
Att öka förståelsen av sina kunder har utvecklats till en allt viktigare uppgift för 
dagens företag. För att få bättre kunduppfattning utvecklas i detta examensar-
bete ett nytt mått som bedömer kundinformation.

Ett allt vanligare problem för affärsverksamheter är att 
försäljnings- och marknadsföringskostnader ökar. Detta 
beror på att dagens kunder har alltmer olikartade köpbe-
teenden. För att kunna prioritera de mest värdeskapande 
kunderna krävs numera att en segmentering genomförs. 
Att segmentera kunder innebär att dela upp en marknad 
i mindre delar utefter olika kundegenskaper, exempelvis 
ålder, kön eller inkomstnivå. Att segmentera kunder har 
dock blivit en allt mer komplex uppgift, då informatio-
nen om kundernas egenskaper och beteende ökat lavin-
artat de senaste åren. Bara på det sociala mediet Face-
book laddas över 500 terabyte data upp varje dag. Med 
hjälp av data mining kan segmentering och prioritering 
utföras även på stora mängder data. Data mining består 
av verktyg och tekniker för att hitta mönster, samband 
och trender i data. Dessa insikter kan sedan utnyttjas av 
beslutsfattare för att skapa konkurrensfördelar.

The Business Insight Index
För att kunna utvärdera kundinsikterna skapas i exa-
mensarbetet ett nytt mått – Business Insight Index 
(BII). Detta mått kan användas för att avgöra om en 
kundsegmentering är mer kvalitativ än annan. Genom 
att utvärdera mängden information som görs tillgäng-
lig till beslutsfattare kan måttet förbättra kundsegmen-
teringsprocessen. BII uppvisar goda resultat vid test på 
fem datafiler där segmenteringen är känd sedan tidigare. 
För varje datafil genererar måttet bäst resultat för de för-
väntade segmenten.

Traditionella evalueringsmetoder håller inte måttet 
Vanligtvis utvärderas segmentering inom data mining 

genom att mäta hur inbördes lika segmenten är i för-
hållande till hur olika de är sinsemellan. Dessa mått tar 
dock inte hänsyn till mängden information som för-
medlas till säljare och marknadsförare. Bättre kundin-
formation kan på sikt leda till konkurrensfördelar och 
ökad försäljning. Därför är det viktigt att dels utvärdera 
segmentens kvalitativa egenskaper, men även till vilken 
grad dessa kan förstås och kommuniceras.

Narrative
För att hjälpa företaget Narrative att segmentera sina 
kunder utnyttjas BII. Narrative är ett Linköpingsbase-
rat företag som marknadsför lifelogging-kameror. Var 
30:e sekund tar dessa bilder, vilka kan laddas upp till 
företagets servrar. Kunder kan sedan komma åt korten 
via företagets mobil-app. Genom att dela in företagets 
kunder i segment och sedan utvärdera dessa, får Nar-
rative information om vilka värdedrivare kunderna ser i 
produkten. Är exempelvis hög bildkvalitet viktigare än 
anpassningsmöjligheter till sociala medier? Eller är bild-
frekvensen den viktigaste faktorn? Då företaget identi-
fierar kamerans värdedrivare kan produkten utvecklas 
och marknadsföras till de olika segmenten. 

Integrering av segmentering och beslutsträd
Genom att analysera segmenten i beslutsträd framkom-
mer vilka egenskaper som är utmärkande för kunderna. 
Beslutsträdet förutsäger vilka värden som kommer krä-
vas för att en kund ska placeras i ett specifikt segment. 
Detta verktyg är fördelaktigt då det möjliggör en visua-
lisering av kunderna som enkelt kan förstås av och för-
klaras för beslutsfattare.
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