder som inte handlat under det senaste året vilket de kallade 
�12-month prune rule� (ibid). RFM-modellen utvecklades, enligt författarna, då katalog-
företagen insåg att �12-month prune rule� inte var effektiv. Petrison m.fl. förklarar att 
företagen insåg att kunder som köpte vart annat år fortfarande kunde vara lönsamma.  
 
RFM-modellen innebär att möjliga kombinationer, när senaste köp ägde rum, frekvens 
och mängden konsumenten köpt klassas in i kategorier och sedan läggs in i en matris för 
att förutsäga vilka kunder som kommer att vara lönsamma i framtiden (Petrison, 
Blattberg & Wang, 1997). Ytterligare ett analysverktyg är, enligt Tao och Rosa Yeh 
(2003) USC, Usage Segment Code. De förklarar att USC går ut på att gruppera in kunder 
i olika kluster. Tao och Rosa Yeh nämner också NRE, Net Revenue Equation, som ett 
redskap. Den modellen används för att räkna ut nettointäkten från en viss kund (Tao & 
Rosa Yeh, 2003). 
 
Enligt Campell (1997) måste företag vara försiktiga med hur mycket information de 
samlar in och hur mycket information som verkligen behövs för att utveckla en effektiv 
relation med sina kunder. Både företagsledning och konsumenter är oroade över 
användningen av informationen om kunder men de fokuserar på olika saker (Campell 
1997). Hon menar att konsumenter fokuserar på den potentiella risken av felaktig 
användning av informationen medan företagsledningen fokuserar på den potentiella 
fördelen för konsumenter att få bättre riktade marknadsföringskampanjer. Konsumenters 
oro är också något Nowak och Phelps (1997) iakttagit genom opinionsundersökningar. 
De visar att konsumenter är bekymrade över vad företag vet om dem, hur företag skaffar 
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sig informationen och vad företag gör med informationen de innehar samt över 
riktigheten av informationen (ibid). Kakalik och Wright (1996) anser att företag måste 
vara mer tillmötesgående och rättframma gällande sin användning av kundinformation. 
Mitchell (2003) är av samma åsikt och han menar att genomskinligheten hos företag är 
viktig, så att konsumenterna vet vilken information som är insamlad om dem, hur den 
används och av vem. Prabhaker (2000) och Collier (1995) instämmer då de anser att det 
är viktigt att företag anger syftet med informationsinsamlingen. Företag innehar, enligt 
Forcht & Cochran (1999) information i sina databaser som aldrig eller väldigt sällan 
används.  
 
Marks och Frolick (2001) anger att ett företag ska ha ett klart mål med informations-
insamlingen, det vill säga att de måste vara medvetna om varför och hur den ska 
användas samt hur det ska hjälpa företaget.  Författarna menar vidare att det samtidigt är 
viktigt att företag inte samlar in mer information än de behöver. Hur erhåller företag 
information om kunder? Hur hanterar egentligen företag den kunskap de får tillgång till? 
Varför är företag överhuvudtaget intresserade av att samla in information om sina 
kunder? Innan vi konsumenter kan ta ställning till om insamlingen av information om oss 
är godtagbar behöver vi veta vad företag egentligen gör med den information de har 
tillgång till.   
 

1.3 SYFTE 
För att undersöka hur dagligvaruföretag samlar in kundinformation, anser vi att det är av 
betydelse att också veta vilken information de samlar in. Vi har genom vår litteraturstudie 
insett att dessa två frågor ofta behandlas tillsammans och har därför valt att bara använda 
oss av en frågeställning. Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi utformat följande 
syfte med vår uppsats: att undersöka hur dagligvaruföretag arbetar med kundinformation.  
 
För att nå detta syfte vill vi besvara följande forskningsfrågor: 
 
! Hur och vilken information samlar dagligvaruföretag in om sina kunder? 
! Hur bearbetar dagligvaruföretag den information de samlat in om sina kunder?  
! Hur använder sig dagligvaruföretag av kundinformationen i sitt arbete? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras och behandlas den teoretiska referensram som kommer att 
ligga till grund för de analyser och slutsatser som görs i uppsatsen. Den teoretiska 
referensramen är uppdelad efter forskningsfrågorna.  

2.1 FÖRETAGS INFORMATIONSINSAMLING 
Företag måste, framhåller Prabhaker (2000) och Collier (1995), vara beredda på att 
endast samla in sådan information som är nödvändig för att syftet med insamlingen skall 
uppfyllas. Miljarder kronor investeras i avancerade datasystem som analyserar surf-
beteende och inköp via nätet eller via bonuskort (Datainspektionen, 2000a). Genom att 
företag lagrar information om sina kunder med kundklubbar, bonuskort, lojalitetsprogram 
och telemarketing försöker de knyta kunder fastare till sig (Datainspektionen, 2000a). 
Varje gång en kund använder sitt kundkort lämnar de, förklarar Graeff och Harmon 
(2002), elektroniska spår som anger att de var på en viss plats, när de var där och vad de 
handlade eller gjorde där.  
 
Många livsmedelsaffärer erbjuder medlemskort, så kallade kundkort, till sina kunder 
(Forcht & Cochran, 1999).  Genom det kan affärer spåra kunders inköpsmönster, dels för 
egen användning, dels för att sälja informationen direkt till andra företag (Forcht & 
Cochran, 1999). Även medlemsregister kan användas som informationsinsamling 
(Datainspektionen, 2000b). Enligt Berry (1995) använder företag även rabattkuponger för 
att samla in information. Kupongerna är kodade, så när de löses in får företaget en mängd 
information om när och var en individ köper en viss produkt (ibid). Det räcker inte att 
veta att någon handlar, företag behöver veta vem som handlar; det är ju inte speciellt 
meningsfullt att skicka ut erbjudande om blöjor till någon som inte har barn 
(Datainspektionen, 2000a).  
 
Mitchell (2003) menar att företag borde försöka göra det lönsamt för kunderna att lämna 
information. Det kan ske genom att erbjuda dem positiv respons på deras ansträngningar, 
vare sig det är i form av sparade pengar, sparad tid eller extra produkt- och service-
förmåner (ibid). Collier (1995) anser att informationen skall vara anskaffad och bearbetad 
på ett rättvist och lagligt sätt, den skall vara komplett, riktig, relevant och aktuell samt 
inte bevaras längre än nödvändigt. 
 
Enligt Vanecko och Russo (1999) är datainsamlingen en avgörande startpunkt för att 
etablera en givande och framgångsrik marknadsföringsprocess. Processen är beroende av 
företagets förmåga att välja ut passande kunddata (ibid). Det finns, enligt Vanecko och 
Russo samt Schoenbachler, Gordon, Foley och Spellman (1997) två typer av datakällor; 
interna och externa. Blomqvist, Dahl och Haeger (2000, s 60) anser dock att det går att 
urskilja tre huvudtyper av uppgifter ett företag bör ha i sin kunddatabas. Den första är 
kundhistorik, vilken är den mest betydelsefulla formen av kunddata, menar Blomqvist 
m.fl. Kundhistorik, även kallad transaktionsdata, ger företag information om detaljer 
bakom en relation, menar Ayers (2003). Hon förklarar att den pekar ut specifika problem 
som företaget behöver lösa för att öka kundtillfredsställelsen. Kahan (1998) instämmer 
med Montague (1994) att den viktigaste informationen är kundhistorik och poängterar att 
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tidigare beteende är den bästa indikatorn för framtida beteende. Den inkluderar 
elementära uppgifter såsom namn och adress men också data om kundens relation med 
företaget såsom antal interaktioner och det monetära värdet av dessa (Blomquist m.fl. s 
60). Vanecko och Russo samt Schoenbachler m.fl. benämner denna typ av data som 
interndata. Den informationen är, menar Schoenbachler m.fl., otydlig och behöver samlas 
ihop för att vara till någon nytta för analytikerna. Blomqvist m.fl. (s 60) förklarar att den 
andra huvudtypen innefattar primärdata från kundundersökningar. Här ingår information 
som företaget har inhämtat direkt från kunder, såväl demografiska data på individnivå 
som data om attityder och beteenden (ibid). Vanecko och Russo samt Schoenbachler 
m.fl. identifierar inte primärdata från kundundersökningar som en huvudtyp av data, 
möjligen ingår den i de externa och interna källorna. Den tredje och sista typen av 
uppgifter är, enligt Blomqvist m.fl. (s 60), sekundärdata som företaget inhämtat i andra 
hand till exempel från externa databaser. De menar att dessa data kan delas upp i 
ytterligare fyra typer; demografiska, psykografiska, beteendemässiga och finansiella. Den 
tredje typen av data stämmer överens med Vanecko och Russos samt Schoenbachler m.fl. 
externa datakälla, som enligt dem, inkluderar demografisk, ekonomisk och psykologisk 
information om kunderna.   

2.2 FÖRETAGS BEARBETNING AV KUNDINFORMATION 
Kundinformation måste kunna hanteras på ett rationellt sätt, den måste organiseras och 
systematiseras för att kunna ligga till grund för de beslut som fattas, menar Blomqvist, 
Dahl och Haeger (2000, s 55). Företagets informationshantering kan beskrivas i tre steg: 
1) lokalisera informationsflödet, 2) strukturera informationen samt 3) använda informa-
tionen i företagets arbete (Blomqvist m.fl. s 59). Denna process, förklarar författarna, 
styrs lämpligen via kunddatabasen. När författarna talar om kunddatabasen avser de en 
större samling uppgifter som företaget har insamlade om sina befintliga och potentiella 
kunder. De är lagrade i sådan form att de lätt kan jämföras och sammanställas för att 
erhålla information inför företagets marknadsföringsbeslut (ibid). I många företag är 
kundinformationen lagrad i databaslager i olika avdelningar (Krol, 2003). För att lyckas 
med att nå kunder med anpassade och relevanta budskap är det viktigt att det finns en 
koppling mellan datalagren (ibid). 
 
Hoeg (2002) förklarar att förmågan att samla in data inte automatiskt innebär att ett 
företag får ut något värdefullt ur dem. Enligt Hoeg är nyckeln till att lyckas nå ett, för 
företaget, värdefullt resultat genom kunddata att behålla dem enkla. Det gäller vid 
insamlingen av data såväl som vid analyseringen av dem (ibid). För att ett företag skall 
kunna utnyttja kunddata på bästa sätt föreslår Hoeg ett antal regler som bör följas.  
 

- Fokusera på elementära men relevanta data. 
- Leta efter enkla mönster. 
- Agera snabbt för att ta till vara på möjligheter. 

 
Genom att fokusera på elementära, men relevanta, data kan företag maximera värdet av 
de data de samlat in (ibid). Det innebär att företag begränsar mängden data de samlar in, 
lagrar och hanterar, förklarar Hoeg. Det leder till, enligt författaren, att reliabiliteten ökar 
eftersom ju mer elementära data desto mindre risk för felaktiga data. Företag skall leta 
efter enkla mönster, förklarar Hoeg, vilket innebär att företag hellre skall bekräfta 



TEORETISK REFERENSRAM 
 
 

 9

befintliga mönster än att försöka hitta väl dolda trender. Det är då mer enkelt för företag 
att agera och utveckla rätt erbjudanden utefter mönstren (ibid). Genom att bevara 
insamlingsprocessen, lagringen, hanteringen och analyseringen av data enkel, menar 
Hoeg, att företag lättare kan identifiera, förstå och ta till vara på möjligheter.  
 
Ytterligare en metod för att utnyttja kunddata på bästa sätt presenteras av Pinto (2002). 
Författarens metod innehåller sju steg som han anser företag bör följa gällande 
informationshanteringen. 
 

1. Börja med de kunddata som finns tillgänglig. Det innebär information om de produkter kunden 
köper, när inköpen görs, hur ofta de görs och hur stora inköpen är.  

2. Beräkna värdet på varje individuell kund. Syftet med beräkningen är att rikta produkter eller 
tjänster till de kunder som innebär högst värde.  

3. Rikta erbjudanden på en individuell kundnivå. Företag bör identifiera kunder individuellt för varje 
produkt eller tjänst. 

4. Upprätthåll komplett demografisk kunddata. Demografisk data kanske inte är en lika bra indikator 
på framtida beteende som transaktions- eller beteendedata, men den kan öka riktigheten på 
marknadsföringen.  

5. Mät resultatet av varje marknadsföringsaktivitet. Det är viktigt att mäta resultatet av en 
marknadsföringsaktivitet i förhållande till dess kostnader.  

6. Uppdatera modellerna regelbundet. Om företag inte är noggranna med att hålla sina databaser och 
modeller uppdaterade finns en risk för att modellerna inte uppfattar skiftningar i kundernas 
inköpsbeteende eller andra förändringar hos kunderna.    

7. Hantera kunden på bästa sätt under hela livscykeln. Kunder förändras med tiden, likaså deras 
behov och önskningar. Ett företag måste kunna anpassa sina erbjudanden under kundens hela 
livscykeln.   

 
Datamining är en beskrivande metod med fokus på att identifiera mönster i kund-
information som kan hjälpa företag att fatta bättre beslut (Pitta, 1998). Enligt författaren 
kan företag som använder sig av datamining nå en förtjänst genom en ökad förståelse för 
kundernas preferenser och konsumtionsmönster. Genom att slå ihop flera databaser och 
genom att använda avancerade dataminingmetoder är det möjligt att utveckla profiler 
som avslöjar en enorm mängd information om en individuell konsuments personliga 
egenskaper, livsstil, politiska och sociala aktiviteter (Jones, 1991). 
 
Det finns, enligt Tao och Rosa Yeh (2003) samt Kahan (1998), olika dataminingverktyg. 
De nämner att en av de mest populära är Recency-Frequency-Monetary vilket vi 
fortsättningsvis benämner RFM. Berry och Linoff (2000, s 271) förklarar att RFM är en 
modell vars variabler härleds av svaren på tre frågor:  
 

1. Hur lång tid har gått sedan kundens senaste inköp? (Recency) 
2. Hur ofta har kunden gjort inköp under en förutbestämd tidsperiod? (Frequency) 
3. Hur mycket pengar har kunden spenderat under den bestämda tidsperioden? (Monetary)  
 

Enligt Berry och Linoff är dessa variabler effektiva responsindikatorer på marknads-
föringsinsatser. Olika kombinationer av variablerna delas in i kategorier som sedan läggs 
in i en matris för att förutsäga vilka kunder som kommer att vara lönsamma i framtiden 
(Petrison, Blattberg & Wang, 1997). Idén bakom RFM-analysen är, förtydligar Petrison 
m.fl., att skapa ett samspel mellan dessa variabler samt att påvisa vilka kunder som är de 
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mest lönsamma för företaget. Det bidrar till att företaget inte spenderar pengar och tid på 
de kunder som inte är lönsamma (ibid).  
 
Enligt Tao och Rosa Yeh (2003) är ett annat exempel på dataminingverktyg USC, Usage 
Segment Code. USC är ett sätt att gruppera kunder i tydliga kluster baserat på 
kundhistorik som till exempel totala utgifter och typ av köp, kredit eller kontant (ibid). 
Författarna förklarar att kriterierna för varje segment ska vara tillräckligt fina att de 
antingen kan användas individuellt för en speciell marknadsföringsaktivitet som kräver 
väldigt exakta kluster eller kan kombineras ytterligare med större segment eller grupper 
för rätt marknadsföringsaktiviteter. Ytterligare ett redskap är, enligt Tao och Rosa Yeh, 
Net Revenue Equation, även kallad NRE. Det är en modell som används för att räkna ut 
nettointäkten från en kund över en tidsperiod (ibid). Enligt författarna beror NREs 
riktighet på den pågående intäktsströmmen från kunderna och de olika kostnaderna 
företaget har. De menar att NRE är ett användbart verktyg för att visa hur lönsam en kund 
är.  
 
Vidare nämner Tao och Rosa Yeh (2003) att företag genom att kombinera USC och NRE 
kan få fram ett samband mellan klustrens migrationsmönster under en viss tidsperiod och 
förändringar i NRE. Resultatet gör det möjligt för företaget att bättre rikta sina 
marknadsföringsresurser för att hålla kvar segment och förändra vissa segments 
migrationsmönster (ibid). Enligt Tao och Rosa Yeh kan USC och NRE också användas 
till icke-marknadsföringsaktiviteter som till exempel kvarhållandet av kunder med det 
primära målet att hindra värdefulla kunder från att lämna företaget. Författarna förklarar 
vidare att USC och NRE kan användas för att räkna fram ett kundvärdeindex som är en 
indikation på värdet av en individuell kund för företaget. Om ett företag upplever att 
kunder uppvisar tecken på att migrera visar kundvärdeindexet vilka kunder som är mest 
värdefulla för företaget och de kan då satsa resurser på att behålla dessa (ibid).   
 
Marknadsförare genomför, enligt Kahan (1998), ofta omfattande kognitiva analyser av 
aktuella kunder genom att använda sig av sammanställda datavariabler för att identifiera 
karaktäristiska värden. Dessa kan, menar författaren, inkludera både demografiska 
variabler (ålder, inkomst, antal barn) och psykografiska variabler (livsstil och intressen). 
Genom att definiera karaktäristiska värden för aktuella kunder kan företag fokusera på 
grupper bestående av �icke-kunder� och hitta individer liknande de befintliga kunderna 
och rikta marknadsföringsaktiviteter mot dessa (Kahan, 1998). Författaren förklarar 
vidare att den starkaste indikatorn för framtida beteende är tidigare beteende. Han menar 
att det är grundförutsättningen för en beteendeanalys. De mest använda karaktäristiska 
variablerna för beteendeanalys inkluderar, enligt Kahan, inköp av varor och tjänster, 
frekvensen av inköp, monetära värdet av inköp, det vill säga en RFM-analys samt 
kundrelaterade preferenser.     
 

2.3 FÖRETAGS ANVÄNDNING AV KUNDINFORMATION 
Enligt Blomqvist, Dahl och Haeger (2000, s 55) har informationshanteringen i huvudsak 
två syften; operativt och strategiskt. Det operativa syftet på kundrelationsnivå handlar 
främst om att anpassa erbjudande och bemötande utifrån kunden i syfte att öka 
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kundvärdet och stärka den enskilda kundrelationen. Då företag känner sina kunder kan 
de, enligt Pitta (1998) och Cannon (2002), identifiera de kunder som inte handlar hos 
dem och sluta spendera tid och pengar på att försöka få dem att göra det. Än mer viktigt 
är att få kunskap om de lojala kunderna (ibid). Blomqvist m.fl. (s 55) samt Dennis, 
Marsland och Cockett (2001), hävdar att målet för ett företag bör vara att kunna bearbeta 
kundinformationen för att göra det möjligt att möta kundernas skiftande önskemål och få 
dem att ge en allt tydligare bild av sina uppfattningar och attityder. Enligt Montague 
(1994) tenderar de flesta företag att i första hand använda kundinformationen till att 
skapa en målmarknad och i andra hand använda informationen till att utveckla 
erbjudanden till kunderna.  
 
Det andra syftet är, förklarar Blomqvist m.fl. (s 55), att strategiskt eller på kundbasnivå 
förändra verksamheten i en vidare bemärkelse till exempel genom att utveckla nya eller 
förändra befintliga produkter och tjänster. Genom att registrera kunders inköpshistoria i 
en databas kan företag identifiera möjligheter att sälja ytterliggare produkter som 
kunderna kan vara intresserade av (Schoenbachler, Gordon, Foley & Spellman, 1997). 
Många företag använder sina kundregister vid marknadsföring av sina egna produkter 
och tjänster (Datainspektionen, 2000b). Enligt Sewell (2003) kan företag med hjälp av 
kunddata, identifiera nya marknader och nya butiksplatser med befolkningskluster som 
passar de bästa kundprofilerna. Författaren förklarar att kunddata också kan vara till hjälp 
när det gäller att välja ut passande varuplacering och butiksplanering. Genom att veta vad 
butikens bästa kunder köper kan företaget anpassa butikens layout och hyllplacering för 
att uppmuntra till fler köp av de varorna (ibid).   
 
Nowak och Phelps (1997) sammanfattar syftet med nyttjandet av kundinformation med 
tre punkter; (a) för att segmentera eller profilera marknader och individer; (b) att skapa, 
individualisera eller rikta övertygande budskap och reklam samt (c) finansiell vinst 
genom försäljning och uthyrning av information. Enligt Franzak, Pitta och Fritsche 
(2001) ökar värdet på informationen om den sammankopplas med andra stycken av 
information. Författarna förklarar att ju mer information som är kopplat till en 
sammanhängande bild, desto tydligare blir bilden. De menar att kundprofilering är ett 
respekterat sätt att finjustera aktiviteterna som riktas mot kunder. Den bästa profileringen 
är den som kontinuerligt uppdateras (ibid). Franzak m.fl. menar att, till exempel, en affär 
kan profilera kunder genom deras inköpsbeteende och deras inköp. De förklarar att om en 
kund fortsätter att göra sina inköp under realisationer och köper lågprisvaror kan företag 
använda den informationen vid profilering. Profilen kommer att bli mer exakt över tiden 
(ibid).  
 
Vanecko och Russo (1999) förklarar att karaktärsdrag eller kombinationer av karaktärs-
drag som företag finner vid analysering av kunddata kan indikera att vissa kundgrupper 
är benägna att reagera eller agera mer positivt än andra. Enligt Kobak (1993) kan företag 
upptäcka karaktärsdrag hos den genomsnittliga kundbasen så väl som specifika segment 
genom lagring av information om kunder. Vidare säger han att det gör det möjligt att 
jämföra långsiktiga kunder med nya och hur kunder som köper enstaka föremål skiljer sig 
från dem som köper flera vi varje tillfälle. Kundprofiler uppnår enligt honom två saker, 
de bekräftar eller avfärdar misstankar om kunders beteenden. De kan också avslöja 
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oväntade demografiska skiftningar som kan leda till möjligheter och ge riktlinjer för 
marknadsföringen (Kobak, 1993). Han påpekar att kundprofiler kan användas både till 
långsiktig planering och kortsiktiga taktiska beslut.  
 
Ellis (2003) förklarar att profilering av varje enskild kundgrupp beroende på deras 
finansiella värde kan hjälpa företag att prioritera sina marknadsföringsinvesteringar. 
Genom att använda en RFM-analys på kunddata kan företag, menar Ellis, definiera 
segment med högt värde. Enligt Ellis (2003) är RFM-analys ett passande verktyg på 
grund av att de kunder som representerar högst värde för ett företag oftast berättigar 
kostnaden för specialiserade marknadsföringsaktiviteter. Författaren förklarar att det är 
förnuftigt att företag riktar marknadsföringsaktiviteter mot de högt värderade kunderna. 
Ellis motiverar det med att avkastningar på investeringar är betydligt högre när företag 
riktat sig mot de kunder som mest troligt kommer att handla. Hon menar också att försök 
till övertalning av de kundgrupper som troligtvis inte kommer att handla antagligen 
kommer att innebära höga kostnader. 
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3 METOD 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för insamlingen av data som använts för att 
uppnå syftet med uppsatsen och därmed besvara forskningsfrågorna. Här beskrivs och 
motiveras de metoder som använts vid undersökningens genomförande samt hur 
litteraturstudien genomförts. Slutligen förs en diskussion om metodproblem i form av 
validitet och reliabilitet och vilka åtgärder som vidtagits för att i så hög grad som möjligt 
begränsa förekomsten av dessa metodproblem i undersökningen.  

3.1 UTGÅNGSPUNKT 
För att bilda oss en uppfattning av vårt ämnesområde tog vi del av tidigare forskning och 
det som skrivits inom ämnet. Vår litteraturstudie gjordes på Luleå tekniska universitet där 
sökmotorerna Libris och Lucia användes för att finna böcker inom området. Emerald och 
Ebsco användes för att finna lämpliga vetenskapliga artiklar. De sökord i olika 
kombinationer både på svenska och engelska som vi använde oss av var följande:  
 

privacy, data, mining, profiling, customer, information, gathering,  database, 
marketing, tools, consumer, relationship, target, segmentation, RFM.  

 
För att få ytterligare uppslag på tänkbara artiklar att studera tittade vi även på funna 
artiklars referenslistor. Ämnesområdet behandlas i relativt stor utsträckning i artiklar. 
Den litteratur vi fann behandlade inte situationen i Sverige för vårt ämnesområde. Vi 
utförde därför en förstudie i syfte att ytterligare sätta oss in i vårt ämnesområde och på så 
sätt kunna göra en bättre teoretisk referensram och datainsamling. 
 
Vi kontaktade Ulf Smedberg på DM Konsult i Stockholm för att genomföra denna 
förstudie. DM Konsult är ett företag som hjälper sina uppdragsgivare med 
relationsmarknadsföring, CRM, kund- och marknadsdatabaser, kundklubbar, analyser, 
tester, enkäter med mera. Genom att Smedberg svarade grundligt på frågor kring vårt 
ämnesområde nådde vi en förförståelse för situationen i Sverige. Tack vare detta kunde vi 
på ett bättre sätt genomföra vår uppsats.  
 
Tillgången på material gjorde det möjligt för oss att dra logiska slutsatser utifrån teorin. 
Det innebär, enligt Thurén (s 19), att uppsatsen är av deduktiv karaktär.  
 
En surveyundersökning skall ge en överblick och därmed inte undersöka undersöknings-
enheten på djupet (Denscombe, 2000, s 12). Målsättningen med en fallstudie är å andra 
sidan, enligt Denscombe (2000, s 41), att belysa det generella genom att titta på det 
enskilda.  Denscombe (s 41) samt Lekvall och Wahlbin (1993, s 143) förklarar att fall-
studier ofta innebär djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall för att nå en 
detaljerad uppfattning om händelser eller erfarenheter som uppträder i undersöknings-
enheten. Fallstudier är också lämpliga då hur- eller varförfrågeställningar används (Yin, 
2003, s 1). Utifrån ovanstående resonemang gjorde vi bedömningen att en fallstudie är 
den mest passande forskningsstrategin med hänsyn till vårt syfte och våra 
forskningsfrågor.    
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3.2 ICA SOM FALLSTUDIEOBJEKT 
För att uppfylla uppsatsens syfte var det viktigt för oss att välja rätt fallstudieobjekt. De 
flesta dagligvaruföretag samlar in information om sina kunder och då är kundkort ett väl 
använt verktyg. Många livsmedelsaffärer som tillhandahåller dagligvaror erbjuder 
medlemskort så kallade kundkort till sina kunder (Forcht & Cochran, 1999). ICA är ett 
företag som alla eller i alla fall största delen av oss svenskar kommit i kontakt med vare 
sig de har ICA-kundkort eller inte.  Även om ICA i vissa avseenden kan skilja sig från 
andra företag inom dagligvaruhandeln är det också ett exempel som ingår i en bredare 
kategori. Av den orsaken är företaget vi valt att studera ICA Sverige AB. ICA är ett av 
Sveriges starkaste varumärken. Ytterligare en anledning att valet föll på ICA är att det på 
www.ica.se går att läsa att det i affärsverksamheten behandlas en stor mängd information 
som kan kopplas till företagets kunder. Man nämner vidare att insamling, registrering, 
bearbetning, sammanställning och lagring är exempel på behandling av personuppgifter 
som förekommer inom ICA.  
 
ICA Sverige AB är Sveriges ledande livsmedelskedja. Under 2002 omsatte de 1764 
butikerna drygt 76 miljarder kronor. Varje ICA-handlare äger och driver sin butik som 
egen företagare. De svenska ICA-butikerna är uppdelade i fyra butikskoncept för att 
kunna möta kundernas skilda önskemål och behov. De fyra butikskoncepten ICA Nära, 
ICA Supermarket, ICA Kvantum och MAXI ICA Stormarknad är uppdelade beroende på 
omsättning, storlek, geografiska läge och sortiment. ICA:s affärsidé är att vara det 
ledande detaljhandelsföretaget med fokus på måltider. 

3.3 VÅR INTERVJU 
Då vi valt att göra en fallstudie över hur dagligvaruföretag arbetar med kundinformation 
har vi funnit intervju som det bästa sättet att samla in data. På ICA:s huvudkontor såg vi 
inte enkäter som ett alternativ för datainsamlingen. I butiksledet fanns möjligheten att 
använda enkäter som datainsamlingsmetod. Vi gjorde dock bedömningen att den 
detaljerade och djupa information som vi enbart kunde erhålla genom en intervju var 
nödvändig för att uppnå vårt syfte.  
 
Vi genomförde intervjuer på två nivåer inom ICA för att nå en djupare kunskap om 
ämnet. Först och främst ville vi genomföra en intervju på central nivå med huvud-
kontoret. Vi ville också få inblick i hur samma företeelse fungerar på lokal nivå i den 
enskilda butiken. För att försäkra oss om att vi skulle komma i kontakt med rätt 
respondent på huvudkontoret talade vi inledningsvis med Loretta Kardum som är student-
kontakt på ICA Sverige AB. Vi berättade syftet med vår uppsats samt vad vi ville ta reda 
på för att hon på så sätt skulle kunna hänvisa oss till den mest kunniga respondenten. Hon 
hänvisade oss till Anders Livchitz som är CRM-chef på ICA:s huvudkontor i Stockholm. 
Vi kontaktade sedan Anders Livchitz och bokade tid för intervju. På lokal nivå 
kontaktade vi VD: n på ICA Kvantum Luleå, Daniel Andersson, för en intervju och också 
han ställde upp. Andersson är den som är ansvarig för kundinformation och marknads-
föring på ICA Kvantum Luleå och därför ansåg vi att han var den mest lämpliga personen 
att intervjua där.  
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För att förhindra att våra respondenter kände sig stressade anpassade vi oss efter deras 
schema då vi bokade tid för intervju. Eftersom vi har begränsad tid på oss för att 
genomföra vår uppsats och på grund av det geografiska avståndet till vår respondent på 
huvudkontoret utförde vi en telefonintervju med honom då det är både snabbare och 
billigare att genomföra än en personlig intervju. Med Andersson på ICA Kvantum 
genomfördes en personlig intervju eftersom det geografiska avståndet i detta fall inte var 
något hinder.   
 
En telefonintervju bör rimligtvis vara cirka 30 minuter lång om inte respondenten är 
mycket intresserad och engagerad i ämnesområdet (Lekvall & Wahlbin, 1993, s 259). 
Eftersom telefonintervjuer till viss del är tidsbegränsade fick Livchitz i förväg ta del av 
de ämnen som skulle behandlas under intervjun. Vi var delvis skeptiska till att låta 
respondenten ta del av dessa i förväg då det kan leda till att svaren på frågorna blir 
mindre spontana och att vi därmed går miste om viss information. Det finns också en risk 
att respondenten koordinerar sina svar och därmed komponerar svar som låter bra och 
inte återspeglar respondentens riktiga uppfattning. Samtidigt kan det å andra sidan 
innebära att respondenten kan ge bättre och utförligare svar. Enligt vår uppfattning var 
respondentens svar under intervjun inte på något sätt konstlat. Respondenten talade öppet 
och fritt kring våra ämnesfrågor. Inför intervjun med Andersson på ICA Kvantum ansåg 
vi inte det nödvändigt att han i förväg tog del av frågor som skulle behandlas under 
intervjun. Genom att låta en respondent ta del av en intervjuguide i förväg finns det trots 
allt en risk att svaren konstrueras så att information förloras. På grund av detta samt att en 
personlig intervju inte är tidsbegränsad på samma sätt som en telefonintervju valde vi att 
Andersson inte skulle ta del av intervjuguiden. Naturligtvis informerade vi Andersson om 
vårt syfte samt forskningsfrågor. Efter genomförandet fanns goda möjligheter att både via 
telefon och via e-post återkomma till båda respondenterna med eventuella frågor. En 
sammanställning av intervjuerna skickades till respektive respondent så att eventuella 
missförstånd kunde korrigeras. 
 
Intervjuerna vi genomfört är vad Denscombe (2000, s 135) kallar semistrukturerade, det 
vill säga att vi har haft en färdig förteckning med ämnen som ska behandlas vilka är 
relevanta för vårt syfte. Intervjuguiden finns i Appendix. Vi var flexibla i ämnes-
ordningens följd och lät den intervjuade utveckla och tala utförligt om det vi behandlade. 
Frågorna som ställdes var öppna i det avseende att vi lät respondenten själv formulera 
svaret, bestämma svarets längd och den typ av innehåll som svaret tar upp. Båda 
intervjuerna spelades in med en bandspelare efter att respektive respondent givit sitt 
samtycke. Den av oss författare som såg till att ljudupptagningen fungerade förde även 
anteckningar under intervjuerna. De båda intervjuerna leddes av en och samma person för 
att inte olikheter i genomförandet skulle påverka resultatet.  

3.4 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Två viktiga kriterier för att utvärdera mätinstrument är validitet och reliabilitet. En bra 
undersökning karaktäriseras av att dess resultat har hög validitet och reliabilitet 
(Zikmund, 2000, s 279). Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av 
ett mätinstrument och av måttenheten (Ejvegård, 1993, s 67). Reliabiliteten är hög om 
mätningarna är korrekt gjorda och flera undersökare som använder samma metod 
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kommer fram till samma resultat (Thurén, 1991, s 22). Med validitet, giltighet, avses att 
man som forskare verkligen mäter det som man avser att mäta (Ejvegård, 1993, s 69; 
Thurén, 1991, s 22). Möjligheten att bekräfta resultatet kan öka validiteten i data 
(Denscombe, 2000, s 103). 
 
För att öka validiteten lät vi respondenterna bestämma tid för intervjun så att de inte 
skulle känna sig stressade under intervjun vilket kan medföra mindre utvecklade svar och 
att viktig information därmed går förlorad. Intervjuguiden utformades utefter uppsatsens 
syfte för att styrka validiteten. Respondenterna hade möjlighet att då det fanns 
tveksamheter om vad vi frågade efter be oss utveckla frågan. Vi hade samtidigt liknande 
möjlighet då det gällde svaret från respondenterna. Vi kunde också be om exempel för att 
undvika missförstånd och att viktig information förbisågs. Validiteten förstärktes genom 
att vi skickade sammanställningen av intervjun till respektive respondent så att denne fick 
chansen att granska och godkänna den. På så sätt minimerade vi risken för eventuella 
felaktigheter. För att öka validiteten ytterligare såg vi till att personerna vi intervjuade var 
de mest lämpade, det vill säga den som hade mest kunskap inom området. Validiteten kan 
antas ha sjunkit då vi med en av respondenterna genomförde en telefonintervju och 
därmed inte kunnat läsa respondentens kroppsspråk.  
 
Reliabiliteten i vår uppsats stärktes genom att intervjuerna spelades in på band och 
anteckningar fördes under intervjun. På så sätt minskades också risken för ofullständig, 
felaktig och förvrängd information. Det var samma person som ledde båda intervjuerna 
för att minska risken att olikheter i genomförandet påverkar resultatet. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet som gör det möjligt att 
besvara forskningsfrågorna.  Materialet bygger på två intervjuer med personer inom ICA 
och är således endast det som framkom vid intervjuerna. Det empiriska materialet 
presenteras uppdelat efter de två intervjuerna som  presenteras var för sig vilka i sin tur 
är uppdelade efter respektive forskningsfråga.  

4.1 INTERVJU MED LIVCHITZ PÅ ICA SVERIGE AB 

4.1.1 Informationsinsamling 
ICA samlar in information på två sätt. Det ena är ansökningshandlingen för kundkortet 
och det andra är försäljningsdata det vill säga de data som registreras i datakassor när 
kunder identifierar sig med sitt kundkort. Det som lagras är köpen, för hur mycket 
kunden köpt, när köpet ägde rum men även vad kunden köpt. ICA kan teoretiskt sett se 
om en kund registrerar bonus via sitt ICA-kort men sedan betalar med ett bankkort. 
Enligt Livchitz har ICA inget syfte att göra detta eftersom de inte har något att vinna på 
det och därmed finns ingen anledning att göra detta. ICA gör också 1000-tals kund-
undersökningar per butik och tämligen många attitydundersökningar för att samla in 
information om sina kunder. De beställer även undersökningar från Sifo mellan fem och 
sex gånger om året. Det görs stora centrala kundundersökningarna per butik där kunderna 
anger sin huvudbutik. Med andra ord kan ICA få information om vad kunder tycker om 
en specifik butik som sedan aggregerats ihop till regionnivå och Sverigenivå etcetera. Det 
kan exempelvis handla om vad kunderna har för åsikter om ICA:s miljöengagemang.  
 
ICA använder sig till viss del av rabattkuponger som är kodade för att samla in 
information om sina kunder. Detta är mest för att konstatera om ICA valt rätt erbjudande 
eller inte, förklarar Livchitz. Om kunderna inte vill ha ett erbjudande är det ett dåligt 
erbjudande och blir då en skymf i stället för en favör. Därför mäter ICA av hur väl 
kunderna svara mot ett erbjudande. På detta sätt ser ICA om ett erbjudande var attraktivt 
eller inte. 
 
ICA köper inte sekundärdata om sina kunder från andra företags register. Livchitz säger 
att det är lite av det som är hemligheten, för att informationen blir då färsk. ICA vet vilka 
deras kunder är genom vad de köper. Till exempel vet ICA att en familj är barnfamilj 
beroende på vad de köper. När barnet växer upp från baby och familjen slutar att köpa 
babyprodukter, barnmatsburkar, blöjor och så vidare är de inte längre intresserade av 
babyinformation eller erbjudande om babyprodukter. Då finns de inte kvar i en sådan 
kundgrupp längre. Varannan månad rensas gammal information ut och ny tillkommer. 
Transaktionsdata är den viktigaste informationen som ICA har om sina kunder eftersom 
den bidrar till att de sannolikt gör mindre fel. Det finns, enligt Livchitz, ofantliga 
mängder felskär som ICA skulle kunna göra eftersom mängden data är oerhört stor. 
ICA:s huvudkontor har möjligheten att se detaljerad information om en individuell kund 
men Livchitz menar att det inte är något de vill göra. Det är inte roligt att bli utpekad för 
något man inte är. Till exempel är det inte så kul att få erbjudande om hundmat efter att 
ens hund avlidit. De saker som verkar fasta är inte alltid fasta över tiden. ICA använder 
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inte sekundärdata i sina kundgrupperingar, segmenteringar, beroende på att dessa 
förändras över tiden och att ICA inte kan underhålla aktualiteten av dessa. I ICA:s 
policydokument som finns på ICA:s hemsida går det att läsa att de gör kundgruppering 
baserat på personuppgifter och uppgifter de inhämtar från offentliga register. Livchitz 
menar att anledningen till att det står så i policydokumentet är att en policy inte väsentligt 
bör förändras över tiden och att ICA kan komma att nyttja detta någon gång i framtiden 
om de bedömer sekundärdata som relevant och att den kan hållas dagsaktuell.   

4.1.2 Bearbetning av kundinformation  
När det gäller ICA:s bearbetning av kundinformation använder de en programvara från 
USA som är standardiserad för detaljhandeln.  Den har ett antal fasta rapporter som ICA 
utgår ifrån till exempel rankingrapporter och försäljningsrapporter. Dessa kan sedan 
kombineras ihop för att få veta kundernas förväntan på ICA. Livchitz menar att 
kundernas förväntan på ICA är att få rätt erbjudande eftersom ICA vet vad de handlar.   
 
ICA använder RFM-analysen som standard då de analyserar kunddata. Livchitz förklarar 
att �Monetary� är grundmodellen som ICA använder när de rankar sina kunder. 
Rankingen baseras på kunders inköpsbelopp. 2,8-2,9 miljoner svenskar är aktiva med sitt 
ICA-kort men alla är dock inte lika bra kunder hos ICA. Många av kunderna har 
egentligen Konsum, Coop eller Willys som huvudbutik och handlar bara hos ICA en 
gång i månaden eller någon gång i halvåret. Dessa kunder vill ICA inte ge rabatter eller 
erbjudanden. ICA vill ge rabatterna till de kunder som är trogna och då använder ICA 
�Monetary� för att ranka kunden. �Recency� använder ICA för sina kunduttag, främst 
som ett filter för att filtrera bort kunder som tillfälligtvis har haft hyfsat stora inköp i en 
butik. Det kan vara då de har varit på semester en vecka i Hemavan eller i Årefjällen och 
varit trogen en och samma butik under den veckan. Från butikens sida vill man då inte 
skicka ut en mängd brev till kunder som bor i exempelvis Göteborg. Kunder ställer sig 
också frågande om de får erbjudande från en annan ort i brevlådan. �Recency�- filtret 
förhindrar att kunder inte av misstag får felaktiga utskick. �Frequency� är mer 
komplicerad eftersom det innebär att både ICA och deras kunder måste hålla reda på 
väldigt många variabler. Variablerna som ICA har använt sig av innebar att kunden skulle 
handla för minst 1000 kronor per månad, besöka butiken minst en gång i veckan och 
dessutom ha besökt butiken någon gång under de senaste 40 dagarna.  ICA har 
konstaterat att dessa krav är för mycket att hålla reda på både för ICA och för kunden 
därför använder sig inte ICA av �frequency�- begreppet.  

4.1.3 Användning av kundinformation 
Anledningen till att ICA samlar in information om sina kunder är att de ska känna 
samhörighet med sin butik. Kunder ska känna att ICA-butiken bryr sig om dem, förstår 
deras behov och känna sig lite �vippad�. ICA vill premiera de kunder som de redan har 
och få dem att stanna kvar. Det är därför som de rankar dessa kunder för att ge dem lite 
mer och lite bättre än övriga kunder. ICA arbetar självklart med att skaffa, behålla, 
utveckla och återvinna kundrelationer men fokuserar på att behålla befintliga kunder.  
 
Insamlingen av information har olika syften. Huvudsyfte är att ICA och den enskilda ICA 
handlaren ska kunna kommunicera med en enskild kund och ge erbjudande till sina 
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kunder. Sekundärsyftet är att använda informationen till ICA:s olika strategier såsom vid 
beslut om vilket sortiment de ska tillhandahålla i butikerna eller vilka varor som är 
viktiga för olika kundgrupper. Just nu undersöker ICA barnfamiljer och vad som är 
viktiga varor för dem för att de inte av misstag ska ta bort en vara som går lite dåligt 
vilket påverkar sortimentsstrategin. På samma sätt kan ICA kontrollera om priser på olika 
varor ligger rätt i förhållande till olika kundgrupper vilket påverkar prisstrategin. ICA gör 
detta för att inte riskera att få missnöjda kunder. 
 
Ett av de stora stegen för ICA är att göra mindre eller färre fel. ICA vill inte premiera 
kunder som bara handlar på extrapris hos dem. De vill inte ge dessa kunder rabatter utan 
tycker att de får göra sina inköp i sin ordinarie huvudbutik.   
 
ICA gör inga individuella profiler över kunderna. De skulle kunna göra en sådan profil då 
de kan rota fram ganska mycket om en individ. Livchitz säger; �men varför skulle vi�. 
ICA jobbar alltid med grupper, ju större grupper desto bättre eftersom det är effektivare. 
De kan då använda samma text i ett erbjudande oavsett om det är till en miljon kunder 
eller till 100 000 kunder. Arbetsinsatsen blir mindre då de i stället för att plocka ut 
information om varje kund för sig vänder sig till grupper av kunder. För att dela in 
kunderna i dessa grupper använder ICA vad de kallar ranking, då de delar in kunder efter 
dem som handlar för 1000 kronor och däröver per månad samt de som inte gör det. Från 
och med 2004 skall de kunder som gör inköp för 1000 kronor delas in i kommunikativa 
segment. De olika 1000-kronorskunderna ser olika ut. Några av dem är gamla andra unga 
och några gillar fisk andra inte.  För att kunna bli tydligare mot 1000-kronorskunderna 
kommer ICA att dela in dem i något de kallar kommunikativa segment.  
 
De första två kommunikativa segmenten som börjar att få segmenterade utskick från och 
med 2004 är babygrupp och barnhushåll. ICA har sedan som ambition att utöka till fler 
segment. Nästa grupp som ICA nu försöker analysera fram är ett hälsosegment. Hur de 
ser ut, hur homogena eller heterogena de är som kundgrupp och så vidare, är något ICA 
undersöker för att hitta rätt kommunikativt sätt mot den gruppen. Segmenten kommer i 
sin tur inte att delas upp i delsegment främst beroende på att det produktionsmässigt blir 
oerhört tidskrävande och i praktiken inte blir ekonomiskt lönsamt.  Kunden kommer att 
delas in i det segment som den är störst inom. En kund kommer med andra ord endast 
tillhöra ett segment. ICA vill inte att kunder ska känna sig utpekade utan de ska känna sig 
privilegierade. Om en kund tar illa upp kan det leda till att en kund slutar handla på ICA.   
 
Den enskilda ICA-handlaren får inte en profil över varje enskild kund vilket innebär att 
de inte vet vilka deras 200 bästa kunder är bara att de är 200 stycken. En enskild ICA-
handlare får alltså inte reda på namn och adress på sin butiks kortkunder eftersom ICA 
vill skydda kundens integritet. De menar att kunder kan bli osäkra på hur ICA hanterar 
informationen och risken att någon gör fel ökar då fler parter har tillgång till den.  En 
ICA-handlare kan dock beställa ett utskick av huvudkontoret till en anonym grupp av 
kunder, som kan specificeras på en mängd sätt av handlaren. Handlaren kan på så sätt 
kommunicera med sina kunder, men via huvudkontoret, som därmed säkrar att 
kommunikationen sker på ett för kunden tryggt sätt. 
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De enskilda handlarna får sammanställda rapporter där de får veta hur deras kunddatabas 
ser ut. Antal kunder, hur mycket de handlar för och hur ofta visas i rapporterna. Till 
exempel kan de se att de bästa kunderna handlar för 40 000 kronor och den sämsta 
kunden handlar för 10 kronor på tre månader. Kunderna delas upp i deciler, med andra 
ord delas en handlares kundbas upp i tiondelar. En annan rapport visar hur många bra 
respektive dåliga kunder som bor i respektive postnummerområden. Dessa rapporter gör 
det möjligt för ICA att minska på massmarknadsföringen det vill säga undvika att skicka 
till samtliga postnummerområden. För att ge ett exempel kan en handlare om han vill be 
att få utskick till de 30 bästa kunderna i ett visst postnummerområde.   
 
Avslutningsvis ville Livchitz poängtera att kundintegritet är något ICA ser seriöst på. 
Insamlingen av kundinformation görs för att förbättra relationen med kunderna. De vill 
inte riskera att klampa in på kundernas privata territorium. Kunder kan avsäga ICA rätten 
att samla in information om dem.  

4.2 INTERVJU MED ANDERSSON PÅ ICA KVANTUM LULEÅ 

4.2.1 Informationsinsamling 
Då ICA-kundkort startades i början av 90-talet var tanken att butikerna i framtiden skulle 
få mer kundspecifik information. Kvantum erhåller information om sina kunder genom 
att kunder då de handlar registrerar sina köp genom att dra sitt ICA-kundkort. Antingen 
kan en kund endast registrera sitt köp för att få bonus eller dessutom betala med sitt 
kundkort. För varje krona som en kund handlar för får de en poäng i bonus. Då en kund 
har samlat ihop minst 2500 poäng erhåller de en bonuscheck på 25 kronor. Ju mer poäng 
en kund samlar desto högre bonus får de.  
 
Kvantum i Luleå använder emellanåt rabattkuponger för att samla in information om sina 
kunder. Ett exempel som Andersson nämner är att de annonserat i Luleås båda lokal-
tidningar, NSD samt Kuriren. Rabattkupongerna hade olika färg i de olika tidningarna för 
att de på så sätt skulle få veta från vilken tidning kupongerna lösts in. Därav kunde de dra 
slutsatsen vilken tidning som majoriteten av deras kunder läser och vilken tidning som är 
mest lämpad att annonsera i. Rabattkuponger med koder används inte av ICA:s huvud-
kontor som ett sätt att samla in information om kunder säger Andersson. Dock tror 
Andersson att huvudkontoret på något sätt kan se inom vilket postnummer som kupongen 
härhör från. Ett annat sätt som Kvantum samlar in information om sina kunder är att de 
gör kundundersökningar. Detta är den informationsinsamling som Kvantum själv sköter. 
Kvantum använder kundundersökningar då de ska eller överväger att göra större 
förändringar. Det kan vara att de ska förändra öppettiderna eller göra någon förändring i 
butikens layout. Andersson säger att kundundersökningar görs max en gång om året.  
 
Andersson har svårt att avgöra vilken som är den mest betydelsefulla kundinformationen 
Kvantum får. Den information de har nu anger bara exempelvis inom vilket intervall som 
de mest lönsammaste kunderna handlar under en period på tre månader. 
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4.2.2 Bearbetning av kundinformation  
Den information som lagras bland annat via ICA kundkort lagras inte på lokal nivå utan 
på central nivå. Där samlas all information i datalager och sammanställs sedan för att 
därefter kommuniceras ner till de enskilda butikerna. Kvantum får information om cirka 
7 500 stycken kunder från huvudkontoret. Eftersom lagringen av information inte sker på 
lokal nivå vet de inte vilken information som egentligen lagras.  
 
Var tredje månad får Kvantum information om sina kunder i form av ett antal olika 
rapporter. Kvantum använder inte dessa rapporter för att göra ytterliggare analyser. Av 
rapporterna kan Kvantum se olika förändringar över tiden, det vill säga under en viss 
period i år jämfört med samma period förra året. Majoriteten av den statistiska 
information de får från huvudkontoret visar hur deras bonusregistrerande kunder agerat. 
85 procent av Kvantums kunder har ICA-kundkort och 15 procent vet de inte någonting 
om eller får någon information om.  
 
En rapport visar samtliga kunder och i den har Kvantums samtliga kunder delats in i 
deciler. Kunderna delas upp i 10 deciler beroende på hur mycket pengar de spenderar i 
affären. För varje decil presenteras inom vilket intervall kunderna handlat för fördelat 
efter minimum, medel och maximum inköpsbelopp. De presenterar också hur många 
kunder som finns inom varje decil, antal köp, antal köp per vecka samt för hur mycket en 
kund i snitt handlade för. En likadan rapport som endast visar de bonusregistrerande 
bifogas. Decilrapportens fyra översta deciler motsvarar ca 80 procent av Kvantums 
bonuskunder, vilka de kallar �topp 40�.  
 
Kvantum får en rapport över försäljningsstatistiken där de kan se hur mycket de sålt för 
under en månad, summan av alla bonusgrundande köp, summan av betalningar via ICA-
kundkort och summan av betalningar med bankkort. De får ytterliggare en rapport över 
samma sak fast fördelade på snittköp. De får även nyckeltal som visar hur de ligger till i 
förhållande till andra Kvantum butiker. Postnummerrapport är ännu en rapport som visar 
hur deras bonusregistrerande kunder köpt fördelat över postnummerområden. 
Postnummertotal både i antal kronor och i antal hushåll, hur många hushåll inom varje 
postnummer som är en �topp 40 kund�, procentuell andel inom varje postnummer, visas i 
rapporten.  

4.2.3 Användning av kundinformation 
Kvantum använder sig av olika segment uppdelade efter lönsamhet för att rikta sina 
erbjudande. De använder sig ändå av massutskick till de fyra översta decilerna. Kvantum 
skickar inte erbjudande till de mindre lönsamma kunderna som endast handlar enstaka 
gånger. 
 
Andersson vill att de i framtiden skall kunna veta exakt vilken kund som till exempel har 
husdjur, småbarn etcetera. I dagsläget vet de inte namn på de lönsammaste respektive 
olönsammaste kunderna utan de vet bara hur många de är. Kvantum skulle vilja veta 
vilka som exempelvis �gillar� delikatessost för att de skall kunna få ett speciellt 
erbjudande som passar just dem. Andersson vill kunna göra anpassad marknadsföring 
delvis på grund av kostnaderna av att skicka ut erbjudanden till kunderna. Om ICA 
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skickar ut �fel� erbjudande till kunder hela tiden tjänar de inget på att skicka ut 
erbjudande eftersom endast portokostnaden uppgår till fem kronor per styck. Det är på 
gång eller tanken är att alla kunder via ICA-kort skall få ett speciellt riktat erbjudande i 
egenskap av lönsam kund. De fyra olika decilerna av kunder får speciella erbjudande till 
sin grupp. 
 
Kvantum skickar ut en present i form av check som berättigar de kunder som fyller jämt 
att hämta ut en tårta i butiken. De får från huvudkontoret veta att de har ett visst antal 
kunder som är jubilarer under en viss period men Kvantum vet inte vilken kund som 
fyller år. Även kunder som nyligt börjat använda sitt kundkort får ett personligt 
erbjudande. Andersson berättar också att de gjort försök att få kunder i en decil att byta 
decil, det vill säga köpa för mer eller köpa en dyrare produkt. Främst har försöket gällt att 
få kunder i decil 7-9 att byta till decil 10.  Andersson upplevde att det kändes misslyckat 
eftersom människor är vanedjur och äter inte mer än vad de gör.  
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5 ANALYS OCH SLUTDISKUSSION  
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att jämföras med den teoretiska 
referensramen. Resultatet från intervjuerna kommer att diskuteras tillsammans och 
presenteras utifrån de tre forskningsfrågorna. Därefter följer en slutdiskussion då syfte 
och forskningsfrågor besvaras. Vidare diskuteras förslag till förbättring och fortsatt 
forskning.  

5.1 FÖRETAGS INFORMATIONSINSAMLING 
I enlighet med det som Datainspektionen (2000a) föreslår samlar ICA in information om 
sina kunder genom sin kundklubb med hjälp av kundkortet för att kunna knyta sina 
kunder fastare till sig. Precis som Graeff och Harmon (2002) förklarar kan ICA genom de 
elektroniska spår som en kund lämnar efter sig härleda en kunds förehavande. ICA har 
möjligheten att se att en kund var på en viss plats, när en kund var där och vad kunden 
handlade. Kundkortet gör det möjligt för ICA att spåra en kunds inköpsmönster, vilket 
Forcht och Cochran (1999) nämner. Ytterligare ett sätt att samla in information om 
kunder är rabattkuponger, vilket Berry (1995) konstaterar. ICA:s användning av kodade 
rabattkuponger skiljer sig till viss del från den som Berry föreslår. ICA:s syfte med 
användningen är inte att få information om när och var en kund köper en viss produkt 
utan att se om en kund tycker att ett visst erbjudande är bra och därmed köper den 
produkt som erbjudandet gäller. På Kvantum Luleå återfinns ännu ett användnings-
område då kupongerna används för att avgöra marknadsföringens effektivitet. Till 
exempel i vilken lokaltidning det är effektivast att annonsera i.  
 
Mitchell (2003) menar att företag bör göra det lönsamt för kunder att lämna information. 
ICA erbjuder sina kunder bonuspoäng varje gång de registrerar ett köp via sitt kundkort 
och poängen leder efter hand till bonuscheckar i olika storlekar i förhållande till hur 
mycket en kund handlat för. Detta kan liknas vid vad Mitchell kallar sparar pengar. En 
kund som är medlem i kundkludden får också speciella erbjudande vilket Mitchell kallar 
produktförmåner.  
 
Av de olika typer av datakällor som flertalet författare identifierat använder ICA sig av 
kundhistorik, så kallad interndata, och primärdata från kundundersökningar. Den 
datakälla som i teorin benämns som externdata används inte av ICA. ICA anser inte att 
externdata det vill säga sekundärdata är användbar i deras arbete eftersom den inte är 
tillräckligt aktuell. I framtiden kan ICA komma att komplettera sina register med 
information från offentliga register om aktualiteten förbättras. Livchitz anser, i överens-
stämmelse med Blomqvist, Dahl och Haeger (2000) samt Montague (1994), att 
transaktionsdata är den viktigaste formen av kunddata. Andersson på Kvantum har dock 
svårt att avgöra vilken typ av data som är den viktigaste vilket kan bero på att de inte har 
tillgång till några rådata utan endast får färdigställda rapporter. Dessa rapporter bygger 
dock på transaktionsdata.  
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5.2 FÖRETAGS BEARBETNING AV KUNDINFORMATION 
De tre stegen som Blomqvist, Dahl och Haeger (2000) beskriver ett företags 
informationshantering med stämmer överens med ICA:s informationshantering även om 
ICA inte uttryckligt identifierat hanteringen i tre steg. ICA har lokaliserat olika sätt att 
samla in information och valt de sätt som de anser är bäst lämpade för sitt ändamål. De 
strukturerar den då de sammanställer den i rapporter till de enskilda handlarna som sedan 
använder informationen i sitt arbete. Informationen används även då de kommunikativa 
segmenten tas fram.  
 
Det är svårt att avgöra om ICA fokuserar på elementära och relevanta data, vilket Hoeg 
(2002) nämner som en av tre framgångsfaktorer för företag. Mängden uppgifter som ICA 
samlar in om sina kunder är tämligen stor. De samlar in när, var, för hur mycket och vad 
kunderna handlar. Men eftersom både Montague (1994) och Kahan (1998) anger 
kundhistorik som den bästa indikatorn på framtida köp torde ICA:s insamlade data vara 
relevant. ICA letar efter enkla mönster i sin information och de försöker agera snabbt för 
att ta till vara på möjligheter vilket stämmer överens med Hoegs faktorer. Eftersom ICA 
tittar på vad kunder tidigare har handlat och sedan anpassar erbjudanden efter det 
bedömer vi det som att ICA letar efter relativt enkla mönster. Genom att ICA vill ha 
aktuell information om sina kunder för att kunna anpassa erbjudanden då kunder rör sig 
från ett segment till ett annat anser vi att de agerar snabbt.  
 
Pinto (2002) presenterar sju steg för effektiv informationshantering vilka överensstämmer 
med ICA:s informationshantering förhållandevis väl. Till att börja med nämner Pinto att 
företag bör utgå från de kunddata som finns tillgängliga. ICA utgår från information om 
de produkter kunder köper, när inköpen gjorts, hur ofta de gjorts och hur stora inköpen är 
vilket är jämförbart med det som Pinto föreslår. Andra steget handlar om att beräkna 
värdet på varje individuell kund för att kunna rikta erbjudanden till de mest lönsamma 
kunderna. ICA premierar de kunder som handlar mest, vilket innebär att de vet vilka 
deras bästa kunder är och anpassar erbjudanden till dessa. ICA kommer från och med 
2004 också rikta erbjudanden på en mer individuell nivå vilket kan jämföras med 
författarens tredje steg. När det gäller fjärde steget, att upprätthålla komplett demografisk 
kunddata, gör vi antagandet att ICA:s register, i likhet med de flesta andra svenska 
företag, uppdateras via Adressändring. ICA använder kodade rabattkuponger för att mäta 
utfallet av ett erbjudande, i enlighet med Pintos femte steg.  Pintos nästkommande steg 
betonar betydelsen av att ha uppdaterad information vilket ICA ser vikten av då de bland 
annat inte använder sekundärinformation samt gör nya sammanställningar över sina 
kunder varannan månad. ICA kommer 2004 börja arbeta med att följa en kunds 
utveckling över tiden. De kommer till exempel inledningsvis följa barnfamiljers livscykel 
för att kunna anpassa erbjudanden till dem vilket författaren anser att företag bör göra i 
sitt sjunde och sista steg. 
 
ICA använder RFM-modellen som dataminingverktyg men de använder den inte riktigt 
på samma sätt som Berry och Linoff (2000) samt Petrison, Blattberg och Wang (1997) 
beskriver den. Enligt författarna härleds variabler från tre frågor som berör begreppen 
�recency�, �frequency� och �monetary�. ICA härleder dock variabler endast från två av 
dessa begrepp. Begreppet �recency� anger hur lång tid det har gått sedan kundens senaste 
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inköp det vill säga �recency�. Det är något som ICA använder sig av när det gäller deras 
kunduttag för att se vilka kunder som är trogna vilken butik och för att minska risken för 
felaktiga utskick. Nästa begrepp som ICA undersöker är hur mycket pengar som kunden 
har spenderat under en viss tidsperiod det vill säga �monetary� och är grundmodellen för 
ICA då de rankar sina kunder efter inköpsbelopp för att se vilka som är de �bästa� 
kunderna. Det är det tredje begreppet som skiljer ICA från teorin. Den handlar om hur 
ofta kunden gjort inköp under en viss tidsperiod, med andra ord �frequency�. ICA har 
försökt att använda sig av �frequency� men konstaterade att det blev för många variabler 
för både ICA och kunden att hålla reda på. Precis som teorin förklarar påvisar RFM-
modellen vilka som är ICA:s lönsammaste kunder vilket bidrar till att ICA inte spenderar 
pengar eller premierar de kunder som inte är lönsamma.  
 
Tao och Rosa Yeh (2003) nämner ytterligare ett exempel på dataminingverktyg, USC, 
vilket är ett sätt att gruppera in kunder i olika segment baserat på deras kundhistoria. Till 
viss del anser vi att ICA använder sig av USC, det skiljer sig dock i vissa avseenden.  
Författarna hävdar att kriterierna för varje segment skall vara tämligen fina, vilket inte 
riktigt stämmer överens med ICA:s kommande segmentering. ICA:s kommunikativa 
segment kommer att vara relativt grovt indelade såsom babygrupper eller barnhushåll. 
Syftet med USC är att företaget skall kunna anpassa marknadsföringsaktiviteter ända ner 
på individuell nivå. Även om ICA:s segmentering inte kommer att innebära en så specifik 
indelning kommer den ändå göra det möjligt att anpassa erbjudanden efter kundernas 
skiftande behov.   
 
Det dataminingverktyg som Tao och Rosa Yeh (2003) nämner som NRE är inget ICA 
använder sig av. NRE innebär att företag räknar ut nettointäkten från en kund över en viss 
tidsperiod för att se hur lönsam en kund är. Författarna föreslår också att företag kan 
kombinera USC-modellen med NRE-modellen för att få fram ett samband mellan 
förändringar i segmenten och förändringar i nettointäkten från kunderna. Eftersom ICA 
inte använder sig av NRE kan de heller inte använda kombinationen av de båda 
modellerna.  
 
ICA använder sig inte av de kognitiva analyser som Kahan (1998) beskriver. Eftersom en 
kognitiv analys innehåller både demografiska variabler och psykografiska variabler kan 
ICA inte genomföra den sortens analys då de i huvudsak samlar in transaktionsdata och 
inte några psykografiska data. Analysen går ut på att finna individer bland �icke-kunder� 
som liknar företagets befintliga kunder och rikta marknadsföringsaktiviteter mot dessa. 
ICA är ett företag som fokuserar på sina befintliga kunder, vilket även det bidrar till att 
de inte använder sig av kognitiva analyser. Däremot använder ICA de analyser som 
Kahan (1998) benämner beteendeanalyser. Beteendeanalyser görs för att förutse framtida 
beteende hos kunder. Författarna förklarar att de mest använda variablerna för en 
beteendeanalys inkluderar inköp av varor, frekvensen av inköp, monetära värdet av dessa 
samt kundrelaterade preferenser. Eftersom den RFM-analys som ICA genomför 
inkluderar vissa av dessa variabler anser vi att de genomför någon form av beteende-
analys.  
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5.3 FÖRETAGS ANVÄNDNING AV KUNDINFORMATION 
ICA har två syften med sin informationsinsamling som är identifierbara jämfört med 
Blomqvist, Dahl och Haeger (2000) det vill säga ett operativt syfte samt ett strategiskt 
syfte. ICA satsar på att stärka relationen med de lojala kunderna genom att anpassa 
erbjudande till dem i enlighet med vad Pitta (1998) samt Cannon (2002) föreslår. I och 
med ICA:s satsning på kommunikativa segment borde de få en ännu tydligare bild av sina 
kunders uppfattningar vilket enligt Blomqvist m.fl. samt Dennis, Marsland och Cockett 
(2001) leder till att de bättre kan möta kundernas skiftande önskemål och ytterliggare 
stärka kundrelationen. ICA:s arbete på kundrelationsnivå svarar mot det som Blomqvist 
m.fl. betraktar som ett företags operativa syfte. ICA använder inte sin kundinformation 
för att i första hand skapa en målmarknad utan primärt för att ge erbjudande till sina 
kunder i motsats till vad Montague (1994) konstaterat.  
 
ICA har även ett strategiskt syfte med informationshanteringen, till exempel då ICA 
anpassar pris- och sortimentsstrategi efter kunders agerande. Genom att registrera 
kunders inköpshistoria kan ICA, i överensstämmelse med vad Schoenbachler, Gordon, 
Foley och Spellman (1997) hävdar, identifiera möjligheter att sälja ytterliggare produkter 
som deras kunder kan vara intresserade av. Eftersom ICA redan undersöker, till exempel 
barnfamiljers inköpshistoria har de insett möjligheten med detta. Andersson nämnde att 
försök till att få kunder att spendera mer, det vill säga byta decil, har gjorts men att detta 
upplevdes som misslyckat. Ett annat exempel på hur ICA använder informationen i ett 
strategiskt syfte finner vi på Kvantum. De samlar in kundinformation genom 
kundundersökningar i butik då stora förändringar ska ske, som till exempel förändringar i 
butikens layout i likhet med vad Sewell (2003) upplyser om.  
 
Ovanstående diskussion kan sammanfattas med att ICA har två syften med nyttjandet av 
kundinformationen. ICA använder informationen till segmentering och att skapa riktade 
erbjudande vilket motsvarar Nowak och Phelps (1997) resonemang. Nowak och Phelps 
identifierar dock ytterligare ett syfte med företags informationsnyttjande som inte ICA 
använder vilket är finansiell vinst genom försäljning av kundinformationen.  
 
Kobak (1993) menar att kundprofiler kan användas till att bekräfta eller avfärda 
misstankar om kunders beteende och ligga till grund för långsiktig planering och kort-
siktiga taktiska beslut. De kundprofiler som ICA upprättat hjälper dem att bekräfta vilka 
kunder som är lönsamma och vilka som inte är det. Profilerna hjälper även ICA i deras 
sortimentsstrategiarbete. ICA undersöker vilka varor som är viktiga för en specifik 
kundgrupp så att de inte tar bort en vara som är viktig men som tillfälligt sålt dåligt.  
 
Ellis (2003) ståndpunkt att företag bör segmentera sina kunder utifrån deras finansiella 
värde och rikta sina marknadsföringsaktiviteter mot dem är jämförbar med ICA:s 
profileringsarbete. Enligt författaren identifierar RFM-analysen de högst värderade 
kunderna vilket ICA också förstått. ICA vill inte premiera de som handlar lite eller endast 
lågprisvaror eftersom detta, precis som Ellis hävdar, innebär att avkastningen på 
marknadsföringsinvesteringar blir mindre lönsamma.  
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5.4 SLUTDISKUSSION 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur dagligvaruföretag arbetar med 
kundinformation. Vid jämförelsen mellan den teoretiska referensramen och det studerade 
företagets informationshantering kan ett antal slutsatser om dagligvaruföretag 
informationsutnyttjande dras.  

5.4.1 Hur och vilken information samlar företag in om sina kunder? 
Undersökningen visar att företags informationsinsamling kan ske på olika sätt, dels 
genom kundkort, rabattkuponger men även genom kundundersökningar. Med dessa 
verktyg härleds en kunds förehavande och inköpsmönster. Mot bakgrund av information 
om inköpsmönstren och kundhistorik kan företag dela in sina kunder i olika segment. De 
kan på detta sätt erhålla kunskap om vilka kunder som är de mest lönsamma och vilka 
kunder som inte är det.  
 
I likhet med det som framkom i teorin förefaller det rimligt att anse kundhistorik som den 
mest betydelsefulla typen av data. Studien indikerar på, till skillnad från teorin, att 
sekundärinformation inte har betydelse för företag som tillhandahåller dagligvaror, vilket 
kan bero på att sekundär information inte aktualiseras lika frekvent som kundhistorik.   

5.4.2 Hur bearbetar företag den information de samlat in om sina kunder? 
I överensstämmelse med teorin har vi genom vår undersökning identifierat att 
bearbetningen av information inleds med att avgöra om en kund är lönsam eller inte 
baserat på deras inköpsbelopp. Därefter rankas kunderna efter hur lönsamma de är, vilket 
också baseras på inköpsbeloppet. De lönsamma kunderna segmenteras sedan i grupper 
med en viss gemensam nämnare för att rikta mer anpassade erbjudande som grundas på 
kundhistorik.  
 
Enligt teorin arbetar företag fram individuella profiler över kunder. Men företag menar 
att detta inte görs. Vår undersökning visar dock att företag har tillgång till sådan 
information som skulle göra detta möjligt. Den gemensamma nämnare som används då 
kunder delas in i segment härrör från individuella kunddata. Företag följer även en kunds 
utveckling över tiden. Detta indikerar att en viss individuell profil trots allt görs.  

5.4.3 Hur använder sig företag av kundinformationen i sitt arbete? 
Vi har urskilt två sannolika huvudsyften med företags informationsinsamling. Det ena 
syftet är operativt då företag vill stärka relationen med sina lojala kunder genom att rikta 
anpassade erbjudande till dem. Det andra syftet är det strategiska arbetet då företag i 
någon bemärkelse skall förändra verksamheten för att på så sätt kunna anpassa den 
utefter kunders agerande.  
 
Studien indikerar att företag bekräftar och avfärdar misstankar om kunders beteende med 
hjälp av de kundprofiler som kan skapas utifrån kundinformationen. Studien tyder även 
på att profilerna ligger till grund för planering och beslut på både kort och lång sikt. Det 
kan sannolikt antas att företag segmenterar kunder utifrån deras finansiella värde för att 
rikta marknadsföringsaktiviteter till de högst värderade.  
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Påståendet att företag använder kundinformation för att i första hand skapa en 
målmarknad och i andra hand utveckla erbjudande till kunderna motsvarar inte det som 
framkom i vår undersökning. Undersökningen indikerar att det primära användnings-
området är att kommunicera erbjudande till kunder.   

5.4.4 Rekommendationer  
Under arbetets gång har vi författare insett att dela in kunder i segment väldigt lätt kan bli 
fel. En familj kan till exempel karaktäriseras som allergiker och en annan som 
vegetarianer och då kan de produkter som är viktiga för dom skilja markant även om de 
tillhör samma segment. Vi ställer oss frågande till varför företag helt enkelt inte frågar 
sina kunder vad de vill ha för erbjudande. Felskären skulle sannolikt minska om företag 
redan från början visste vad en kund ville ha. Samtidigt kan kunderna själv avgöra om det 
är information de vill att förtaget skall besitta.  
 
Det har framkommit att enskilda handlare sannolikt vill ha ytterligare kundspecifik 
information. Vi tolkar det som att de vill veta vilka de bra kunderna är. De erhåller i 
dagsläget endast en anonym sammanställning om sina kunder vilket, som vi uppfattar det, 
inte är speciellt användbart. De vet egentligen inget om sina kunder. Om de hade mer 
kunskap om sina kunder skulle antagligen deras kunder känna större samhörighet med sin 
butik. En idé skulle kunna vara att lägga ut mer ansvar på de enskilda butikerna när det 
gäller användningen av kundinformationen.  Det skulle kunna spara resurserna på central 
nivå och samtidigt vara en möjlighet för dem att koncentrera resurser på till exempel 
segmenteringsarbete. Motivet till att en enskild handlare inte har tillgång till kunders 
namn, adress och så vidare är rädslan att inkräkta på kunders integritet. Vi anser det 
sannolikt att anta att kunder i allmänhet inte är medvetna om att det är huvudkontoret 
som innehar all information om dem och inte den enskilda handlaren. Därför torde inte 
kunders oro över integriteten öka om enskilda handlare fick tillgång till informationen.  
 
Efter att arbetet med denna uppsats var avklarat riktade Datainspektionen (2004) kritik 
mot ICA angående företagets behandling av kundinformation. Kritiken gör gällande att 
ICA inte tillräckligt tydligt informerat sina kundkortsinnehavare om att de insamlade 
uppgifterna senare kan komma att användas för att skicka riktad marknadsföring till dem. 
Datainspektionen kräver nu att ICA informerar alla sina kortinnehavare om detta och 
poängterar att kunderna måste få möjlighet att motsätta sig användningen.   

5.4.5 Förslag till fortsatt forskning 
Utslaget av studien kan antas ha varit annorlunda om det företag vi undersökt varit ett 
företag som tillhandahåller sällanköpsvaror eftersom de varorna tenderar att ha ett högre 
enskilt pris och handlas mindre frekvent. Ett sådant företag erhåller således inte samma 
mängd transaktionsdata som dagligvaruföretag. I deras fall kan möjligen sekundärdata ha 
större betydelse. Det vore därför intressant att undersöka hur den typen av företag arbetar 
med sin kundinformation. Självfallet vore det också intressant att undersöka andra 
dagligvaruföretag för att erhålla ytterligare kunskap om hur kundinformation utnyttjas 
samt för att öka generaliserbarheten. Ett ensamt fall kan aldrig fullt ut representera 
verkligheten (Ejvegård, 1993, s 33). Då vi genom vår undersökning bringat klarhet i vad 
företag egentligen gör med den informationen de har tillgång till kvarstår dock frågan om 
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konsumenternas inställning till informationsutnyttjandet. Vi finner det därför angeläget 
att ytterliggare forskning behandlar ämnet ur konsumentperspektiv.  
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                                                                  INTERVJUGUIDE   APPENDIX  
 

 

Hur och vilken information samlar företag in om sina kunder? 
 
! Metoder för insamling av kundinformation 

 
- Kundundersökningar  
- Sekundär data  

 
! Mest betydelsefulla informationen  

 
Hur bearbetar företag den information de samlat in om sina kunder? 
 
! Informationshantering 
 

- Lagring av information 
- Sammanställning  av information 

 
! Analysering av information 

 
- Analysmetoder 
- Tid som har gått sedan en kunds senaste inköp 
- Frekvens av en kunds inköp  
- Monetära värdet av en kunds inköp 
- Intäktsströmmen från en viss kund och de kostnader för den kunden 

 
! Identifiering av mönster 

 
- Viktiga mönster  

 
! Profiler  
 

- Användning av profilerna  
- Kommunikation av profiler  

 
Hur använder sig företag av kundinformationen i sitt arbete?  
 
! Syfte och mål med insamlingen av information  

 
- Anpassning av erbjudande 

 
Avslutning: 
 
! Eventuellt tillägg från respondent  


