
Customer Data 
Lifecycle Management
Guide: Så här kommer du igång!



Customer data management (CDM) är 
processen för att strukturera och hantera data 
kopplat till dina kunder. Det kan inkludera flera 
underprocesser, som hur data samlas in, 
organiseras, lagras och delas inom 
organisationen. Det kan gälla exempelvis data 
som kontaktinformation, köphistorik, 
information om ett företags representanter, data 
kopplat till regelefterlevnad med mera. 

Kunddata av god datakvalitet har enligt studier 
stor inverkan på prestationen hos en rad olika 
processer, exempelvis:

• kundförvärv, kundnöjdhet och retention;
• kommunikations- och marknadsstrategier;
• regelefterlevnad/compliance

01.

01.Vad är customer data 
management?



02.

När man pratar om livscykel för data så brukar 
det handla om de fem steg som data tar inom 
en organisation; Skapande, Förvaring, 
Användning, Arkivering och Destruktion. När det 
skrivs om data gällande dessa fem stegen så 
handlar det mycket om hur säkerheten 
fungerar i varje steg och om hur spårbarheten 
kring behandling av data hanteras. 

Dessa steg är självklart lika viktiga när det gäller 
kunddata men vi kommer här istället fokusera på hur 
en organisation bör hantera sin kunddata för att den 
ska vara relevant, användbar och för att följa 
gällande lagar och regler. I och med detta så kommer 
vi att fokusera på datat i tre olika skeden; Onboarding, 
Aktiv relation och Offboarding.

02.Customer data lifecycle



03.

Det första steget i data livscykeln är alltid 
skapandet av data och när det gäller kunddata 
så brukar det kallas customer onboarding.

För att kunddata ska vara relevant så behöver 
man i detta skede hämta in data gällande 
kunden från en tredje part som kan 
erbjuda korrekt och aktuell data från en källa 
som går att lita på. Handlar det exempelvis om 
en företagskund så bör adressen komma från ex 
bolagsverket och när det gäller privatpersoner 
från skatteverket, inte genom att kunden uppger 
sin adress på egen hand. Detta handlar dels om 
att det gör det enklare för en kund att bli kund 
och dels om att det är lätt hänt att det smyger in 
stavfel alternativt att den som anger 
informationen ovetande använder en 
besöksadress som leveransadress eller 
liknande. Enkla mänskliga fel som kan orsaka 
kostsamma supportärenden i ett senare skede. 

När det gäller organisationer som agerar 
under tillsyn från myndigheter så tillkommer 
även krav på vissa kontroller som både behöver 
göras direkt vid onboarding för att sedan hållas 
uppdaterade via bevakning ända tills kunden 
ej längre är kund. Detta kan exempelvis gälla 
kontroller av bolagsrepresentanter för att följa 
Penningtvättslagen, screening av PEP- och 
sanktionslistor eller kontroll av företagets 
verkliga huvudmän.

Aktiv kundrelation
Under tiden som en kund är kund så händer det 
såklart väldigt mycket, en privatperson flyttar, gifter 
sig eller byter namn, medan ett företag kanske 
byter kontor, ändrar vilka som sitter i styrelsen eller 
tar in en ny ägare. Alla förändringar som sker kan 
påverka kundens status hos organisationen på 
olika sätt. Vissa förändringar skapar möjligheter till 
merförsäljning, medan andra är så fundamentala 
som att de möjliggör fortsatt kommunikation med 
kunden. Vissa förändringar kan dock innebära att 
ett fortsatt förhållande med kunden innebär en 
ökad risk för din affär, eller blir direkt olaglig. Kund-
data behöver därmed bevakas för att det snabbt 
och smidigt ska gå att uppdatera relevanta 
förändringar direkt in i kunddatabasen som sedan 
driver på händelser i organisationen. 

Tänk på att: Uppdateringar som tyst uppdaterar 
kunddatabasen tillför väldigt lite till organisationen 
och upprätthåller inte compliance krav, se till att 
värdefull och viktig information uppmärksammas 
och används. 

Att kontinuerligt uppdatera sin kundinformation är 
inte bara användbart och behändigt, i många fall 
är det rakt av nödvändigt. Kundkommunikation till 
fel adress är kostsamt, att kommunicera felaktigt 
med en kund är otrevligt, bedrägerier är dyrt och 
att göra affärer med som innebär penningtvätt är 
olagligt.

03.Customer onboarding
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När en kund säger upp sin kontakt så finns det 
olika regler kring hur deras data ska hanteras. 
Som regel så kan information om kunder sparas 
så länge som en organisation kan hävda att det 
finns ett ändamål eller en rättslig grund till att 
behålla uppgifterna.

Även när det finns en bedömning att datat inte 
längre behövs i organisationen så kan data 
anonymiseras och därefter användas i 
analytiska syften.

04.Customer offboarding



1. Insamling av kunddata

05.

Inled med att genomföra en granskning av vilket 
kunddata ni har behov av att samla in utifrån 
följande perspektiv:

• Vilka data måste vi enligt lag samla in och 
hantera?

• Vilka data behöver vi ur ett risk- och 
• analysperspektiv?
• Vilka data önskar vi ha ur ett försäljnings- och 

marknadsföringsperspektiv?
• Vilka data är inte affärskritiska? Det vill säga, 

data vi kan klara oss utan.

Dokumentera sedan och skapa en plan för hur, var 
och när vilken data ska samlas in. 

Information samlas idag vanligtvis in digitalt när en 
kund genomför ett köp eller registrerar sig för din 
tjänst eller produkt. Ett smidigt sätt att samla in den 
data du behöver är genom APIer, där information kan 
hämtas i bakgrunden samtidigt som kunden 
registrerar sig. Det kan gälla till exempel adress som 
hämtas från ett personnummer som kunden anger 
eller bolagsinformation som hämtas från kundens 
angivna organisationsnummer.

Läs mer om Roarings API:er här.

05.Guide: Kom igång med customer 
data lifecycle management

https://www.roaring.io/sv/api-3/


06.

06.2. Säkerställ datakvalitet över tid
Många använder sig av regelbundna 
uppdateringar eller så kallade “tvättar”, ofta med 
6 eller 12 månader mellan 
uppdateringarna. Mycket kan hända på den 
tiden och tvätten innebär oftast en hel del 
manuellt arbete som gör hanteringen 
suboptimal. Här finns idag mer effektiva 
metoder att tillgå! 
 
Roaring erbjuder exempelvis en löpande 
bevakning genom något som heter webhooks. 
Om förändringar sker i ditt data får du en 
notifikation och en förfrågan om du vill ta emot 
mer information om förändringen, vilket ditt 
system då kan hämta in och automatiskt upp-
datera.

Läs mer om bevakning via webhooks.

https://www.roaring.io/sv/bevakning/kunddata/


07.

07.3. Struktur för hantering av offboarding
Strukturera, sätt upp regler enligt lagkrav 
(GDPR, Penningtvättslagen etc.). Reglerna ska 
sedan vara tydligt presenterade ut mot kund 
inklusive hur och när ni gör er av med kunddata 
och vilket kunddata det gäller. Finns det 
tydliga tidsstämplar på all data så är det enkelt 
att avgöra hur gammal information är och det 
blir enkelt att automatiskt rensa i 
datamängderna.

De legala grunderna för att samla in data ska även 
ligga till grund för hur länge informationen finns 
sparade hos företaget. När det inte längre går hävda 
ett ändamål till att datat ska finnas kvar så ska det 
kastas.


