
Så tar AI ditt  
CRM till nästa nivå
CRM är ett komplicerat, tidskrävande arbete som aldrig någonsin 
blir helt färdigställt. Men för den som hellre ägnar sin arbetstid åt 
kreativa, strategiska frågor snarare än mekaniskt upprepande  
sysslor är räddningen på väg. Den kallas artificiell intelligens.
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AI revolutionerar CRM

AI har redan börjat förändra hur världen omkring oss fung-
erar, från självkörande bilar till sociala medier och smarta 
assistenter. Snart kommer du som säljchef, CRM-ansvarig 
eller marknadschef uppleva hur den förändrar även din 
arbetsplats. Det menar Martin Dicksved, Senior Analyst 
& Marketing Automation Specialist på Friends & Insights, 
Mattias Andersson, Partner på Friends & Insights,  
Andrew Ng, professor vid Stanford University samt  
Anne Buchwald Pedersen, Senior CRM Manager på  
DR Koncerthuset. 

Med hjälp av dem presenterar vi fyra anledningar  
till att AI kommer revolutionera CRM – och de största  
utmaningarna.
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I mångas ögon för termen ”artificiell intelligens” fortfarande tankarna till Holly
wood-filmer där smarta robotar är till för att göra mänsklighetens liv enklare, 
men snart utvecklar ett eget medvetande och vänder sig mot sina skapare. 
Sällan är det nog förbättrad kundkommunikation gemene man har i åtanke, 

men enligt Martin Dicksved, Senior Analyst & Marketing 
Automation Specialist på Friends & Insights, är det just 
i denna bransch som AI kommer bryta igenom på bred 
front först. 

Inom CRM är AI sällsynt användbar, eftersom det här 
finns så mycket att vinna på automatiserade beslut.

– AI kommer att göra sitt intåg i de flesta bolag fortare 
än vad många tror, menar Martin. Många av förutsätt
ningarna finns redan på plats. Alla CRM-avdelningar, oav
sett företagets storlek, jobbar med data och samlar på 
sig en enorm kunskap om kunderna och vad kunderna 
gör. Det är oftast hos CRM-avdelningen som den samla
de bilden av kunden finns, med information om alla delar 
av kundlivscykeln, samt en 360-gradersbild av kunden.

Även Andrew Ng, professor vid Stanford University och 
AI-pionjär på företag som exempelvis Google, nämner i 

ett föredrag hur just CRM är ett av de områden som har stor potential att auto
matiseras, exempelvis genom att algoritmer går igenom register och filtrerar fram 
de leads som har störst potential. 

– En sak jag jobbat med är en AI som tar emot ansökningar om lån och matar 
ut sannolikheten för att lånet kommer betalas tillbaka av ansökanden. Det har 
visat sig vara en sund strategi för att räkna ut huruvida man ska godkänna en 
ansökan, säger Ng.

Att bedöma vissa av dessa enskilda faktorer är inte särskilt komplicerat i sig. 
Kanske tar det bara någon sekund för en människa att fatta beslutet. Men när en 
databas omfattar hundratusentals existerande eller potentiella kunder, blir värdet 

AI:s naturliga hem: 
CRM-avdelningen
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”Väldigt sällan – jag vågar till och med sticka ut hakan och säga aldrig  
– handlar AI-filmer om marknadsföring och kommunikation till kunder, och  
hjälten är ännu mer sällan en CRM-analytiker”, säger Martin Dicksved, Senior 
Analyst & Marketing Automation Specialist på Friends & Insights. ”Men det är  
just i denna bransch som AI kommer bryta igenom på bred front först.”
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Martin Dicksved, 
Friends & Insights.
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tydligt av en AI som gör alla dessa bedömningar automatiskt. Andrew Ngs tum
regel är att allt en mänsklig hjärna hinner göra på en sekund går att automatisera 
redan nu, eller åtminstone väldigt snart. Och när vissa processer enbart består av 
att fatta sekundsnabba beslut på löpande band kan AI frigöra värdefull tid för oss 
människor.

I synnerhet CRM-avdelningar kommer inte avskräckas av att AI kan medföra 
omvälvande förändringar av företagets tekniska rutiner, menar Martin Dicksved. 
Människor som jobbar med CRM har redan rätt mindset för att omfamna AI. 
De är vana vid att utföra en aktivitet, följa upp, utvärdera – och sedan injicera 
dessa nya insikter i nästa aktivitet. Under detta kretslopp kommer AI-algoritmer
na kunna erbjuda ett fantastiskt stöd – både genom att med laserfokus fånga 
upp detaljer en människa enkelt missar genom att automatisera vissa repetitiva 
processer.

– AI hör hemma hos CRM och den ska välkomnas. För hittills har ingen dött 
av lite relevant re-targeting eller ett välformulerat e-postmeddelande som landar i 
inkorgen vid rätt tillfälle med rätt budskap, konstaterar Martin Dicksved.
Eller som Andrew Ng säger:

– AI handlar om mycket mer än onda mördarrobotar.

Andrew NG,  
professor vid  
Stanford University. 

” Allt en mänsklig  
hjärna hinner göra 
på en sekund går  
att automatisera  
redan nu.”
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En av de mest uppenbara fördelarna med AI är att den kan ”lägga pussel” 
och skönja mönster på en helt annan skala än den mänskliga hjärnan. Anne 
Buchwald Pedersen, Senior CRM Manager på DR Koncerthuset (Danska konsert
huset), har ägnat de senaste tio åren åt att implementera CRM i stora organisa

tioner. Hon fokuserar på användandet av AI och enligt 
henne har potentialen inte låsts upp till fullo än. 

– Men vi kommer inte behöva vänta länge innan den 
gör det. Och då kommer AI bli en ”game changer” när 
det gäller hur vi tänker kring och arbetar med CRM, 
menar Anne.

Det spelar dock ingen roll hur väl du lär känna dina 
kunder – om du sedan glömmer bort dem.

– Vem är kunden? Det är en stor, filosofisk fråga 
som är värd att fundera på. Det är även ett område där 
AI kommer att kunna stötta hur företag arbetar med 
kundkommunikation. Det gäller nämligen att hela tiden 
hålla reda på vem kunden är, säger Mattias Andersson, 
Partner på Friends & Insights.

Ett problem i dag är att det visserligen är lätt att 
känna igen individuella enheter, att exempelvis registre
ra om någon besöker ens sajt på en dator som besökt 

sajten tidigare. Men kunder är inte enheter. De är inte laptops, surfplattor eller 
smartphones. De är personer – som använder en rad olika prylar, plattformar 
och tillvägagångssätt för att interagera med företag. Cookies och inloggat läge 
är steg i rätt riktning, men det är AI som kommer kunna fylla i de stora kunskap
sluckor som ändå återstår.

– Kunder förväntar sig att företaget ska hänga med när de byter från appen på 
sin smartphone, till att surfa i webbläsaren på sin dator, till att ringa till kund
service, och sedan avsluta köpet i en fysisk butik. Många gånger är kunden helt 
anonym och använder en enhet som aldrig använts förut. Den AI-motor som 
kan lära sig kundbeteendet och räkna ut vem kunden är kommer att möjliggöra 
bättre service och bättre kundupplevelse. 

Plattformsoberoende 
kundkännedom
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I dag är det enkelt att känna igen individuella enheter – att exempelvis 
registrera om någon besöker din sajt på en dator som besökt sajten tidiga-
re. Men kunder är inte enheter. De är inte laptops, surfplattor eller smart-
phones. De är personer – som använder en rad olika prylar, plattformar 
och tillvägagångssätt för att interagera med företag. 

Mattias Andersson, 
Friends & Insights.

HAR EJ FÅTT 
BILD ÄNNU
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– Konsumenter tar emot fler och fler reklambudskap på alla digitala plattfor
mar. Om ett företag vill noteras och sticka ut i denna djungel av kommunikation, 
måste de vara så relevanta som det bara är möjligt. Jag tror att AI kommer bli en 
avgörande framgångsfaktor när det gäller att sikta på rätt konsumenter med rätt 
produkt, säger Anne Buchwald Pedersen.

Anne menar att dagens CRM-ansvariga ägnar sig åt många manuella proces
ser som handlar om att segmentera kunderna och 
avgöra vilket erbjudande varje segment ska få, samt i 
vilken kanal.

– Jag tror att vi framöver kommer sluta prata  
om segment och börja prata om kunder – och  
detta nya tankesätt är omöjligt utan en AI- eller  
”data mining”-approach.

För maximal precision nämner Martin Dicksved  
möjligheten att uppdatera rekommendationer och  
erbjudanden i realtid. När man räknat ut vem kun
den är förstås målet att visa ett relevant erbjudande 
– exempelvis en ny rekommenderad produkt som 
liknande kunder köpt, eller information om redan 
befintliga produkter. Om kunden visar något särskilt 
intresse måste detta blixtsnabbt analyseras och 
kombineras med annan kunskap om personen, för att 
sedan producera ett erbjudande som pekar i just den 
riktning som kunden rör sig.

– Kunden behöver segmenteras i realtid med både 
klassisk offlinedata och onlinebeteende för att bibe
hålla relevansen. Den här snabbheten går bara att få 
till om den sker automatiskt, där och då, när kunden 
är inne på hemsidan. Den är alltför komplex för att 
CRM-avdelningen i förväg ska kunna förutse varje 
möjligt utfall, säger Martin.

Relevanta budskap  
– till varje kund
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Varje kund är unik. Med AI blir det också lättare att i realtid ta fram  
ett unikt erbjudande för varje kund. ”Jag tror att AI kommer bli 
en  av görande framgångsfaktor när det gäller att sikta på rätt 
 konsumenter med rätt produkt”, säger Anne Buchwald Pedersen.
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” Detta blir omöjligt 
utan en AI- eller data-
mining-approach”

Anne Buchwald 
Pedersen, DR  
Koncerthuset.
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Andrew Ng tar upp ett konkret exempel från sin egen karriär på hur AI banar väg 
för mer relevanta budskap.

– Jag har lett AI-team på både Google och Baidu. De mest framgångsrika 
webbsökföretagen har data som säger dem att om du söker på ”United” i USA 
så menar du förmodligen United Airlines. Men om du gör det i Storbritannien är 
chansen större att du syftar på Manchester United. Tillgången till denna sorts 
data låter dessa företag – Google, Baidu, Bing och så vidare – erbjuda kunden 
mycket mer relevanta resultat.

Men maximal relevans förutsätter att all relevant information om kunderna finns 
i en och samma databas – inte 50 olika under ledning av 50 olika chefer.

– Om du exempelvis åker till Boston i dag vet vi baserat på din sökhistorik vilken 
typ av mat du gillar, och din GPS säger oss att du är i Boston. Det här kan kombi
neras för att rekommendera en restaurang där du kan äta middag ikväll. Men man 
kan bara göra rekommendationen om all data finns i ett samlat ”data-warehouse”. 
Det kan ta flera år att implementera, men internetföretag tenderar att vara väldigt 
duktiga på att identifiera chanser till genomgripande automatisering, säger Ng.

Något som också är för komplext för att hantera utan AI är antalet möjliga kom
binationer av produkter eller tjänster som företag erbjuder sina kunder. Att låta en 
CRM-analytiker bygga responsmodeller och underhålla dem för varje produkt blir 
ohållbart.

– Att låta responsmodeller skattas, testas, skattas om och optimeras är det 
första steget som många CRM-avdelningar kommer att ta mot AI, säger Martin 
Dicksved.

Enligt honom finns det tre anledningar till att responsmodellering passar bra 
för automatisering, och kommer leda många företag in i AI-världen. Till att börja 
med är det en tydlig binär aktivitet som modelleras: kunden köper eller köper inte. 
Resultatet av modellen är också lätt att applicera. Högre poäng betyder större 
sannolikhet att köpa en viss vara. Dessutom går det snabbt att få ett utfall där det 
är tydligt vilken modell som presterar bäst: den som ger högst försäljning.

– Att skatta en responsmodell är bra. Och om du kan få den att uppdatera 
kundbasen med nya sannolikheter per automatik är det bättre. Men den fulla po
tentialen nås först när responsmodellen optimerar sig själv. För då kan du skaffa 
flera responsmodeller, för olika produkter och ändamål. För när även optime
ringen sker med automatik kan du vara lugn med att du alltid använder de bästa 
modellerna.

Att låta responsmodeller skattas, testas, 
skattas om och optimeras är det första  
steget som många CRM-avdelningar  
kommer att ta mot AI.
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Det är först på senare år som chatbottar blivit så ”smarta” att de kunnat inte
greras i Facebook Messenger och liknande applikationer, samt föra mer givande 
konversationer än att bara matcha fråga A mot svar A. AI handlar ju inte bara om 
att försöka läsa kundens tankar i förväg, utan också om att tolka det kunden säger.

Andrew Ng menar att chatbottarna redan rivit murar mellan ingenjörer och 
produktchefer i Silicon Valley, vilka själva måste lära sig 
kommunicera på helt nya sätt för att ta fram detta nya sätt 
att kommunicera med kunderna på. En produktchef kanske 
normalt skulle sätta upp ramar för estetiska aspekter som 
ansiktsuttryck och textbubblornas utseende. En ingenjör 
specialiserad på att processera mänskligt tal har dock 
ingen nytta av denna information, utan behöver rå data 
– konversationens själva kärna – för att kunna bygga en 
trovärdig samtalspartner. Beslutsfattare har tvingats inse 
att en ingenjör inte kan implementera AI i kundrelationerna 
utan tillräckligt med data att utgå ifrån. Kravspecifikationen 
kommer alltså nedifrån och upp – inte tvärtom.

Men även om chatbottarna utvecklas snabbt återstår 
mycket arbete och en viss kvardröjande skepsis från kun
dernas sida.

– Det brukar heta att den mänskliga kontakten inte går 
att automatisera och ersättas av maskiner. Och nog är det så att de flesta kunder 
som kontaktar kundservice med sina problem hellre pratar med en riktig människa 
än med en robot, säger Martin Dicksved.

Det finns dock en lång rad välfinansierade startups som försöker ändra på den 
saken. Eller rättare sagt: de försöker göra det helt omöjligt att avgöra om det är en 
människa eller maskin man kommunicerar med. Ett uppmärksammat exempel är 
Conversica, som säger att deras AI-assistent är så trovärdig att ”den får ett namn, 
en titel, en mailadress, och blir en del av säljteamet”. Vad denna namngivna AI 
sedan gör är att maila företagets bästa leads för att se hur nära de är ett köp. När 

Automatisk  
kundkommunikation
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Chatbottar som svarar på kundfrågor är ett fenomen som egentligen existerat 
sedan internets barndom och utvecklingen ser ut att fortsätta explosionsartat.  
År 2022 kommer marknaden för chatbottar riktade mot konsumenter vara värd 
6,3 miljarder SEK, enligt en rapport från Research and Markets.

AI revolutionerar CRM 8

6,3
Så många miljarder svenska 
kronor kommer marknaden för 
chattbottar vara värd år 2022, 
enligt en rapport från Research 
and Markets.
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den fått svar analyserar den tonen i dem och fortsätter sedan konversationen med enkla 
frågor tills den kunnat avgöra hur intresserad kunden är av ett köp, och varför. Därefter 
frågar den efter kundens telefonnummer, när det vore bäst att ringa, och vidarebefordrar 
omedelbart denna information till säljteamet.

– Ett av målen med att använda AI inom CRM är att öka relevansen mot kunderna och 
därmed öka försäljningen. Med hög relevans går det även att öka antalet kommunikationer 
som görs mot kunderna. Men med ökad kommunikationsfrekvens och ökade krav på per
sonalisering växer behovet av innehåll exponentiellt, eftersom även kommunikationen och 
innehållet i sig behöver testas mot varandra för att optimera kampanjerna, säger Martin 
Dicksved.

– Med textrobotar som skriver texter och skapar innehåll till nyhetsbrev går även den här 
delen av processen att automatisera. Och genom att textroboten får kontinuerlig återkopp
ling från säljsystemen om vilka texter som gett bäst försäljning kan den optimera texterna 
för framtida utskick.

Även i de fall där en människa är helt oumbärlig, som just under ett säljsamtal via telefon, 
kan tekniken istället för att ersätta oss ge oss ”superkrafter”. 

Cogito är ett AI-verktyg som lyssnar på ditt telefonsamtal och analyserar motpartens 
språkmönster. Därmed kan det detektera nyanser i kundens humör och omdelbart mata 
dig med psykologiska insikter samt förslag på hur du ska styra samtalet i en konstruktiv 
riktning. Resultatet? Enligt BBC News har de företag som använder Cogito sett sin kund
nöjdhet öka med 20 procent.

Ytterligare ett verktyg är Salesforce AI-plattform för CRM, Salesforce Einstein.
– Einstein serverar dig insikter kring hur du kan få upp kundnöjdheten i kundservicesam

talen, säger Mattias Andersson. Detta genom att Einsteins algoritmer går genom extrema 
mängder telefonsamtal och utifrån dessa hittar olika mönster som du sedan kan kapitalise
ra på. Einsteins AI kan även beräkna varje enskild kunds sannolikhet att öppna ett e-post
utskick, klicka på e-postutskicket samt köpa tack vare e-posten. Dessutom kan Einstein få 
fram vad det är kunden går igång på i e-posten.

Det går även att automatisera processen med att förutse kundens problem och behov av 
service, kanske till och med innan kunden kontaktar kundservice. 

– Eller i alla fall uppskatta vad kunden har för problem när själva kontakten med kund
service sker, menar Martin Dicksved. Då kan kundserviceagenterna få tips om vad kunden 
sannolikt kommer att fråga om innan de svarar i telefonen och därmed ge ett bra och 
kunnigt bemötande. AI blir på det sättet inte en ersättare för de mänskliga agenterna utan 
istället ett verktyg och en resurs.

När man sedan vill berika sitt CRM-system med resultaten av dessa konversationer finns 
ytterligare verktyg som strömlinjeformar processen. Det finns redan flera mjukvaror vars 
algoritmer automatiskt kan välja ut de viktigaste delarna av ett timslångt säljsamtal eller 
säljmöte, och sedan kondensera dem till ett fem minuter långt ”best of”-klipp. På så vis kan 
sälj- och marknadschefer samt CRM-ansvariga ägna sin tid åt det de gör bäst: fatta strate
giska beslut istället för att sitta i långa möten.

Även Andrew Ng understryker vikten av testning, närmare bestämt A/B-testning med 
hjälp av AI. Helt enkelt för att det är något ett företag i internets tidsålder behöver göra  
för att inte hamna på efterkälken.

– Om du inte gör det så kommer dina konkurrenter göra det – och de kommer komma  
till nya insikter snabbare än du.
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– De flesta företag har redan en stor mängd kunddata baserad på transaktioner, 
beteenden och så vidare. Så vad de verkligen behöver göra är att besluta hur de 
ska använda denna data innan de börjar fundera på att implementera AI inom 
CRM, menar Anne Buchwald Pedersen. De behöver fundera på vilka möjligheter 
de vill försöka ta vara på med hjälp av AI, men också vilka utmaningar som kan 
lösas. Det är ofta en dyr affär att börja jobba med AI, så företaget bör begrunda 
alla aspekter av ROI, den förmodade effekten på kundlojalitet och de förväntade 
positiva effekterna på försäljningen.

Hon understryker också att det finns delar av en CRM-analytikers jobb som 
kanske rentav kommer bli mer utmanande med AI:ns intåg, men att det kommer 
vara värt besväret.

– Om du lyckas med att integrera AI i CRM så öppnar det en värld av möjligheter 
och ett mer komplext sätt att hantera varje kund på. Det kanske inte gör ditt liv 
enklare men det tar definitivt CRM-arbetet till nästa nivå, med en helt ny svit av 
verktyg,  baserade på data, inte individuella antaganden.

En av de största utmaningarna, menar Anne, är att försöka få organisationen att 
inse att man faktiskt kan öka försäljning och engagemang genom att sikta på 
en mindre målgrupp, tack vare att varenda enskild kund nu nås av mer relevanta 
budskap än tidigare.

Martin Dicksved rekommenderar att inte ta sig vatten över huvudet när man 
börjar arbeta med AI.

– Som med det mesta är det bra att börja i det lilla och låta det växa genom att 
du testar dig fram. Om du aldrig bakat ska du till exempel inte börja med att baka 
en bröllopstårta. Börja istället med en muffin. När du testat dig fram till en bra muf
finsmet kan du börja ha på glasyr. Sedan kan du arbeta dig upp mot mer avancera
de tårtor och bakverk. Genom att bemästra varje steg ser du till att du har en stabil 
grund när du testar nästa sak.

Martin instämmer också i att tillgången till rätt data, både sett till mängd och  
kvalitet, är den största utmaningen inom AI. Den automatiska processen är mer 
känslig för fel i data, menar han, eftersom den inte alltid kommer upptäcka orim

Så, vilka är då  
utmaningarna?
Det råder inga tvivel om att AI kommer underlätta vissa aspekter av CRM.  
Men det kommer inte räcka med att trycka på en knapp, luta sig tillbaka och  
låta algoritmerna göra jobbet. Innan du implementerar AI behöver du se till  
att ha gjort ditt grundarbete.
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ligheter. Istället gör den sina utvärderingar baserat på den målvariabel som sätts,  
oftast försäljning.

– AI-processen behöver tillgång till all data. Inte bara för att modellera kunder 
inför ett köp eller utskick, men även för att kunna optimera de egna modellerna 
och algoritmerna. Det är ju detta som är själva intelligensen i AI. Att den ständigt 
förbättrar sig själv och då behöver den kunna följa upp på sitt eget resultat. Det 
behövs också en tillräckligt stor kundbas, eller i alla fall tillräckligt många händelser, 
för att kunna utveckla och optimera modellerna, säger Martin Dicksved.

AI-processen behöver tillgång till alla data. Inte 
bara för att modellera kunder inför ett köp eller 
utskick, men även för att kunna optimera de 
egna modellerna och algorimerna.
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Att integrera AI i sitt CRM-arbete är inget du gör på 
en kafferast. Experterna är eniga om att du behö
ver gott om data att utgå från och en plan för vad 
man vill få ut av AI-algoritmerna. Var beredd på en 
startsträcka, där både du själv och den artificiella 
intelligensen testar sig fram till den optimala app
roachen.

För den som hänger med i svängarna finns mycket 
att tjäna på AI. Utbudet av verktyg för CRM växer 
explosionsartat och visar redan resultat för de före
tag som anammat tekniken. 

I framtiden kommer AI inte bara vara oundvikligt 
– det kommer också gynna alla parter. Effektivare 
CRM-arbete på avsändarsidan och mer relevanta 
budskap för kunderna – hela vägen ned på individ-
nivå.

Sammanfattning
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