
 
 
 
 
 
 
Framework til håndtering af linket mellem kundeloyalitet og customer 

lifetime value 
 

Customer lifetime value and customer loyalty – an integrated approach   
 
 

Copenhagen Business School, Handelshøjskolen København 
Institut for Afsætningsøkonomi  
Cand.Merc.Emf, 4. semester 

 
Kandidatafhandling 

 
 
 

Vejleder: Christian Linnelyst 
 

Afleveret d. 26/07 2011 
 
 

Antal sider: 140 
Satsenheder: 272.632 

 
 

Udarbejdet af: Rune Walther Hansen  
og Brian Nørregaard Øland  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ______     ____________________                         ______     ______________________
  
          (Dato)             (Rune Walther Hansen)                                     (Dato)              (Brian Nørregaard Øland) 
   
 



 

 

 1

Executive summary 

It’s not sensible when companies blindly focus on customer loyalty as a means of customer 

profitability. Several researchers claim that it’s more feasible to invest in customer retention 

than customer acquisition, and that loyal customers are more profitable than other customers. 

However, Reinartz and Kumar (2002) among others dispute this strong relationship and find 

no evidence to suggest that loyal customers are cheaper to serve, less price sensitive or able to 

attract new customers to the business through advocacy. Companies even risk making 

unprofitable customers loyal, why the link between loyalty and profitability should be 

handled simultaneously.    

 

The scope of the master’s thesis is the link between customer loyalty and customer 

profitability on a theoretical basis, with the aim to develop a modified loyalty matrix that is 

able to measure on both parameters. The authors are able to identify Stig Jørgensen & 

Partners (SJ&P) loyalty matrix as suitable, as it allows for measuring and modeling of 

customer loyalty on a segmentation basis. Also, the SJ&P matrix takes both brand loyal 

behaviour and brand loyal attitudes into consideration for a more accurate measure of loyalty. 

Customer lifetime value (CLV) is preferred as a measure of profitability, since the matrix is 

forward-looking and it’s possible to determine the value of a single customer or a customer 

segment. Since customer equity (CE) models measure the value of the customer portfolio on 

an aggregated basis, these models are not applicable when the goal is to be able to 

differentiate between profitable and unprofitable customers. Using the modified loyalty 

matrix allows for the chief customer officer (CCO) to make strategic decisions for 

maximizing of customer equity. The modified loyalty matrix is constructed in a logic manner, 

visually as functionally.         

 

CLV models are considered as a complex tool for customer valuation, why a framework is 

developed to help the CCO to overcome the task of implementing and understanding the use 

and pitfalls of CLV. Furthermore a framework of different approaches for CLV measuring is 

unfolded, with the purpose of helping the CCO to choose the most suitable model based on 

the context of the company. Especially of interest is whether transaction and customer data 

are available or accessible and if it’s a contractual setting or not. Strengths and weaknesses of 

each model are identified and the traits of the models are compared.  
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Problemidentificering 

1.1 Problemstilling  

Det forudsættes i store dele af erhvervslivet, at loyalitet er nøglen til kundelønsomhed, hvilket 

i vidt omfang underbygges af anerkendte teoretikere, og til en vis grad underbygges af 

empiriske studier (Svanholmer s. 191, 2006). Det antages i denne sammenhæng, at det bedre 

kan betale sig at investere i en eksisterende kunde end i en ny kunde, idet loyale kunder er 

mere lønsomme end andre kunder. Reichhelds (1990) loyalitets- og lønsomhedsmodel viser, 

at en øget gennemsnitlig kundelevetid fører til en markant øget lønsomhed via flere års 

basisindtjening, øget krydssalg, højere priser, lavere omkostninger og en afledt positiv word 

of mouth effekt (PWOM).     

 

Söderlund (2001) anfægter imidlertid den stærke korrelation imellem lønsomhed og loyalitet; 

der kan opstilles generelle hypoteser og tommelfingerregler om sammenhængen, men i 

praksis skal virksomhederne være varsomme med at bruge disse antagelser ukritisk. En 

afprøvning af disse hypoteser i forhold til den pågældende virksomheds egen situation er 

derfor nødvendig. Reinartz og Kumar (2002) kritiserer ligeledes stærkt den positive 

sammenhæng mellem kundeloyalitet og kundelønsomhed: ”What we found is that the 

relationship between loyalty and profitability is much weaker – and subtler – than the 

proponents of loyalty programs claim. Specifically we discover little or no evidence to 

suggest that customers who purchase steadily from a company over time are necessarily 

cheaper to serve, less price sensitive or particularly effective as bringing in new business” 

(Reinartz og Kumar s. 87, 2002). 

 

Mål for loyalitet bruges i stadig stigende grad til at segmentere kundegrupper og 

retfærdiggøre store marketinginvesteringer i loyalitetsfremmende aktiviteter. Ofte foretages 

disse investeringer helt ukritisk, uden der foreligger egentlige økonomiske ræsonnementer 

bag investeringerne (Svanholmer s. 138, 2006). På denne baggrund er der behov for at knytte 

loyalitet sammen med et profitabilitetsmål, der sikrer, at virksomheden kun investerer i 

profitable kunder. 
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1.2 Problemformulering 

Det fremgår af problemstillingen, at det ikke er hensigtsmæssig for virksomheder med 

entydig satsning på loyalitetsfremmende initiativer. Virksomheder risikerer at gøre urentable 

kunder loyale med negativ effekt på virksomhedens bundlinje til følge. Linket mellem 

loyalitet og profitabilitet bør ifølge Kumar og Rajan (2009) håndteres samtidig.  Derfor skal 

profitabilitetsanalyser inddrages, så kundernes nuværende og fremtidige værdi kan belyses. 

Inden for loyalitetsteorien har afhandlingens forfattere ikke identificeret en loyalitetsmatrice, 

der konkret måler kundernes loyalitetsniveau og samtidig tager hensyn til kundeværdien. 

Derimod er fokus oftest kun rettet mod at bestemme loyalitetsniveauet på individbasis, 

segmentbasis eller for virksomhedens samlede kundeportefølje.  

 

Det er derfor afhandlingens sigte at udvikle en matrice, der behandler linket mellem 

kundeloyalitet og kundeprofitabilitet, og som kan benyttes til prioritering af virksomhedens 

kunder. Konkret skal matricen kunne måle begge parametre på en hensigtsmæssig måde, så 

matricen kan anvendes i praksis internt i virksomheden eller som et konsulentværktøj. Det 

stiller krav til, hvordan kundeloyalitet og kundeprofitabilitet opgøres. De to mål skal være 

teoretisk forankret, og det skal være muligt at skaffe relevante data og udføre loyalitets- og 

profitabilitetsberegninger. Derfor bygger afhandlingen på anerkendt litteratur med den hensigt 

at identificere en velegnet loyalitetsmatrice, som kan modificeres således, at der kan knyttes 

et profitabilitetsparameter hertil. Hovedformålet er altså at udforme en modificeret 

loyalitetsmatrice, som måler på begge parametre og er logisk opbygget visuelt som 

operationelt. På baggrund af den modificerede loyalitetsmatrices resultater skal virksomheden 

være i stand til at segmentere kunderne, hvor strategiske anbefalinger for de enkelte 

segmenter angives. Den modificerede loyalitetsmatrice bygger på et framework, der 

udarbejdes af afhandlingens forfattere, og som skal bidrage som roadmap for den ansvarlige i 

virksomheden, der står for implementering og eksekvering. Den ansvarshavendes rolle 

beskrives i et senere afsnit.  
 

Afhandlingen skal bidrage med: (1) En analyse af de forudsætninger og den kontekst, som 

den modificerede loyalitetsmatrice ligger til grund for. (2) En analyse af loyalitetsteorien og 

problematikken om, hvorvidt loyale kunder er profitable kunder. (3) I forlængelse heraf en 

analyse af, hvorledes linket mellem loyalitet og profitabilitet bør håndteres. (4) En analyse af 

de forskellige loyalitetsdefinitioner og loyalitetsmodeller med den hensigt at identificerer den 



 

 

 7

mest valide loyalitetstilgang samt bedst anvendelige loyalitetsmatrice til modificering. (5) 

Specificering af denne loyalitetsmatrices egenskaber. (6) En omfattende analyse af de 

forskellige profitabilitetsmatricer med det sigte at analysere styrker og svagheder specielt i 

relation til den modificerede loyalitetsmatrice. Egnet profitabilitetsmatrice identificeres ud fra 

analysen. (7) Udformning af den modificerede loyalitetsmatrice på baggrund af valgt 

loyalitets- og profitabilitetsmatrice. Matricen skal være logisk opbygget visuelt som 

operationelt. (8) En gennemgribende analyse af den bedst egnede profitabilitetsmatrice, hvor 

framework for anvendelse og integrering i virksomheden opstilles. Der skal således være en 

omfattende analyseproces og gennemarbejdet beslutningsgrundlag, der ligger til grund for 

profitabilitetsparameterets anvendelsesmuligheder i den pågældende virksomhed, herunder 

barrierer, implikationer og begrænsninger. (9) I det omfang, hvor der kan benyttes flere 

alternative matricer inden for den valgte kategori af profitabilitetsparameter, udføres en 

omfattende analyse af de enkelte tilganges styrker og svagheder herunder kontekst for 

anvendelse. Framework, som skal tjene som road map for anvendelse og integrering af 

profitabilitetsmatrice i virksomheden, opbygges. (10) Strategiske anvisninger til håndtering 

og segmentering af kundeporteføljen ved anvendelse af den modificerede loyalitetsmatrice 

udformes. Virksomheden vil nu være i besiddelse af et stærkt værktøj, som segmenterer 

kundebasen ud fra et loyalitets- og profitabilitetsparameter. 

1.3 Afgrænsning 

Afhandlingens tilgang er af teoretisk karakter og vil derfor ikke omfatte en empirisk 

afprøvning af den modificerede loyalitetsmatrice. Dette anses som værende for omfangsrigt. 

Herved overlades det til andre at teste matricens anvendelighed i praksis.  

 

Idet der anvendes en allerede kendt loyalitetsmatrice, er fokus ikke rettet imod, hvordan 

virksomheden specifikt kan justere loyalitetsgraden på baggrund af matricens drivere. 

Derimod er der fokus på, hvordan virksomheden kan maksimere kundeprofitten ved 

forskellige tiltag, der er knyttet til den teori som profitabilitetsparameteret bygger på.  

1.4 Chief Customer Officer som ansvarshavende for analyseprocessen  

Det er nødvendigt at identificere ansvarshavende for implementering, analyse og eksekvering 

ved den modificerede loyalitetsmatrice. Vedkommende skal således have de rette 

forudsætninger og være i stand til at følge det udformede roadmap.  

 
Transformation af en produktfokuseret organisation mod en kundeorienteret strategi kan 
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betyde markante ændringer i kulturelle normer i form af processer, prioriteringer og 

definitioner på succes. Imens det overordnede ansvar for virksomhedens sigte ligger hos chief 

executive officer (CEO) og virksomhedens bestyrelse, er det nødvendigt at identificere, hvem 

i virksomheden, der har ansvaret for at opbygge værdi på langt sigt igennem kunderelationer. 

Med henblik på afhandlingens sigte, hvor fokus er på linket imellem kundeloyalitet og 

kundeprofitabilitet, bør virksomheden ansætte en person i rollen som chief customer officer 

(CCO) til at stå i spidsen for analyseprocessen. Valg af CCO som ansvarshavende for 

analysen er velvalgt, idet denne rolle per definition har fokus på linket mellem profitabilitet 

og kunderelationer, hvor accountability er en forudsætning (Bingham, 2008). Bingham (2008) 

peger på fem aspekter, hvor en CCO kan bidrage til virksomheden: (1) øgede indtægter via 

eksempelvis opsalg og krydssalg, (2) øget kundeprofitabilitet ved at identificere kunder med 

størst værdi, (3) forøge niveauet af kundeloyalitet og retention, (4) udvikling af vedvarende 

konkurrencemæssige fordele og (5) nedbringelse af omkostninger via eksempelvis optimal 

ressourceallokering. Hvordan CCO funktionen præcis defineres, afhænger af om 

virksomheden direkte servicerer forbrugeren som eksempelvis banksektoren og 

detailhandlere, eller produkterne i virksomheden sælges igennem en handelspartner som 

eksempelvis i bilbranchen eller af distributører af fast moving consumer goods (FMCG). Om 

virksomheden arbejder inden for business-to-business (B2B) eller business-to-consumer 

(B2C) markedet, er nøglefunktionen den samme nemlig; maksimering af værdien af 

virksomhedens kunderelationer (Johnson og Schultz, 2004). På kort sigt bør CCO danne sig 

overblik over den profit, som kunderne genererer og prioriterer på baggrund heraf. De 

strategiske beslutninger, som denne afhandling berører, ligger inden for CCO beslutnings- og 

ansvarsområde, hvorfor der i det efterfølgende refereres til denne rolle i analyseprocessen. I 

tabel 1 er CCO funktionen nærmere defineret for henholdsvis direct to consumer og indirect 

distribution companies.  
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Tabel 1: Formålet med CCO funktionen 

 

 
Kilde: Johnson og Schultz (2004) 

1.5 Afhandlingens metode  

Andersen (2003) betegner metode som læren om, hvilke valg man bør foretage undervejs i en 

undersøgelsesproces. I dette metodeafsnit angives den proces, som man ifølge Andersen 

(2003) bør gennemløbe med udgangspunkt i figur 1.  

 

Det skal tilføjes, at der er udarbejdet en ordliste i afsnit 11.0 over udvalgte anvendte begreber 

og deres forkortelser, som interessenter kan støtte sig til ved læsning.  
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Figur 1: Vidensproduktionens grundelementer 

 
Kilde: Andersen s. 53 (2003) 

1.5.1 Rammestyringsfaktorer 

Rammestyringsfaktorer angiver de overordnede rammer, inden for hvilket det pågældende 

projekt vil udfolde sig (Andersen, 2003). Disse rammestyringsfaktorer består af lovgivning, 

interne regler, undersøgelsens formål, interessenter samt ressourcer.  

 

Lovgivning  

Ifølge Peter Bulme (2000) henvises der primært til behandling af oplysninger såsom 

persondata eller følsomme oplysninger. Såfremt en forsker har behov for at indsamle denne 

type data, skal personoplysningsloven overholdes, idet den sikrer den personlige integritet. 

Denne afhandling opbygges på baggrund af sekundære data, hvorfor det må antages, at de 

lovgivningsmæssige krav er overholdt fra de forskere og undersøgere, som i første omgang 

har indsamlet data.  

 

Interne regler 

De interne regler for en undersøgelse henviser til den kontekst og etik, som er forbundet med 

undersøgelsen. Det kan være nødvendigt at få involverede parters godkendelse, før resultater 
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offentliggøres, hvilket dog ikke er relevant i denne sammenhæng. For afhandlingen er der 

ikke foretaget nogen kontraktuelle begrænsninger i forhold til offentliggørelse af 

afhandlingens resultater. 

  

Undersøgelsens formål og interessenter 

Ifølge Andersen (2003) vil et undersøgelsesformål ofte være præget af flere interessenter. I 

denne afhandling er de eneste interessenter forfatterne, vejlederen samt instituttet. I den 

indledende fase er afhandlingens formål dog blevet indirekte påvirket af ekspertinterviews af 

følgende personer; (1) Mikkel Korntved, CEO og Senior Partner hos Loyalty Group A/S, (2) 

Stig Jørgensen, CEO hos Stig Jørgensen & Partners A/S og (3) Niels Stender ejer af Innohead 

og customer lifetime value (CLV) ekspert. De ekspertinterviewede har gennem 

semistrukturerede interviews kunnet anbefale eller forkaste undersøgelsesproblematikker. 

Disse kilder er udelukkende blevet brugt som inspiration til afhandlingen og fremgår derfor 

ikke af litteraturlisten.  

 

Ressourcer 

Enhver undersøgelse er underlagt en ressourcebegrænsning (Andersen, 2003). Andersen 

(2003) opfordrer til, at der udformes en projektplan over undersøgelsesforløbet, som 

indeholder en tidsfaktor, et budget og personlige restriktioner. Denne afhandling er dog 

skrevet uden økonomiske interesser, hvor den primære ressourcebegrænsning har været den 

afsatte tid til afhandlingen.  

1.5.2 Processtyringsfaktorer 

Processtyringsfaktorerne er ifølge Andersen (2003) de forhold, der under projektforløbet er 

bestemmende for, hvordan projektet konkret forløber. De fire hovedelementer skal ses i et 

sammenspil, hvor analyse og tolkning sker på tværs af disse. I nedenstående diskuteres de 

processtyringsfaktorer, som findes væsentlige i forhold til afhandlingen.   

 

Problemformulering  

En problemformulering skal indeholde de spørgsmål, der ønskes besvaret. Spørgsmålene kan 

enten være af åben eller lukket karakter. Afhandlingens problemformulering er bygget op af 

lukkede spørgsmål, der bruges til at konkretisere afhandlingens fokusområde (Andersen s. 29, 

2003). Formål og problemstilling tilpasses løbende læringsprocessen. I forhold til 

problemformuleringen vælges den deduktive vej, idet der anvendes generelle principper til at 
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konkludere på enkelte hændelser (Andersen s. 39, 2003).   

 

Anvendte data og dataindsamling 

Denne afhandling bygger på teori og empiri, som er publiceret i videnskabelige artikler. 

Afhandlingen har således teoretisk karakter, og der foretages ikke empiriske undersøgelser, 

hvorfor den bygger på sekundær og ikke primær data (Andersen s.193, 2003). For at sikre at 

de videnskabelige artikler er valide, er der valgt artikler fra anerkendte marketing journals, 

som har været tilgængelige via Copenhagen Business School’s (CBS) online-bibliotek. 

Ydermere er anerkendt litteratur i form af bøger fra biblioteket på CBS anvendt. Disse kilder 

udgør den teoretiske referenceramme og danner fundamentet for denne afhandling.   

 

Metodetilgang  

Der skelnes i almindelighed mellem to hovedformer for metoder inden for 

samfundsvidenskaberne, de betegnes henholdsvis som kvantitativ og kvalitativ metode 

(Andersen s. 41, 2003). Afhandlingen tager afsæt i kvalitativ metode, hvor det centrale er, at 

forfatterne er i stand til at skabe dybere forståelse for det problemkompleks, der undersøges. 

Ligeledes er det relevant at forstå problemkompleksets sammenhæng med helheden. Metoden 

har primært et forstående frem for et forklarende sigte. Der er altså i afhandlingen tale om en 

kvalitativ metodisk tilgang, hvor analyse og fortolkning af sekundære data skal afdække 

afhandlingens problemformulering. Der benyttes ikke kvantitativ metode i form af 

eksempelvis statistiske beregninger, men de analyserede videnskabelige artikler bygger på 

såvel kvalitativ og kvantitativ metode, matematisk som statistisk.  

1.6 Afhandlingens struktur 

For at give forståelse for afhandlingens proces og sigte er den overordnede struktur her 

angivet i figur 2. Med udgangspunkt i denne sikrer forfatterne sig fokus på den røde tråd i 

afhandlingen. Øvrige interessenter får muligheden for på et tidligt stadie at danne sig et 

overblik over afhandlingens komposition.  

 

Afhandlingen er bygget op omkring seks faser (A-F): (A) Loyalitetsteorien analyseres og 

egnet loyalitetsmatrice identificeres. (B) Teorien for kundeprofitabilitet analyseres og egnet 

profitabilitetsparameter identificeres. (C) På baggrund af egnet loyalitetsmatrice og 

profitabilitetsparameter udformes den modificerede loyalitetsmatrice, der behandler linket 

mellem kundeloyalitet og kundeprofitabilitet samtidig. (D) Et omfattende framework for 
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anvendelse og integrering af profitabilitetsmatricen i virksomheden udformes. De forskellige 

trin i den tilhørende analyseproces specificeres. (E) I det omfang, hvor der kan benyttes flere 

alternative matricer inden for den valgte kategori af profitabilitetsparameter, udformes et 

omfattende framework over de enkelte tilganges styrker og svagheder herunder kontekst for 

anvendelse med henblik på at give ansvarshavende bedst mulige forudsætninger. (F) De 

strategiske anbefalinger udformes på baggrund af den modificerede loyalitetsmatrice, hvorved 

CCO kan maksimere virksomhedens customer equity (CE) ved matricens drivere.   

 

Afhandlingens struktur er knyttet direkte til problemformuleringen; fase A behandler punkt 1 

til 5 i problemformuleringen, fase B behandler punkt 6, fase C behandler punkt 7, fase D 

behandler punkt 8, fase E behandler punkt 9 og fase F behandler punkt 10.  

 

Figur 2: Afhandlingens struktur 

 
Kilde: Egen tilblivelse 
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Fase A - Identificering af egnet loyalitetsmatrice 

2.1 Fra transaktionsmarketing til relationsmarketing  

I dette afsnit fastlægges den kontekst, som danner grundlag for afhandlingens 

problemformulering. Der er således sket et paradigmeskift, der giver CCO mulighed for at 

arbejde målrettet med customer relationship management (CRM). De grundlæggende 

tankeformer og antagelser analyseres nærmere for at give forståelse for det verdensbillede, 

som tegnes af en lang række fremtrædende økonomer, der har udviklet en sammenhængende 

teoridannelse (Bush et al., 2007). Med paradigmeskiftet fra et transaktionsorienteret til et 

relationsorienteret marketingfokus har CCO mulighed for at arbejde målrettet mod 

værdiskabelse for virksomheden med udgangspunkt i bl.a. kundeloyalitets- og 

kundeprofitabilitetsanalyser på individniveau.  

 

Frem til slutningen af 1990’erne var transaktionsparadigmet det dominerende paradigme 

(Bush et al., 2007). Paradigmet er transaktions- og produktorienteret, og der er udviklet en 

række modeller og teorier på baggrund af paradigmets principper. Herunder kan nævnes 

Boston modellen, Lean begrebet og de 4P’er, der sidenhen er modificeret til de 7P’er. 

Udbygningen af Porters P’er er et eksempel på nytænkning inden for marketing, hvor 

virksomheder bliver mere kunde- og medarbejderorienteret.  

 

Der er altså sket et paradigmeskift fra en transaktionsorienteret tilgang til en 

relationsorienteret tilgang, hvor den teknologiske udvikling af computeren og internettet har 

muliggjort, at CCO kan arbejde målrettet med kunderelationer. Relationsparadigmet har 

således fokus på at vedligeholde og skabe relationer til kunder og samarbejdspartnere 

(Svanholmer, 2006). Relationsparadigmet står imidlertid overfor nogle store organisatoriske 

udfordringer. Mange virksomheder er igennem årtier opbygget med forståelse og fokus på 

transaktioner og produktionsprocessen, men ifølge relationsparadigmet bør en virksomhed 

have relationen til kunderne i centrum. Herved vil virksomheden kunne optimere 

kunderelationerne og skabe profit på lang sigt frem for udelukkende at fokusere på kortsigtet 

profit ved eksempelvis omkostningsminimering af produktionen.  

 

En stor mængde regler og love indenfor regnskabsrapportering fastholder virksomhederne i 

transaktionsparadigmets regelsæt. Derfor er der også mange virksomheder, som finder det 

nødvendigt at udarbejde et internt og et eksternt regnskab. Grunden til dette er, at 
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virksomheder har mulighed for at bogføre brand equity (BE) som et aktiv, hvis virksomheden 

opkøber en virksomhed og brand, mens det ikke er tilladt for virksomheden at opgive CE som 

et aktiv, selvom det er kunderne, der er virksomhedens fremtidige indtjeningskilde. Dette er et 

eksempel på, hvordan virksomhederne fastholdes inden for transaktionsparadigmets 

principper (Grönroos, 1997). Dette kan vanskeliggøre virksomhedernes bestræbelser på at 

adoptere relationsparadigmet, da værdiskabelsen ikke afspejles i shareholder value for 

aktionærerne som ved BE. 

2.1.1 Forskellen mellem transaktions- og relationsmarketing  

Tabel 2 giver et overblik over de væsentligste forskelle de to paradigmer imellem ifølge 

Payne (1995).  

 

Tabel 2: Fokusområder inden for transaktions- og relationsparadigmet 

 
Kilde: Payne (1995)  

 

Grönroos (1997) påpeger, at marketingsafdelingernes ansatte i et vist omfang fremmedgøres i 

forhold til kunderne, når der tages afsæt i transaktionsparadigmets forudsætninger. 

Anvendelse af marketing mixet betyder, at CCO satser på mass marketing. I den proces er 

kunderne blot et tal for virksomheden, hvorfor strategiske beslutninger ofte træffes på 

baggrund af markedsanalyser og statistikker om markedsandele. Undersøgelser, der 

beskæftiger sig med kunder på individniveau, er her ikke en forudsætning for 

beslutningstagerne. Et sådan koncept er dog i bred udstrækning forældet, idet langt de fleste 

virksomheder har behov for at være kundeorienterede, hvilket traditionelle 

marketingsanalyser ikke giver mulighed for. Reichheld (1990) fremhæver, at virksomheder 

skal opnå resultater ved at identificere kundernes behov, frem for udelukkende at fokusere på 

scale economics. Endvidere skal CCO stræbe efter langsigtede relationer, hvor kunder og 
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virksomhed interagerer med henblik på at formindske relationship costs for begge parter 

(Grönross, 1997).  

 

At CCO kan arbejde med relationsopbygning, skal i høj grad tilskrives virksomhedernes 

mulighed for at indsamle og analysere data på individniveau og interagerer med kunderne 

samtidig.  CRM er en strategisk proces, der sigter mod at udvælge de kunder, som er mest 

profitable for virksomheden, og hvor en relation med fordel kan opbygges. Målet er 

optimering af nuværende og fremtidige kunder. Relevansen af CRM skal tilskrives ændringer 

i virksomhedernes omgivelser i aspekt til kunder, markedet og teknologi (Kumar og Reinartz, 

2006). Kunder er generelt blevet mere værdibevidste og mindre loyale og intolerante over for 

et utilstrækkeligt serviceniveau, og de har stadig større indsigt i teknologisk anvendelse. Den 

globale markedsplads er karakteriseret ved mere intensiv konkurrence, større fragmentering 

og stigende vanskeligheder ved at differentiere sig fra konkurrenterne. Disse ændringer har 

affødt et mere relationsbaseret og kundeorienteret marked. Dataopbevaring og indsamling er 

blevet billigere og nemmere, hvilket skaber en favorabel position for virksomheder, som 

ønsker at identificere kunders behov og præferencer med udgangspunkt i principperne bag 

relationship marketing paradigmet.       

2.1.2 Kritik af relationship marketing         

Relationship marketing paradigmet udsættes for kritik, der falder ind under tre kategorier; (1) 

relationsopbygning med kunder er ikke en nyopfindelse, (2) relationship marketing er for 

fragmenteret til at blive anset som en egentlig marketingteori, samt (3) relationship marketing 

fungerer ikke i praksis (Palmer og Bejou, 2005).  

 

Palmer og Bejou (2005) argumenterer for, at relationship marketing principperne er bygget op 

omkring allerede eksisterende marketingteorier og praksis, der hører under 

transaktionsparadigmet. Relationsparadigmet anses på denne baggrund af flere forfattere som 

en gentagelse af eksisterende marketingskoncepter. Desuden fremstår relationship marketing 

paradigmet ikke som et enkelt og konsistent koncept, det er således muligt at fortolke og 

anlægge fokus forskelligt; på opbygning af CRM systemer og udvikling af kundeloyalitet, 

mens andre CCO’s anser relationship marketing som en forretningsfilosofi, der skal forankres 

i hele virksomheden. Endvidere kritiseres relationship marketing tilgangen for ikke at virke i 

praksis. Palmer og Bejou (2005) fremhæver, at det er urealistisk at forvente, kunder altid er 

villige til at indgå i en relation med udbydere af produkter og serviceydelser, dette er specielt 
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tilfældet for markedet med FMCG. Desuden kan der være formaliserede 

marketingssituationer i forbindelse med business to government (B2G) kontrakter, hvor 

stringente regler for leverandørforbindelser gør det vanskeligt at skabe stærke relationer. 

Relationship marketing tankegangen er dog relevant i mange henseender, hvorfor det er 

vigtigt at analysere den kontekst, som virksomheden befinder sig i, og på den baggrund 

udlede om en relationship marketing strategi er fordelagtig1. En generel strategi for 

virksomhedens kunder med en one size fits all tilgang er eksempelvis ikke relevant ved 

anvendelse af relationship marketing. De praktiske implikationer for implementering af 

relationship marketing vil blive behandlet senere i afhandlingen.    

2.2 Managing på baggrund af Brand Equity og Customer Equity 

Brand equity (BE) har sit udgangspunkt i transaktionsparadigmet, mens customer equity (CE) 

bygger på principperne bag relationsparadigmet. BE defineres som ”the set of assets (and 

liabilities) inherent in a brand that add (or subtract) value to a firm and its customers” 

(Aaker s. 7, 1996). Blattberg og Deighton (1996) definerer CE som “the sum of the customer 

lifetime values to the organization” (Bick s. 118, 2009).  

 

Den relative vigtighed af de to begreber varierer mellem og inden for de forskellige brancher. 

Blattberg et al. (2001) påpeger, at virksomheder kan operere med en høj eller lav BE og høj 

eller lav CE. Ud fra denne betragtning er matricen i figur 3 udformet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199211562/godson_ch01.pdf 
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Figur 3: Customer equity og brand equity trade-offs 

 
Kilde: Bick (2009) 

 

Der er virksomheder, som med fordel kan anvende strategiske tiltag på baggrund af både CE 

og BE. Det kan således tænkes, at en detailhandler bygger et detail-brand (Walmart, Tesco’s 

etc.) gennem eksempelvis butiksimage, marketing, indretning og indpakning, og samtidig 

arbejder med CE gennem CRM initiativer, hvor en database over kunderne giver mulighed for 

segmentering og en-til-en marketing på baggrund af kundekortsordninger.  

 

B2B og finansielle servicevirksomheder sidder ofte inde med betydelig information om 

kunder og deres indkøbsadfærd, og med den direkte kundekontakt er CE derfor en logisk 

tilgang til opbygning af shareholder value. Disse virksomheder kan drage nytte af 

eksempelvis CRM strategier og anvende en-til-en interaktion.  

 

Leverandører af FMCG som Proctor & Gamble og Coca Cola er dog tvunget til at fokusere på 

BE, idet virksomhederne ikke er i direkte kontakt med kunderne og derfor afhængige af netop 

detailbutikkerne til at opbygge den direkte relation med kunderne. Derfor vil denne type 

virksomheder typisk ikke udvikle CE strategier, da de ikke er i besiddelse af en omfattende 

database over end-users adfærd, som er en forudsætning herfor. CCO bør derfor satse på et 

stærkt brand, der kan tiltrække end-users til detailhandlerne og skabe præferencer for 

virksomhedens brands.  
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Med henvisning til figur 3 findes der også virksomheder, der hverken fokuserer på BE eller 

CE, men derimod på kortsigtede aktiviteter. Der er her tale om services og produkter, som er 

karakteriseret ved høj pris elasticitet, og hvor marketingsinvesteringen er begrænset. 

 

Blattberg et al. (2001) angiver retningslinjer for, hvilken tilgang virksomhederne bør fokusere 

på: Virksomheder, som benytter detailhandlere eller lignende som mellemled til at afsætte 

produkter og services, kan med fordel opbygge en BE tilgang som udgangspunkt og derefter 

satse på CE. Virksomheder, som er i direkte kundekontakt, bør derimod have fokus på CE 

som udgangspunkt. CCO skal kunne se mulighederne ved CE tilgangen for virksomheden, 

hvis det skal give nogen mening at arbejde med den modificerede loyalitetsmatrice. CCO kan 

bruge analysen i dette afsnit til at identificere, om CE tilgangen er relevant for virksomheden, 

hvor produkt og branche er væsentlige determinanter. Endvidere gives der i nedenstående 

yderligere retningslinjer, i hvilket omfang CCO skal fokuserer på BE og CE. 

 

Interaktion med kunden: Som allerede påpeget bør virksomheder have fokus på CE, hvis 

der interageres direkte med kunder, og virksomheden har mulighed for at opbygge en 

kundedatabase, og det samtidig giver mening at betragte kunder som aktiver. Virksomheder, 

der ikke har direkte kontakt med kunderne, bør umiddelbart fokusere på BE. Reinartz (2004) 

påpeger dog, at med internettets udbredelse som kommunikationsform og 

transaktionsplatform har virksomheder, der traditionelt fokuserer på BE, mulighed for at 

adoptere CE aktiviteter. CCO vil i så fald benytte strategien i øverste højre kvadrant jf. figur 

3. 

Omkostningsstruktur til servicering af kunder: Virksomheder med forholdsmæssig høje 

faste omkostninger, men med lave omkostninger til servicering af kunder, bør fokusere på BE 

(Reinartz, 2007). Idet kundens livstidsværdi er vanskelig at beregne, er det ifølge Reinartz 

(2007) bedre at fokusere på kundeloyalitets matricer. Forskelsbehandling af kunder er her 

ikke en prioritet, idet alle kunder bidrager til at dække de høje faste omkostninger. Omvendt, 

virksomheder med relativt lave faste omkostninger, men høje omkostninger til servicering af 

kunder, bør anvende CE tilgangen. Idet ikke alle kunder nødvendigvis er profitable, er det 

bedre strategisk at differentiere kundeporteføljen, hvor CCO afgør, hvilke kunder der bør 

fastholdes på baggrund af deres livstidsværdi, dvs. både nuværende og fremtidige profitable 

kunder prioriteres.  

Teknologisk formåen: Teknologisk progressive virksomheder har oftest veludviklede 

databaser, der giver detaljeret indsigt i kunders købsadfærd på baggrund af omfattende 



 

 

 20 

dataindsamling og er mere tilbøjelige til at investere i CRM systemer til interaktion med 

kunder (Bick, 2009). For disse virksomheder er et CE fokus nærliggende. Virksomheder med 

begrænset kundedata til rådighed eller lave investeringer i teknologi bør anvende traditionelle 

marketingprogrammer og derfor holde fokus på BE.    

Strategisk fokus: Virksomheder, der er i opstartsfasen eller i besiddelse af innovative 

produkter og koncepter, har en konkurrencemæssig fordel, der bedst udnyttes ved at fokusere 

på BE, når kunder skal tiltrækkes til virksomheden, og nye markeder skal opbygges. 

Virksomheder, som derimod er i en overlevelsesfase eller konkurrerer på et modent marked, 

kan med fordel anvende CE tilgangen, hvor sigtet er fastholdelse af kunder gennem loyalitets- 

og andre kundefastholdelses programmer (Bick, 2009).   

Strategisk valg: Virksomheder kan anvende et CE fokus som konkurrerende strategi i en 

branche med det formål, at konkurrere på en anderledes måde eller udvikle ny indsigt i 

markedet. Derved kan en konkurrencemæssig fordel opnås via en differentieringsstrategi, 

hvor markedet traditionelt er fokuseret mod BE (Leone et al., 2006). Denne tilgang virker 

umiddelbar ikke så plausibel, men hensigten er her at opstille mulige scenarier for CCO, når 

CE tilgangens anvendelighed skal vurderes.  

Tidshorisont: BE er mere passende i virksomhedens opstartsfase og tidligere stadier af 

marketingprogrammernes udvikling, mens et CE fokus som regel vil være mere effektivt på 

senere stadier, hvor virksomheden er etableret (Leone et al. 2006). CE tilgangens 

anvendelighed er således eksempelvis begrænset ved go-to-market strategier. CE perspektivet 

fokuserer imidlertid på den finansielle værdi af kunder. Med andre ord; brands kan tiltrække 

kunder, mens kunder ved et CE perspektiv anses som et håndgribeligt aktiv for profitskabelse.  

Transaktions versus relations marketing: Som allerede påpeget er dette den måske 

væsentligste overvejelse, når CCO skal vurdere, om CE tilgangen er relevant for 

virksomheden. Der skal således være en gensidig fordel for kunde og virksomhed at skabe og 

fastholde relationen. 

 

De foreslåede retningslinjer for valg af CE eller BE tilgang er analyseret med henblik på at 

give CCO bedst mulig indsigt i, hvorvidt relationship marketing paradigmet og et CE 

perspektiv som udgangspunkt er velegnet for virksomheden. Det skal understreges, at 

ovenstående faktorer skal opvejes samlet, så det giver CCO et helhedsbillede.  
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2.3 Argumentation for anvendelse af loyalitetsteorien  

Hvis CCO finder relationship marketing og et CE fokus relevant for virksomheden, bør 

loyalitetsteorien og dens forudsætninger undersøges nærmere, inden loyalitetsprogrammer 

iværksættes ukritisk. 

 

Som påpeget i problemstillingen er det ikke hensigtsmæssigt, at CCO prioriterer 

kundeporteføljen alene ud fra kundeloyalitet. Loyale kunder er således et middel til at sikre 

virksomheden resultater og ikke et mål i sig selv. I de næste afsnit ses nærmere på 

loyalitetsteorien, der er forankret i relationsparadigmet med henblik på at fastlægge pros and 

cons. På den baggrund er det endvidere muligt at vurdere anvendeligheden af en matrice, der 

kun tager hensyn til loyalitetsaspektet ved håndtering af kundeporteføljen.  

 

Reichheld (1990) beskæftiger sig med udgifterne ved at tiltrække en ny kunde i forhold til at 

fastholde en eksisterende kunde. Det fastslås, at fordelene ved at fastholde en kunde frem for 

at tiltrække en ny kunde varierer fra branche til branche, men i alle tilfælde er det en fordel at 

fastholde eksisterende kunder. Således forholder Reichheld (1990) sig ikke kritisk til, at 

loyale kunder ikke nødvendigvis er profitable eller bidrager positivt til virksomheden som 

eksempelvis referencekunder. Frederick Reichheld (1990) har udviklet en model, som angiver 

årsagerne til, at en gennemsnitlig øget kundelivstid skaber øget rentabilitet i virksomheden.    
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Figur 4: Hvorfor kunder er mere profitable over tid  

 
Kilde: Reichheld og Sasser (1990) 

 

Modellens resultater er vist i figur 4, her fremgår det, at virksomheden indledningsvis 

afholder en række omkostninger overfor kunden. Omkostningerne dækker over udgifter til 

markedsføring, oprettelse af kunden i virksomhedens database med videre. I de følgende år i 

kundeforløbet følger en stigende lønsomhed, som skal tilskrives fem faktorer:  

Basisprofitten: Er det grundbeløb som virksomheden løbende tjener på at fastholde kunden, 

denne lønsomhed er den mest åbenlyse og den direkte årsag til, at virksomhederne 

interesserer sig for loyalitet. 

Øget mersalg: Der er erfaringsmæssigt en positiv korrelation mellem kundens levetid og den 

mængde af produkter, kunden køber, både i forhold til købsfrekvens, købsvolume og 

krydssalg.  

Lavere omkostninger: Det er forholdsvis billigere at fastholde en nuværende kunde end at 

tiltrække nye kunder.  

Flere referencer og positiv omtale: Kundelivstid og kundetilfredshed korrelerer positivt med 

hinanden, og tilfredse kunder omtaler virksomheden i positive vendinger og anbefaler 

virksomheden.   

Højere priser: Kunder med en lang kundelivstid er mindre prisfølsomme end nye kunder 

eller kunder, der handler med virksomheden i et begrænset omfang.  
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Reichheld (1990) opfordrer på den baggrund CCO til at arbejde med at fastholde og udvikle 

allerede eksisterende kunder. Det er altså vigtigt for virksomhederne at have fokus på 

kundernes levetid.  

2.3.1 Kritik af loyalitetsteorien 

Segmentering af kundegrundlaget kan foretages ud fra Pareto Law også kaldet 80/20 reglen. 

Reglen angiver, at 80% af virksomhedens totale salgsvolumen bliver genereret af 20% af 

kunderne, men også at 80% af de totale omkostninger til servicering bliver brugt på 20% af 

kunderne. Det er dog langt fra sikkert, at de 20% særdeles profitable kunder også er dem, der 

optager flest ressourcer til servicering (Christopher et al. s. 41, 2002). Endvidere har 

empiriske studier vist, at 30% af virksomhedernes kunder halverer virksomhedens profit 

(Kotler, 1961). På baggrund heraf er Reichhelds (1990) forestilling om, at loyale kunder altid 

vil føre profit med sig ikke nødvendigvis korrekt. En forudsætning for, at Reichhelds (1990) 

antagelser holder, må derfor være, at kundernes livstidsværdi er positiv.  

 

Der er i de senere år blandt CCO’s opstået en stigende forståelse for vigtigheden af 

kundeloyalitet. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at loyalitet og rentabilitet sammenholdes. 

Inddrages denne betragtning ikke, risikerer virksomheden at gøre kunder med negativ 

livstidsværdi loyale. Der er ligeledes risiko for at CCO, i forsøget på at gøre et kundesegment 

med en lav livstidsværdi loyal, opnår at segmentet ender med en negativ livstidsværdi. Denne 

sammenhæng opstår, hvis loyalitetsinvesteringen bliver større end den merværdi, kunden 

genererer. Det er derfor nødvendigt for CCO at kunne forudsige resultaterne af en 

loyalitetsinvestering.  

2.4 Er loyale kunder profitable? 

Linket mellem loyalitet og profitabilitet undersøges ved at bestemme sammenhængen mellem 

kundens levetid hos virksomheden og virksomhedens profit. En perfekt korrelation mellem 

levetid og profit betyder, at CCO præcist vil være i stand til at forudsige virksomhedens profit 

ved at fastholde kunderne. Des svagere korrelation des mindre sammenhæng er der mellem 

levetid og profit. Reinartz og Kumar (2002) har undersøgt dette forhold empirisk ved at 

analysere fire virksomheder i forskellige brancher og fundet en svag til moderat 

sammenhæng, idet korrelationskoefficienterne varierer fra 0,20 til 0,45. Den svenske 

professor Söderlund (2001) støtter op om Reinartz og Kurmars (2002) konklusioner og finder 

at antagelsen om, at loyale kunder altid er profitable som en grov generalisering og forenkling 



 

 

 24 

af de faktiske forhold. Fortalere for at anvende loyalitetsanalyser påpeger, at der er en række 

positive effekter ved loyale kunder: de koster mindre at servicere, de er villige til at betale en 

merpris for produkter og services, samt de bidrager positivt til virksomheden via positiv word 

of mouth (PWOM) effekten (Lee et al., 2006).  Reinartz og Kumar (2002) tester disse tre 

hypoteser ved at analysere de fire virksomheder, hvor kundernes købsmønstre og 

virksomhedernes serviceniveau sammenholdes.   

2.4.1 Det koster mindre at servicere loyale kunder 

Fortalere for loyalitetsinitiativer påpeger, at loyale kunder bidrager betydeligt til 

virksomhedens profit gennem et stort antal transaktioner, der langt overgår omkostningerne til 

at erhverve dem. Dette argument forudsætter, at transaktionerne er profitable for 

virksomheden. Endvidere påpeges en positiv sammenhæng mellem loyalitet og faldende 

omkostninger til servicering, idet loyale kunder har et bedre kendskab til virksomhedens 

transaktionsprocesser og er mindre ressourcekrævende. Reinartz og Kumar (2002) afviser 

denne sammenhæng, der ikke kan bekræftes empirisk, derimod fandt de, at loyale kunder kan 

være mere omkostningstunge at servicere. Linket mellem loyalitet og lavere omkostninger 

eksisterer dog inden for specifikke brancher (Reinartz og Kumar, 2002).  

2.4.2 Loyale kunder betaler højere priser for produkter og services 

Fortalere for loyalitetsinitiativer argumenterer for, at årsagen til kunder er loyale bl.a. skyldes 

høje omkostninger ved at skifte fra en leverandør til en anden. Kunder vil derfor til en vis 

grad være villige til at betale højere priser for produkter og services. Denne sondring er ikke 

plausibel i en relationship marketing kontekst, hvor kunder typisk belønnes med lavere priser 

ved høj købsfrekvens og købsvolume (Reinartz og Kumar, 2002). Ved at analysere de fire 

virksomheder konkluderer Reinartz og Kumar (2002), at loyale kunder på tværs af brancher 

betaler lavere priser i forhold til nye kunder. Dette er tilfældet inden for både B2B industrien 

med 5-7% lavere priser afhængig af branche, samt B2C industrien med op til 9% lavere priser 

afhængig af branche. Eksempelvis køber B2B kunder ofte i store kvantums, kender deres 

værdi for virksomheden og udnytter denne viden til at forhandle fordelagtige priser. Der er 

desuden empirisk bevis for, at loyale kunder inden for begge industrier er mere prisfølsomme 

end kunder, der ikke køber regelmæssigt hos virksomheden (Reinartz og Kumar, 2002).  

 

Denne sammenhæng understøttes af Jain og Singh (2002). De påpeger, at loyale kunder 

generelt har mere indsigt i virksomhedernes produkter og priser og er derfor bedre i stand til 
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at vurdere kvalitet i relation til prisniveau. Endnu mere fundamentale er undersøgelser, der 

konkluderer at kunder tager afstand fra virksomheder, der forsøger at udnytte kundernes 

loyalitet til at opnå øget profit. Surveys tegner et entydigt billede; forbrugerne mener, at loyale 

kunder fortjener lavere priser. Desuden er det særdeles vanskeligt at prisdifferentiere for en 

længere periode, da kunder oftest er i stand til at gennemskue sammenhængen med betydelige 

konsekvenser for virksomhedens omdømme til følge (Jain og Singh, 2002).  

2.4.3 Loyale kunder advokerer for virksomheden 

Endnu et tungtvejende argument for at iværksætte loyalitetsinitiativer er, at loyale kunder i 

langt højere grad advokerer for virksomheden. Word of mouth (WOM) effekten er således 

veldokumenteret og en særdeles effektiv katalysator i bestræbelserne på at forbedre 

virksomhedens image og tiltrække nye kunder. Mange virksomheder retfærdiggør 

investeringer i loyalitetsprogrammer ved den profit, der genereres fra nye kunder via WOM 

effekten, frem for den profit loyale kunder genererer. Reinartz og Kumar (2002) undersøger, 

om WOM effekten er mere udtalt blandt kunder, der hyppigt handler hos virksomheden i 

forhold til kunder, der sjældent handler hos virksomheden. Først måles omfanget af passiv 

WOM marketing, dvs. om kunderne nævner den pågældende virksomhed, når de bliver bedt 

om at anbefale virksomheder inden for virksomhedens branche. Dernæst måles omfanget af 

aktiv WOM marketing, hvor kunderne bliver spurgt, om de spontant fortæller om den 

pågældende virksomhed til venner, familie og bekendte. Disse målinger sættes i relation til 

kundernes faktiske loyalitetsniveau, der bestemmes ud fra kundernes købsadfærd. Til sidst 

måles kundernes loyalitetsattitude, hvor kunderne spørges direkte ind til deres syn på 

virksomheden. 

 

Undersøgelsen viser, at linket mellem kunder, der handler hyppigt og deres tilbøjelighed til at 

markedsføre virksomheden via WOM, ikke er stærkt korreleret. Reinartz og Kumar (2002) 

påpeger, at det er nødvendigt at se på adfærdsmæssig loyalitet og holdningsmæssig loyalitet 

adskilt. De forskellige former for loyalitet vil blive uddybet senere i afhandlingen. Kunder, 

der scorer højt på begge parametre, er således 54% mere tilbøjelige til at bidrage med aktiv 

WOM og 33% mere tilbøjelige til at bidrage med passiv WOM. Resultaternes validitet 

underbygges af andre forskere. Derved skal CCO ikke måle loyalitet alene på baggrund af 
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købsadfærd2, men skal også inddrage holdningsmæssig loyalitet. Ellers kan CCO risikere at 

investere i et loyalitetsprogram, der favoriserer kunder, som eksempelvis handler hos 

virksomheden af bekvemmelighed alene. 

 

Af Oliver’s (1999) analyse fremgår det desuden, at kundetilfredshed ikke er hensigtsmæssigt 

som mål for kundeloyalitet og profitabilitet. Loyalitetsattitude er væsentlig, da det er en 

indikator for kundernes tilbøjelighed til at udføre en bestemt adfærd; herunder 

sandsynligheden for fremtidig køb af produkter og services, samt sandsynligheden for 

kunderne advokerer for virksomheden (Reichheld, 2003). 

2.4.4 Linket mellem loyalitet og profitabilitet skal administreres samtidig 

Det er blevet et mantra inden for marketing, at loyale kunder koster mindre at servicere, er 

villige til at betale mere end andre kunder og tiltrækker flere kunder til virksomheden via 

WOM effekten. Dette mantra er opstået ud fra præmissen, at loyale kunder er profitable 

kunder. Med dette udgangspunkt forsøger CCO at optimere virksomhedens profit ved at 

anvende matricer som RFM (recency, frequency, and monetary value), PCV (past customer 

value) og SOW (share of wallet), der tager udgangspunkt i kundernes hidtidige transaktioner 

med virksomheden (Kumar, 2006). Forskning af Reinartz og Kumar (2002) viser dog, at 

loyale kunder kender deres sande værdi for virksomheden og kræver et højt serviceniveau, 

mener de fortjener lavere priser og spreder primært PWOM, hvis de føler sig og opfører sig 

loyale. På den baggrund er loyale kunder ikke nødvendigvis de mest profitable, og linket 

mellem loyalitet og profitabilitet skal ifølge Kumar og Rajan (2009) administreres samtidigt. 

Ved at tage udgangspunkt i en matrice, der har både profitabilitet og loyalitet som parametre, 

vil virksomheder være i stand til at adressere denne problematik, hvilket netop er 

afhandlingens sigte. På baggrund af denne matrice kan CCO foretage pålidelige beslutninger, 

omkring hvilke kunder, der bør fastholdes og erhverves, og hvilke kunder, som bør afvikles 

og ikke skal erhverves på baggrund af deres værdi for virksomheden.   

 

I ovenstående analyse fremgår det, at loyale kunder ikke er ensbetydende med profitable 

kunder, som Reichheld (1990) ellers påpeger. Reinartz og Kumar (2002) udstiller 

loyalitetsmatricer som mangelfulde, hvis de anvendes uden der tages direkte hensyn til 

                                                 
2 Traditionally, customer loyalty has been defined as a behavioral measure. These measures include proportion 
of purchase, probability of purchase, probability of product repurchase, purchase frequency, repeat purchase 
behavior, purchase sequence, and multiple aspects of purchase behavior (DuWors & Haines, 1990). 
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profitabilitetsaspektet. Derved har den modificerede loyalitetsmatrice sin berettigelse.  

2.5 Management af kundeloyalitet 

Shah og Kumar (2004) fremhæver fundamentale problemer ved den måde, kundeloyalitet 

administreres og fortolkes af en række virksomheder; kundeloyalitet administreres ofte på 

aggregeret niveau med minimal differentiering på tværs af kundesegmenter. Det vil sige, 

forskelle i kundernes værdi, adfærd, demografi og attitude med videre ignoreres. 

Korrelationen mellem kundeloyalitet og profitabilitet er ikke entydig. Dertil er en række 

loyalitetsprogrammer uprofitable, når virksomhederne belønner kunder på baggrund af 

brugsfrekvens frem for, hvor profitable de er. Formålet er dog ikke at kortlægge, hvorledes 

CCO bør arbejde isoleret set med kundeloyalitet og loyalitetsprogrammer, men derimod 

hvorledes linket mellem kundeloyalitet og profitabilitet skal administreres. I det videre gives 

indblik i, hvordan CCO kan arbejde målrettet mod at gøre loyale kunder profitable. 

Segmenter på baggrund af de to parametre beskrives, og de strategiske overvejelser skitseres. 

2.5.1 Segmentering på baggrund af profit og loyalitet  

Virksomheder bør ikke segmentere alene på basis af loyalitet, men også på basis af 

profitabilitet. Figur 5 viser strategiske anvisninger ved segmentering ud fra både loyalitet og 

profitabilitet (Kumar og Reinartz, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 28 

Figur 5: Håndtering af linket mellem loyalitet og profitabilitet  

 
Kilde: Kumar og Reinartz (2002) 

 

Af figur 5 fremgår det, at true friends er de mest værdifulde kunder. De er tilfredse med det, 

virksomheden har at tilbyde og engagerer sig i virksomhedens processer, som de er 

komfortable ved. De køber regelmæssigt over tid, og er de mest profitable kunder for 

virksomheden. Det er vigtigt, at true friends kommunikationsbehov tilfredsstilles, der skal 

være på et konsistent niveau, dog uden disse kunder føler det som et forstyrrende element. 

Virksomheder bør stræbe efter at sikre adfærdsmæssig og attitudemæssig loyalitet blandt true 

friends (Kumar 2006).  

 

Butterflies er kunder i virksomheden for en kort periode, men er alligevel meget profitable for 

virksomheden. Disse kunder er flygtige, fordi de konstant er på udkig efter den bedste handel 
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og derfor ikke har interesse i at opbygge stabile forretningsforbindelser med deres 

leverandører. Derfor er det ikke fordelagtigt at investere massivt i butterflies, det er derimod 

nødvendigt at finde det rigtige tidspunkt at holde inde med at investere i de enkelte kunder 

(Kumar 2006). Derved skal CCO sigte mod transactional satisfaction og ikke attitudinal 

loyalty.  

 

Barnacles er kunder, som kun er lidt profitable på trods af, at relationen til virksomheden er 

langvarig. Disse kunder bidrager ikke med tilfredsstillende return on investment (ROI), da 

frekvensen og størrelsen af transaktionerne er for begrænset. Barnacles er altså ikke en 

attraktiv kundegruppe, hvilket kræver, at CCO er i stand til at håndtere relationen optimalt for 

at sikre et profitabelt samarbejde. Her er det nødvendigt at fastlægge, om kunden har en small 

size of wallet eller en small share of wallet. Hvis problematikken skyldes, at kundens 

købsvolume er lille, er nøje kontrol med virksomhedens udgifter nødvendig for at undgå tab. 

Hvis share of wallet er lille, er mersalg og krydssalg en måde at øge profitabiliteten (Kumar, 

2006).   

 

Marketingsressourcer bør allokeres til butterflies frem for barnacles, da denne kundegruppe 

er betydelig mere profitabel. Det kan dog være vanskeligt at identificere, hvilke butterflies der 

har mest potentiale som true friends og ikke bliver til barnacles. Ved at kortlægge de drivere, 

som har indflydelse på relationen mellem kunde og virksomhed, er det muligt at identificere, 

hvilke butterflies der mest sandsynligt vil udvikle sig til true friends, og hvilke butterflies der 

vil ende som barnacles. Disse drivers inkluderer; “spending level, level of cross-buying, 

degree of focused buying, average interpurchase time, amount of purchase returns, loyalty 

membership, frequency of marketing communication and customer initiated contacts” 

(Kumar og Rajan s. 6, 2009). CCO skal dog også tage andre faktorer i betragtning og udvise 

forsigtighed, når ressourceallokering til kunder skal bestemmes.  

 

Strangers er virksomhedens mindst profitable kunder, da der ikke er sammenfald mellem de 

produkter og services, som virksomheden udbyder og de ønsker, som disse kunder har. Det er 

vigtigt, at CCO er i stand til at identificere denne kundegruppe på et tidligt stadie, og afholde 

sig fra at investere i relationer, da strangers ikke er loyale eller meget lidt profitable. 

Virksomhedens mål bør derfor være at sikre maksimal profit fra hver enkel transaktion 

(Kumar, 2006).  
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Når CCO segmenterer virksomhedens kunder ud fra kriterierne i figur 5, er det ifølge Kumar 

og Rajan (2009) essentielt, at virksomheden opbygger et loyalitetsprogram med det 

overordnede formål at sikre maksimal profit. For at implementere et sådan program skal tre 

fundamentale forhold være på plads; ”building and enhancing behavioral loyalty, cultivating 

attitudinal loyalty og linking loyalty to profitability” (Kumar og Rajan s. 6, 2009). Når disse 

forhold er klarlagt, har CCO mulighed for at skelne og prioritere kunderne efter deres 

loyalitetsgrad og værdi for virksomheden.  

2.5.2 Loyalitetsprogrammer  

Shah og Kumar (2004) foreslår på baggrund af deres studier to typer af loyalitetsprogrammer, 

der begge prioriterer kunderne på baggrund af købsadfærd, attitude, profil og 

profitabilitetspotentiale. Herigennem vil virksomheden kunne opbygge og opretholde loyalitet 

med kunderne, samtidig med der fokuseres på kundeprofitabilitet. Det er her ikke hensigten at 

give CCO en dybdegående analyse af, hvorledes loyalitetsprogrammer bør opbygges og 

administreres, men blot pointere anvendeligheden når profitable kunder skal fastholdes.        

 

Den første type af loyalitetsprogrammer er standardiseret og endimensionel, hvor kunden 

bliver belønnet øjeblikkeligt baseret på den samlede omsætning med virksomheden. CCO 

administrerer altså kunderne på et aggregeret niveau og loyalitet opbygges på tværs af alle 

kundesegmenter. Den anden type af loyalitetsprogrammer sigter mod at påvirke kundernes 

attitude og adfærd fremadrettet. Belønningsstrukturen er her målrettet specifikke kunder, hvor 

typen og omfang af incitament vil være individuel. CCO vil i den sammenhæng prioritere 

marketingsressourcer, efter hvilke kunder virksomheden ønsker at tiltrække og fastholde 

(Shah og Kumar, 2004).  

2.6 Loyalitetsteorien  

I ovenstående analyse fremgår det, at linket mellem loyalitet og profitabilitet skal håndteres 

sideløbende. Der er således behov for at udvikle en matrice, der kan segmentere 

virksomhedens kunder på baggrund af de to parametre. Inden en sådan matrice udvikles, er 

det nødvendigt at analysere teorien inden for kundeloyalitet nærmere. Som allerede påpeget er 

loyalitet ikke et entydigt begreb, hvorfor det er nødvendigt præcist at definere, hvordan 

kundeloyalitet bør opgøres mest hensigtsmæssigt. Dette har betydning når CCO skal håndtere 

kundeloyalitet i en modificeret loyalitetsmatrice, der ligeledes behandler kundeprofitabilitet.  
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Loyalitetsbegrebet er løbende blevet modificeret gennem de seneste 80 år (Jacoby og 

Chestnut s. 9, 1978). For at opnå en nuanceret forståelse af loyalitetsbegrebet og klarhed 

omkring, hvorledes afhandlingen i det videre forløb vil anvende begrebet, gives i det følgende 

et detaljeret indblik i den teoretiske udformning.  

2.6.1 Definition af loyalitetsbegrebet   

Indledningsvis er det nødvendigt at kortlægge, hvorledes teoretikere definerer loyalitet. Der 

findes en række forskellige tilgangsvinkler til begrebet, og den enkelte definition af loyalitet 

varierer afhængig af, hvilket perspektiv der anvendes.  

 

I 1950’erne og 1960’erne definerede teoretikerne loyalitetsbegrebet ud fra en dimension. 

Tilgangen om at definere loyalitet ud fra mere end én dimension opstod først i 1970’erne. 

Grundet kompleksiteten, der præger loyalitetsbegrebet, var tilgangen til kundeloyalitet ikke 

tilstrækkelig ud fra en enkelt dimension, og sammensat loyalitet blev således udfaldet af 

samspillet mellem det adfærdsmæssige og holdningsmæssige perspektiv (Jacoby og Chestnut 

s. 15, 1978). Udover disse tre tilgangsvinkler skelnes der mellem brandloyalitet og 

kundeloyalitet. På makroniveau benyttes et en til mange princip. En til mange princippet 

dækker over brandloyalitet, hvor kundeporteføljens samlede loyalitet betragtes. Brandloyalitet 

er knyttet til det transaktionsorienteret paradigme. På mikroniveau benyttes en til en 

princippet, hvor loyalitet måles på den enkelte forbruger også kaldt kundeloyalitet. 

Kundeloyalitet er opstået i takt med relationsmarkedsføringens udbredelse (Assael s. 79, 

2004). 

 

Med udgangspunkt i relationsparadigmet, er det nødvendigt at kende til kundernes 

individuelle loyalitet, hvorfor et en til en perspektiv vil blive anlagt i afhandlingens videre 

forløb. Segmentinddeling kan ske på baggrund heraf. I det følgende gives et indblik i de tre 

omtalte loyalitetstyper, hvorefter det diskuteres, hvilken type loyalitet afhandlingens 

modificerede loyalitetsmatrice vil blive bygget op omkring.  

 

Adfærdsmæssig loyalitet 

Ifølge Jacoby og Chestnut (1978) er det muligt at finde 33 forskellige definitioner af loyalitet 

inden for den adfærdsmæssige tilgangsvinkel. Jacoby og Chestnut (1978) definerer selv den 

adfærdsmæssige loyalitet som følger: ”Brand loyal behavior is defined as the overt act of 
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selective repeat purchasing based on evaluative psychological decision processes.” (Ball et 

al. s. 2, 2004).  

 

Ifølge citatet er den adfærdsmæssige tankegang kendetegn ved gentagende transaktioner fra 

en kunde, dette kan være defineret ved genkøb inden for en given produktkategori. Når 

loyaliteten bygger på konkrete handlinger og ikke de bagvedliggende tanker, er det muligt at 

måle loyaliteten ud fra observationsmetoden, der relaterer sig til kundeadfærden (Ball et al. s. 

2, 2004). En forbruger gennemgår som udgangspunkt en købsbeslutningsproces, hvor blandt 

andet behovserkendelse, informationssøgning og evaluering af produktet finder sted. Ved at 

opleve en gentagende tilfredshed med et produkt, er det ikke længere nødvendigt for kunden 

at gennemløbe den klassiske købsbeslutningsproces. Der er i sådanne tilfælde tale om rutine 

eller vanekøb, som finder sted, hvor forbrugeren opnår en form for loyalitet over for produktet 

(Assael s. 64, 2004). Er forbrugeren derimod ikke tilfreds med produktet, er der en mindre 

sandsynlighed for, at forbrugeren køber produktet igen. Også manglende markedsføring eller 

negativ omtale kan minimere sandsynligheden for, at forbrugeren fortsat køber produktet 

(Assael s. 66, 2004). Jacoby og Chestnut (s. 41, 1978) kritiserer den adfærdsmæssige 

loyalitetstilgang for at være overforenklet i forhold til loyalitetsbegrebets kompleksitet. Det 

tiltag, der anvendes til at finde frem til den adfærdsmæssige loyalitet, koncentrerer sig 

overordnet om begrebets positive sider, hvorfor man mangler at tage højde for de drivers, der 

ligger bag illoyalitet.  

 

Uanset hvilken af de 33 definitioner, der anvendes til at vurdere loyaliteten, måler disse kun 

udfaldet og ikke årsagen til forbrugernes adfærd. En vurdering af loyaliteten ud fra den 

adfærdsmæssige tilgangsvinkel, giver derfor kun en forståelse for købsadfærden, hvorledes de 

underliggende faktorer er dannet og udvikler loyal adfærd, fortæller den adfærdsmæssige 

loyalitet altså ikke noget om. Den adfærdsmæssige loyalitet komplimenterer RFM teorien, 

som tager udgangspunkt i de transaktioner, som en kunde har foretaget med virksomheden. 

Denne form for beregning af kundeværdi bygger på en antagelse om, at gårsdagens store 

kunde også ville blive morgendagens store kunde. 

 

Holdningsmæssig loyalitet  

Jacoby og Chestnut (1978) identificerer tolv operationelle definitioner af holdningsmæssig 

loyalitet. Disse definitioner anskuer loyaliteten ud fra procedurer, der gør det muligt at måle 

loyaliteten, hvorfor flere at definitionerne kan benyttes til at opstille intervaller og skelne 
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mellem graden af loyalitet hos forbrugerne (Jacoby og Chestnut s. 47, 1978). Jacoby (1971) 

definerer holdningsmæssig loyalitet som følger: ”Brand loyal attitudes are the underlying 

predispositions to behave in such a selective fashion.” (Jacoby s. 26, 1971). Blandt forskere 

er der overordnet enighed om, at forbrugerens holdningsmæssige loyalitet udgøres af 

attituden, som består af tre komponenter; kognitive, affektive og konative. 

  

Den kognitive komponent er den mentale analyse af brandets karakteristika. Analysen 

indeholder forbrugerens mening, tanker og opfattelse af det enkelte brand, og finder sted i 

forbrugerens bevidsthed. Forbrugeren analyserer, i hvilket omfang brandet indeholder 

forbrugerens præferencer. 

Den affektive komponent er de følelsesmæssige faktorer, som finder sted i forbrugerens 

underbevidsthed. Disse faktorer opstår som en konsekvens af forbrugerens tidligere erfaringer 

med produkt og brand. Det er i denne fase, den egentlige attitude til brand og produkt dannes.  

Den konative komponent er forbrugerens inerti til handling. Handlinger er afledt af den 

etablerede attitude til brandet, og der er derfor tale om en ren adfærdsintention (Jacoby, 

1971). 

 

Ulempen ved at benytte den holdningsmæssige tilgang er, at forbrugernes loyalitet er udtrykt 

ved deres holdninger og ikke nødvendigvis kommer til udtryk ved et konkret køb.  

 

Sammensat loyalitet  

Oliver (1999) definerer sammensat loyalitet på følgende måde: ”A deeply held commitment to 

rebuy or repatronize a preferred product/service consistently in the future, thereby causing 

repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite situational influences and 

marketing efforts having the potential to cause switching behavior.” (Oliver s. 36, 1999). 

 

Som det fremgår af definitionen, er sammensat loyalitet en kombination af adfærdsmæssig og 

holdningsmæssig loyalitet. Argumentet for at kombinere adfærd og holdningsmæssig loyalitet 

er, at ingen at de to begreber individuelt formår at definere loyalitetsbegrebet og dets 

kompleksitet tilstrækkeligt. Day (1969) deler denne holdning og påpeger, at det ikke er 

tilstrækkeligt at basere loyalitet på en gentagende adfærd, da det i så fald ikke er muligt at 

skelne mellem ægte og tilfældig loyalitet. Ægte loyalitet kommer ikke kun til udtryk ved 

konkret adfærd, men også i forbrugerens holdninger og tilknytning til brandets egenskaber. 

Tilfældig loyalitet opstår blandt de kunder, som gentagne gange køber et produkt, men som 
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ikke er holdningsmæssigt knyttet til brandet eller produktet. Der er blandt denne type kunder 

ikke tale om egentlige loyale kunder. Opstår der et tilbud fra en konkurrent, vil kunden være 

tilbøjelig til at benytte dette, hvorimod en ægte loyal kunde i højere grad vil være afvisende 

over for konkurrenters tilbud.  På baggrund af dette konstaterer Day (1969), at den stærkeste 

definition af loyalitet opnås ved både at inddrage de adfærdsmæssige og holdningsmæssige 

kriterier. Jacoby (1971) argumenterer altså ligesom Day (1969) for sammensat loyalitet og 

tilføjer, at forbrugerne kan være loyale over for et eller flere brands inden for samme 

produktkategori. Forbrugerens til- og fravalg af produkter sker herved som en funktion af 

loyaliteten (Jacoby, 1971). 

 

Jacoby og Kyner udviklede i 1973 en konceptuel definition af loyalitet. Til forskel fra de 

operationelle definitioner, som har fokus på, hvordan man måler et begreb, har en konceptuel 

definition fokus på, hvad man skal måle, og ikke hvordan man måler dette. Definitionen er 

udtrykt ved seks forhold, som gør sig gældende, når man skal måle loyalitet; (1) en handling 

er forudindtaget og ikke tilfældig, (2) der forekommer en respons i form af en konkret adfærd, 

(3) den konkrete adfærd skal udtrykkes over en længere periode, (4) beslutningstagerens 

psykologiske processer udgør de underliggende drivere for loyalitet, (5) der foregår et til- og 

fravalg af et enkelt eller flere brands, (6) den er en funktion af psykologiske beslutnings- og 

evalueringsprocesser (Jacoby og Kyner, 1973). 

 

Ud fra ovenstående definition konkluderer Jacoby og Chestnut (1978), at ægte loyalitet skal 

identificeres ud fra de kognitive, affektive og konative komponenter. Det vil sige, at ægte 

loyalitet opstår, når præferencen for et givent brand er højere end for konkurrerende brands. 

Det er en forudsætning, at forbrugeren skal have intention om at købe det pågældende brand 

frem for andre brands, for at ægte loyal adfærd udvises (Oliver s. 390, 1997). Sammensat 

loyalitet er den mest omfattende loyalitetsdefinition, ulempen ved definitionen er dog, at det 

er tilsvarende komplekst og omfattende at måle den sammensatte loyalitet. Til trods for dette 

komplimenterer sammensat loyalitet i høj grad mange profitabilitetsmatricer, der inddrager 

både det holdningsmæssige og adfærdsmæssige aspekt.    

2.6.2 Valg at loyalitetstilgang  

Til udarbejdelsen af den modificerede loyalitetsmatrice er det nødvendigt at kende til den 

enkelte kundes individuelle loyalitet, hvilket bekræfter behovet for at benytte en til en 

princippet, alternativt skal CCO kunne bestemme loyalitetsniveauet inden for et veldefineret 
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segment. Afhandlingen tager udgangspunkt i sammensat loyalitet, som giver det mest 

retvisende billede af kundeloyaliteten. Herved bliver det eksempelvis muligt at skelne mellem 

ægte og tilfældig loyalitet i matricen. Som påpeget er sammensat loyalitet den mest 

komplekse form for kundeloyalitet at bestemme, men giver samtidig det mest retvisende 

billede. Sammensat loyalitet er den mest komplekse form, men begrebet vurderes ikke som en 

hindring med tanke på de store mængder data, der oftest kan indsamles og bearbejdes i CRM 

systemer. Den modificerede loyalitetsmatrice skal altså bygge på sammensat loyalitet.    

2.7 Identificering af egnet loyalitetsmatrice  

De mange forskellige definitioner af loyalitetsbegrebet gør det problematisk at sammenligne 

loyalitetsmodeller og matricer, da det ikke altid fremgår eksplicit, hvilken definition, der 

ligger til grund herfor. I de følgende afsnit diskuteres relevante loyalitetsmodeller og matricer, 

hvor fordele og ulemper analyseres. Formålet er at finde frem til den bedst egnede 

loyalitetsmatrice med henblik på afhandlingens problemstilling. Idéen er her at finde frem til 

en loyalitetsmatrice eller model, der kan analysere kunderne på baggrund af definitionen om 

sammensat loyalitet. Loyalitetsmodellen skal endvidere kunne bruges operationelt, dvs. det 

skal være muligt at måle og bearbejde resultaterne deltaljeret som grundlag for en 

dybdegående loyalitetsanalyse. Dertil skal det være muligt at lave en logisk kobling til et 

profitabilitetsmål. Hensigten er med udgangspunkt i loyalitetsmatricen at modificere denne, så 

et profitabilitetsmål udgør et ekstra parameter i en modificeret matrice. Fordelen herved er 

tydeliggjort i analysen af svaghederne ved loyalitetsteoriens forudsætninger, der beror på  

Reichheld (1990) og andre loyalitetsfortaleres betragtninger.  I sagens natur er det ikke muligt 

at inddrage samtlige loyalitetsmodeller og matricer, der findes i litteraturen, hvorfor 

nedenstående er udvalgt på baggrund af den indsigt, afhandlingens forfattere har til 

loyalitetsteorien, hvor loyalitetsmodeller med speciel betydning inden for området inddrages. 

Der vil således være potentielt relevante loyalitetsmodeller og matricer, der ikke behandles i 

dette snit.      

2.7.1 European Performance Satisfaction Index (EPSI)  

EPSI modellen blev i 1999 introduceret under navnet european customer satisfaction index. 

Formålet med indekset er at samle de europæiske lande om et fælles indeks, som kan måle 

interessenters tilfredshed og identificere deres prioriteter (EPSI Rating s. 14, 2007). Indekset 

er udviklet af professorer fra forskellige europæiske lande og blev som forsøgsprojekt indført 

i tolv europæiske lande, herunder Danmark (Kristensen, 2004). Modellens styrke ligger i, at 
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den bruges som benchmarking til at sammenligne loyalitetsniveauet mellem forskellige 

virksomheder og brancher, og modellen kan desuden benyttes til sammenligninger på tværs at 

kulturer og landegrænser. Modellen fremgår af figur 6. Indekset er inspireret af både ACSI og 

SCSB modellerne og analyserer tre ikke finansielle områder; eksterne kunder, medarbejdere, 

og repræsentanter for samfundet.  

 

Figur 6: EPSI modellen 

 
 

Kilde: Kristensen, 2004 

 

EPSI består af syv variable; image, forventninger, kvalitet af produkter og kvalitet af service, 

som er latente variable, imens værdi, tilfredshed og loyalitet er resultatet af de latente variable 

(Kristensen, 2004). EPSI modellen beskriver de underliggende processer i en kundes adfærd 

og til trods for, at modellen er bygget op over en række generelle spørgsmål, er 

spørgerammen så fleksibel, at modellen kan benyttes af en bred vifte af virksomheder. 

Spørgsmålene stilles til minimum 250 kunder, hvorefter der ved hjælp af statistiske teknikker 

måles det bedste samspil mellem alle variablerne i modellen. For at modellens resultater 

accepteres, skal modellen minimum kunne forklare to tredjedel af variationen i 

kundetilfredsheden (Kristensen, 2004).   
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En af modellens kritikpunkter er, at parameteret kundeklage er undladt. Modellen giver 

herved ikke mulighed for at evaluere, om en ændring i en virksomheds håndtering af 

kundeklager har en effekt. Det er ligeledes diskuteret, om modellen bør indeholde variablen 

tillid. Modstandere af dette synspunkt pointerer dog, at tillid har en påvirkning på image, 

hvorfor tillid indirekte er indeholdt i modellen. For hver variabel modellen ikke indeholder, 

skabes en unøjagtighed i kundernes loyalitetsberegning. Benyttes resultaterne kun til at 

benchmarke overfor tilsvarende undersøgelser, er kritikken mindre betydelig, eftersom 

metoden fra de øvrige undersøgelser er den samme. Benyttes resultaterne derimod til at tage 

strategiske beslutninger overfor segmenter og kundegrupper, risikerer man, at der er fejl i den 

reelle kundeloyalitet. 

2.7.2 Loyalitetstyper 

Grønholdt et al. (1998) har udviklet en model til at beskrive forskellige loyalitetstyper. 

Modellen inddeler kunder ud fra parametrene loyalitet og tilfredshed.  Idet loyalitet ikke kan 

sidestilles med tilfredshed, opstår der ifølge forfatterne fire loyalitetstyper, hvilket fremgår af 

figur 7.   

 

Figur 7: Loyalitetstyper 

 
Kilde: Grønholdt et al. (1998) 

 

Tvungen loyalitet opstår, når loyaliteten er høj, men tilfredsheden er lav. Denne loyalitet 

opstår typisk i situationer med monopol lignende tilstande, eller hvis det er for dyrt for 

kunden at skifte leverandør. Tvungen loyalitet minder mest af alt om det, som Day (1969) 

omtaler som falsk eller tilfældig loyalitet.  

Fortjent loyalitet opstår, når både kundens loyalitet og tilfredshed er høj. Day (1969) omtaler 

dette som ægte loyalitet, og det optimale forhold mellem køber og sælger.  
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Fortjent illoyalitet opstår, når kundeloyaliteten og tilfredsheden er lav. Der er her ikke tale om 

egentlig loyalitet snarere om et produkt, som ikke passer til en given gruppe kunder.  

Tvungen illoyalitet opstår, når loyaliteten er lav, men tilfredsheden er høj. En sådan loyalitet 

kan eksempelvis opstå, hvis en kunde er tilfreds med et produkt, men ikke har mulighed for at 

erhverve det, fordi den geografiske distance til forhandleren er for stor.    

 

Der er blandt forskerne enighed om, at der er sammenhæng mellem loyalitet og 

kundetilfredshed. Det er dog mere uklart, hvordan denne sammenhæng finder sted. Det står 

ikke klart, hvilken loyalitetsform forfatterne bag den ovenstående model har benyttet, men 

tages tidspunktet for modellens udvikling i betragtning, antages det dog, at der er tale om 

sammensat loyalitet. Eftersom attituden er en del af den sammensatte loyalitet, og 

kundetilfredsheden er en del heraf, kan der argumenteres for, at kundetilfredshed indgår på 

begge de to parametre. Såfremt dette er tilfældet, bør det overvejes, hvilken betydning dette 

har for brugen af modellen. Modellen giver dog et godt indblik i, at der findes forskellige 

typer af loyalitet, og at kunder kan være loyale på forskellig vis.    

2.7.3 Loyalitetsrangerings modeller   

I 1990’erne var interessen for loyalitetsmodeller, der kan rangere virksomhedens kunder, stor.  

I 1994 opstillede Rust kundernes loyalitetsniveau i en loyalitetsstige jf. figur 8. Stigen er et 

godt symbol for, at kunder kan flytte sig op og ned i loyalitetsniveau afhængig af, om deres 

relation til virksomheden bliver vedligeholdt eller ej (Svanholmer s. 60, 1996). Modellen 

giver virksomheden et kompromisløst mål om at flytte så mange kunder som muligt op af 

stigen og herved gøre dem mere loyale. Modellen er god til at give et indblik i de faser, en 

kunde skal igennem for at blive ambassadør for virksomheden, men modellen giver ikke 

virksomheden indsigt i, hvad der skal til, for at en kunde bevæger sig op af stigen. Ligesom 

modellen ikke er kritisk overfor, hvorvidt alle kunder bør og kan blive loyale. 

 

Figur 8: Loyalitetsstigen 

 
Kilde: Svanholmer (1996) 
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Stig Jørgensen & Partners (SJ&P) har udviklet en loyalitetsmatrice, som rangerer 

virksomhedens kunder (Elling og Jørgensen s. 49, 1997).  Rangeringen sker på baggrund af 

parametrene relations- og attraktivitetsstyrken, og kunderne inddeles i segmenter på baggrund 

heraf. Fordelen ved matricen er, at det kan give virksomheden indsigt i, hvilke indsatsområder 

der skal fokuseres på, for at optimere det enkeltes segments loyalitet. SJ&P har formået at 

udvikle en kompleks simuleringsmodel, som kan forudsige udviklingen i kunders loyalitet 

afhængig af, hvorledes man påvirker parametrenes individuelle drivers. Herved kan 

virksomhederne få nogle praktisk brugbare anbefalinger, som kan optimere loyaliteten blandt 

kunderne og kan anvendes konkret i virksomhederne. Matricens svaghed er, at den er bygget 

op omkring samme antagelser som de øvrige loyalitetsmodeller, nemlig at loyale kunder altid 

er rentable kunder. Problematikken opstår, når virksomheden gør de kunder loyale, som 

bidrager negativt til virksomhedens resultat.  

2.7.4 Valg af loyalitetsmatrice 

Efter at have redegjort for udvalgte loyalitetsmodeller og matricer er det nødvendigt at finde 

frem til den matrice, der giver bedst mulighed for at sammenkoble loyalitet med rentabilitet. 

Det er nødvendigt, at matricen kan måle loyaliteten hos den individuelle kunde. Ligeledes er 

det nødvendigt, at matricen kan segmentere eller rangere kunder efter loyalitetsniveau.  

 

EPSI modellens styrke ligger i at sammenligne brancher og virksomheders loyalitet og 

kundetilfredshed. Modellen bruges ofte på corporate niveau og måler typisk virksomhedens 

samlede loyalitetsniveau (Kristensen, 2004). Loyalitetstypemodellen og loyalitetsstigen er 

ligeledes praktiske anvendelige modeller, der kan knyttes til EPSI eller ASCI modellen, 

hvorved loyalitets- og tilfredshedsniveauet kan måles (Kristensen, 2004).  Disse modeller 

giver dog ikke anvisninger til, hvilke parametre CCO konkret kan anvende til at forbedre 

loyalitetsniveauet, og segmenteringen er ikke specielt detaljeret.   

 

SJ&P loyalitetsmatrice skiller sig særligt ud ved at identificere de bagvedliggende årsager til 

kundens loyalitetspræferencer på baggrund af parametre attraktions- eller relationsstyrke. 

Herved kan CCO identificere, på hvilket område virksomheden skal forbedre sig i forhold til 

enkelte kunder eller segmenter for et højere loyalitetsniveau. Placeringen af kunden ud fra de 

to parametre giver CCO en indikation om, hvor det bedst kan betale sig at prioritere indsatsen 

i forsøget på at øge kundens loyalitet. Matricen er endvidere den, der inddeler kunderne i flest 

segmenter, hvilket alt andet lige gør de enkelte segmenter mere specifikke. Desuden tager 
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matricen udgangspunkt i sammensat loyalitet, hvilket som påpeget er en forudsætning ved 

valg af matrice. SJ&P matrice er anerkendt af danske forskere (Grønholdt et al., 1998), og 

matricen anvendes i praksis hos Loyalty Group og SJ&P, hvilket indikerer at matricen er 

teoretisk understøttet og samtidig operationel brugbar. Endvidere vil matricen kunne 

modificeres med et profitabilitetsparameter og stadig virke overskuelig visuelt. Tanken er her 

at gøre modellen tredimensionel, hvilket uddybes senere.   

 

Efter disse overvejelser identificeres SJ&P loyalitetsmatrice som velegnet til modificering. I 

det efterfølgende afsnit gives en overordnet gennemgang af SJ&P loyalitetsmatrice med det 

formål at fastlægge styrker og svagheder samt give CCO indsigt i, hvorledes matricen 

anvendes.   

2.8 Stig Jørgensen & Partners loyalitetsmatrice 

I dette afsnit præsenteres teorien bag SJ&P loyalitetsmatrice. Som allerede påpeget er 

matricen et stærkt værktøj til at bestemme og forbedre kundeloyaliteten. Kundernes 

lønsomhed er dog ikke knyttet til loyalitetsmatricen, hvilket kan give et misvisende resultat, 

når CCO skal prioritere marketingsindsatsen. SJ&P anbefaler, at der laves en separat 

profitabilitetsanalyse til at supplere loyalitetsanalysen, men lader det op til virksomhederne 

selv at vurdere behovet herfor. Hvis SJ&P skal bistå med en profitabilitetsanalyse, er denne 

baseret på historiske data (Elling og Jørgensen s. 38, 1997). Der laves således ikke en 

individuel analyse, der tager hensyn til kundens potentiale med henvisning til 

kundelivscyklusmodellen.   

2.8.1 SJ&P loyalty intelligence 

Inden for arbejdet med CRM er det vigtigt at holde fokus på de nøglefaktorer, som gør 

kunderne loyale. Ved at benytte SJ&P loyalty intelligence som værktøj, er det muligt at 

afdække, hvad der driver loyaliteten og samtidig håndtere hele processen omkring 

loyalitetsarbejdet. Dette system er modulopbygget og omfatter følgende: Design af 

spørgeramme, distribution af spørgeskema, dataindsamling, analyse af data, 

loyalitetssimulering, rapportering og distribution af resultater.3 Processen opdeles i fire 

moduler, der behandles i det følgende.  

 

 

                                                 
3 S. 2 Forespring (Bilag 1).  
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Modul 1: spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaet opbygges og sammensættes fra følgende spørgsmålskategorier: Deskriptive 

spørgsmål, overordnede spørgsmål, forklarende spørgsmål til, hvad der skaber loyalitet og 

åbne spørgsmål. Ved at benytte forklarende spørgsmål er det muligt at gennemføre mere 

avancerede analyser, der bygger på anvendelsen af SJ&P loyalty simulator, som er et 

netværksbaseret simuleringssystem.4 Selve rekrutteringen kan ske via e-mail eller link fra 

virksomhedens hjemmeside. En af styrkerne ved SJ&P loyalty intelligence er muligheden for 

at indlæse data fra andre systemer til analyse i matricen så som stamdata. Det er muligt at 

kombinere den internetbaserede dataindsamling med mere traditionelle metoder, herunder 

telefoninterview.  

 

Modul 2: Standardanalyser  

På baggrund af undersøgelsen er det muligt at udarbejde frekvens- og krydstabeller, måle 

loyaliteten ved at opstille et loyalitetsregnskab og udarbejde individuelle rapporter samt en 

række andre simple rapporttyper.5  

 

Modul 3: Avancerede analyser 

Anvendelsen af neuralt netværksteknologi, også kaldet datamining, er grundlæggende baseret 

på matematiske modeller, der beskriver hvordan forhold påvirkes, når der ændres på de 

oprindelige forudsætninger. I det neurale netværk analyseres data ved løbende at teste 

sammenhænge mellem indsatsområder og loyaliteten, og gradvis korrigere matricen i forhold 

til, hvor stor fejlen er mellem forudsagte og faktiske output. Det neurale netværk er videre 

velegnet til klassificering af kunder i situationer, hvor der er mange faktorer, som skal tages i 

betragtning.6  

 

Der arbejdes ud fra tre grundlæggende analyseprincipper. Loyalty ranking analysen rangerer 

indsatsområderne efter deres bidrag til loyaliteten. Ved at benytte loyalty simulation er det 

muligt at finde synergier ved at kombinere flere handlingsalternativer samtidig. Det er således 

muligt at estimere forskellige scenarier herunder konsekvenserne for loyaliteten, hvis en 

virksomhed eksempelvis forringer kundetilfredsheden på nogle områder og forbedrer den på 

andre. Med loyalty simulation er det muligt at få et billede af profilen på de mest loyale 

                                                 
4 S. 3 Forespring (Bilag 1).  
5 S. 4 Forespring (Bilag 1).  
6 S. 6 Forespring (Bilag 1).  
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kunder. Hvis det er muligt for virksomheden at rekruttere nye kunder efter denne profil, er 

sandsynligheden større for, at de ender i det loyale segment.  

 

Modul 4: Implementering og opfølgning 

Det er muligt at efterprøve effekten af alternative handlingsparametre inden implementering. 

Derved bliver arbejdet med kundernes loyalitet til en løbende og dynamisk analyseproces, 

som direkte kan understøtte beslutninger på strategisk, taktisk og operationelt niveau.7 SJ&P 

loyalty intelligence og SJ&P loyalty simulator er udviklet i et samarbejde mellem Niels Bohr 

instituttet, Stig Jørgensen & Partners og Forespring. Systemet er velegnet inden for en lang 

række brancher herunder telebranchen, finans, produktion og service.  

2.8.2 Evaluering af loyalitetsregnskabet 

Loyalitetsregnskabet kan med fordel udbygges med et alarmsystem, hvor gennemførte salg 

opfølges med spørgsmål om kundens oplevelse. Hvad er kundens oplevelse i forbindelse med 

den seneste handel? Er kunden guldkunde? Hvis der er negativ feedback fra en guldkunde, er 

det vigtigt virksomheden reagerer og forsøger at ændre den negative oplevelse, så kundens 

fremtidige loyalitet sikres. Forudsætningen for et succesfuldt feedback-system er, at hele 

organisationen er kundeorienteret. Hovedformålet med et feedback-system er ikke at måle, 

men at skabe forbedrede resultater ved at evaluere virksomhedens serviceoutput på de kritiske 

succesfaktorer i relation til kundeloyaliteten (Elling og Jørgensen s. 60, 1997).     

2.8.3 Kundetilfredshed kontra loyalitet 

Mange virksomheder gennemfører kundetilfredshedsundersøgelser. Problemet er dog ofte, at 

mange af de traditionelle målinger er for unuancerede, idet de kun belyser kundetilfredsheden 

og ikke det, som er målet med tilfredsheden, nemlig at sikre en stigende loyalitet. En høj grad 

af tilfredshed er ikke ensbetydende med en høj grad af loyalitet, hvilket er et af 

loyalitetsregnskabets styrker, da denne sondring tages i betragtning (Elling og Jørgensen s. 

62, 1997).     

2.8.4 Loyalitetsmatricens segmentering 

Kundeloyaliteten analyseres ud fra dimensionerne attraktivitets- og relationsstyrke, der kan 

benyttes i operationel sammenhæng. Ved at justere forskellige drivers kan virksomheden 

                                                 
7 S. 8 Forespring (Bilag 1).  
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flytte de røde kunder og gule kunder til det grønne område og derved sikre mere loyale 

kunder (Elling og Jørgensen s. 49, 1997).    

 

SJ&P loyalitetsmatrice er vist i figur 9 og inddeler kunderne i ni segmenter. Der er dog 

mulighed for at tilpasse antallet af segmenter efter behov.  

 

Figur 9: SJ&P loyalitetsmatrice 

 
Kilde: Elling og Jørgensen (s. 49, 1997)    

 

Overordnet inddeles kunderne i tre hovedkategorier; de røde, gule og grønne kunder.  

De røde kunder er kunder, som virksomheden vil miste helt, hvis der ikke udføres initiativer 

for en styrket loyalitetsgrad. Det er kunder, som hverken mener virksomheden er 

konkurrencedygtig eller attraktiv, og har haft en utilfredsstillende oplevelse som kunde 

(Elling og Jørgensen s. 51, 1997).       

De gule kunder er kunder, som virksomheden risikerer at miste helt eller delvist. Disse kunder 

oplever ofte forskellen mellem den værdi, som virksomheden og dens konkurrenter kan 

tilbyde som begrænset. De gule kunder udgør på baggrund af empiriske resultater mellem 

40% og 60% af virksomhedens samlede kundeandel (Elling og Jørgensen s. 50, 1997).        

De grønne kunder finder virksomheden attraktiv sammenlignet med konkurrenterne. Disse 

kunder mener desuden, at virksomhedens kundebehandling er tilfredsstillende eller meget 

tilfredsstillende ud fra deres egne oplevelser. Kunderne føler sig således værdsat og kan 
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kategoriseres som virksomhedens loyale kunder. Disse kunder giver virksomheden positiv 

omtale (Elling og Jørgensen s. 49, 1997).     

Endvidere arbejder Elling og Jørgensen (1997) med begrebet Guldkunder, der kan 

karakteriseres som ambassadører med en høj genkøbsgrad, hvor virksomheden har 

størstedelen af kundens share of wallet. Det er disse kunder, som virksomheden skal stræbe 

efter ifølge SJ&P ud fra et loyalitetsøkonomisk perspektiv (Elling og Jørgensen s. 55, 1997).    

2.8.5 Loyalitetsmatricens resultater  

Når loyalitetsregnskabet udarbejdes og tilhørende profitberegninger foretages, er det muligt at 

få bl.a. følgende forhold belyst ifølge SJ&P, hvis virksomheden ønsker at knytte en 

lønsomhedsanalyse til loyalitetsanalysen (Elling og Jørgensen s. 56, 1997): 

• Kundernes fordeling i de ni segmenter 

• Den aktuelle totale genkøbsgrad 

• Genkøbsgraden i hvert af de ni segmenter 

• Ambassadørgraden i hvert af de ni segmenter 

• Den gennemsnitlige købsstørrelse i hvert af de ni segmenter 

• Kundeandelen i hvert af de ni segmenter 

 

Som allerede påpeget, er grundlaget for profitabilitetsanalysen særdeles tvivlsom, hvilket 

fremgår mere specifikt af nedenstående afsnit, hvor SJ&P loyalitetsmatrice kritiseres.  

2.8.6 Kritik af SJ&P loyalitetsmatrcie 

SJ&P anbefaler at knytte det økonomiske aspekt til loyalitetsregnskabet ved at segmentere ud 

fra kriterier som størrelsen af kundens årlige køb og størrelsen af den gennemsnitlige 

dækningsgrad for en kunde. Det er således kundens andel af den samlede omsætning og 

indtjening, der relateres med henblik på at vurdere det økonomiske potentiale. På B2B 

markedet er disse tal ofte tilgængelige og kan hentes direkte fra salgsstatistikken, mens 

opdelingen på konsument markedet kan ske segmentvis eller per produktgruppe. 

Virksomheden kan derefter udarbejde et loyalitetsregnskab per økonomisegment.8  

 

SJ&P lønsomhedsberegninger er baseret på historiske data. En virksomhed, som benytter 

loyalitetsregnskabet får indsigt i, hvilke loyale kunder der også er profitable på nuværende 

tidspunkt. Virksomheden har dog ikke indsigt i, hvilke kunder der er de mest profitable i 

                                                 
8 S. 8 Forespring (Bilag 1). 
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fremtiden, hvorfor marketingsressourcer risikerer at blive allokeret til kunder, der på sigt vil 

blive mindre lønsomme eller ulønsomme. Der henvises her til livscyklusmodellen for kunder, 

der angiver at kunders lønsomhed varierer over tid. På den baggrund er der brug for at kende 

kundernes økonomiske potentiale. Loyalitetsregnskabet udmærker sig altså ved at kunne 

bestemme kundernes loyalitet og giver mulighed for at påvirke denne, der bør dog benyttes en 

fremadskuende matrice til at bestemme kundernes lønsomhed.  

Fase B - Identificering af egnet profitabilitetsparameter 

3.1 Mål for kundeprofitabilitet 

Der er lykkedes at identificere SJ&P loyalitetsmatrice som velegnet til at bestemme og 

modificere kunders loyalitetsniveau. Endvidere kan der med fordel knyttes et 

profitabilitetsparameter til matricen, således SJ&P loyalitetsmatrice bliver tredimensionel og 

stadig er logisk opbygget; indholdsmæssigt som visuelt. Udfordringen består herefter at finde 

den bedst egnede profitabilitetsmatrice, det vil sige den beregningsmetode, der giver CCO de 

bedste forudsætninger for at træffe strategiske beslutninger ved management af 

kundeporteføljen på baggrund af kundeloyalitet og profitabilitet. I det følgende analyseres de 

forskellige mål for kundeprofitabilitet nærmere med det formål at identificere styrker og 

svagheder ved de forskellige beregningsmetoder. Som udgangspunkt er det muligt at inddele 

beregningsmetoderne inden for forskellige kategorier, og en analyse heraf er derfor 

nødvendig, når den mest velegnede profitabilitetsmatrice skal identificeres.    

 

Når CCO beskæftiger sig med kundeprofitabilitet, er det muligt at anvende fire begreber; 

customer profitability (CP), customer lifetime value (CLV), customer equity (CE) og total 

annual operating profit (Bates et al., 2008). Ved at sammenkæde begreberne i figur 10 har 

CCO en platform for forståelse af forskellene de fire begreber imellem. Begreberne relateres 

her i en matrix, der skildrer mellem kunder på aggregeret og disaggregeret niveau samt 

skildrer mellem nuværende regnskabsperiode og alle fremtidige regnskabsperioder. 
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Figur 10: Sammenhængen mellem customer profitability, customer lifetime value, 

customer equity og period operating profit 

 
Kilde: Kilde: Bates et al. (2008)  

 

Denne afhandling tager udgangspunkt i følgende definitioner af mål for kundeprofitabilitet, 

der dog ikke er entydige, hvorfor det er nødvendigt at tage forbehold for bl.a. mindre 

håndgribelige aspekter i værdiansættelse af en kunderelation.  

Customer Profitability er “the difference between the revenues earned from and the 

costs associated with the customer relationship during a specified period.” (Pfeifer 

et al. s. 14, 2005). I relation til figur 10 anvendes typisk en regnskabsperiode, og 

omkostninger allokeres til kunderne. 

Period operating profit er summen af CP af alle de kunder, som virksomheden har haft 

igennem en regnskabsperiode, der oftest er fastlagt til et år. Kun omkostninger associeret med 

kunderne for den pågældende periode indregnes. 

Customer Lifetime Value er “the present value of all current and future profits generated 

from a customer over the life of his or her business with the firm.” (Gupta og Lehmann s. 15, 

2005). CLV beregnes mere præcist som net present value (NPV) af profitten for hver enkel 

kunde over kundernes resterende livscyklus hos virksomheden. Denne definition adskiller sig 

betydeligt fra Pfeifer et al.’s (s. 17, 2005) definition, som definerer CLV som “the present 

value of the future cash flows attributed to the customer relationship.” Der er således en 

betydelig forskel, om CCO arbejder med NPV af profit eller cash flows. Ved cash flows 
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beregninger tages der ikke hensyn til omfanget af variable omkostninger knyttet til den 

enkelte kunde. Derfor kan cash flows beregninger give et misvisende billede, hvis en kunde 

eksempelvis generer høj profit ved et lav cash flow. Når CLV begrebet anvendes, bør der så 

vidt muligt tages udgangspunkt i førstnævnte definition, der giver et mere retvisende billede 

af kundens reelle værdi for virksomheden.   

Customer Equity er “the combined lifetime values of all current and future customers” 

(Bayón et al. s. 213, 2002). CE defineres altså på baggrund af CLV, og da der er to 

overordnede CLV definitioner som beskrevet ovenfor, kan der ligeledes udledes to 

definitioner af CE, alt efter om CCO arbejder ud fra cash flows eller profit. I det omfang CE 

begrebet anvendes, bør der så vidt muligt tages udgangspunkt i profit tilgangen. 

 

Formålet med de nedenstående afsnit er at give et kortfattet og simplificeret indblik i 

ovenstående kundeprofitabilitetsbegreber med det formål at bestemme, hvilken type matricer, 

der er bedst egnet som profitabilitetsparameter i den modificerede loyalitetsmatrice. Her er 

det også nødvendigt at se på matricernes styrker og svagheder i relation til loyalitet.  

3.2 Customer Profitability matricer  

Der findes en række CP matricer, hvortil der er knyttet fordele og ulemper. Foster og Gupta 

(1994) benytter termen customer accounting profitability (CAP) som en fællesbetegnelse for 

matricerne inden for marketing litteraturen. Der er således et klart link mellem disse matricer 

og accounting, hvilket betyder, at matricerne kan benyttes indirekte til udformning af 

virksomhedens regnskaber. Det er en fordel, at matricerne kan relateres direkte til 

virksomhedens resultater og derfor er målbare redskaber, når der skal træffes strategiske 

beslutninger af CEO og finance executive officer (FEO). Det er vigtigt at pointere, at disse 

matricer ikke er kundeorienteret, men er udformet ud fra transaktionsparadigmets 

verdensbillede.  

 

Activity based costing (ABC) er en de mest anerkendte CAP matricer. ABC matricen benyttes 

til at analysere kunders indtægter og omkostninger, som allokeres til kunder på et activity 

basis (Weir, 2008). Matricen kritiseres specielt i forbindelse med omkostningsallokering, der 

foretages ud fra subjektive kriterier og derfor kan manipuleres. Dette kan have betydelige 

konsekvenser, når værdien af kundesegmenter skal bestemmes. Alternative matricer er 

udviklet til at bestemme kundernes værdi, herunder target costing (TC), som ifølge Weir 

(2008) på en række områder er en mere anvendelig matrice, der dog ikke har opnået samme 
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anerkendelse i CAP litteraturen. ABC matricen betragtes således fortsat som den teoretiske 

base, fremtidige matricer skal bygge på, når der arbejdes med CP matricer ud fra et 

accounting perspektiv.  

 

Styrken ved disse matricer er altså specielt linket til accouting, der giver CCO et målbart 

redskab, som knytter marketing og firm value (firm value betegnes også enterprise value). 

Problemet med denne type matricer er dog betydelige; subjektive kriterier, som danner 

grundlag for omkostningsallokering, giver ikke CCO mulighed for at lave en detaljeret og 

præcis værdifastsættelse af den enkelte kunde. CAP er derfor problematisk, når CCO ønsker 

at arbejde med loyalitet på individniveau som på segmentniveau, idet ressourcer kan blive 

fejlallokeret på baggrund af profitabilitetsanalysen. Vigtigst at alt tager CAP matricerne kun 

hensyn til en regnskabsperiode, og som allerede påpeget, er det ikke hensigtsmæssigt at 

fremdiskontere kundens værdi for den pågældende regnskabsperiode, idet kundens værdi for 

virksomheden varierer efter, hvor kunden befinder sig i sin livscyklus. På denne baggrund er 

det ikke hensigtsmæssigt at anvende CAP matricer som profitabilitetsparameter. Period 

operating profit er en endnu mindre anvendelig metode, idet kunderne håndteres på 

aggregeret niveau.  

3.3 Customer lifetime value 

I dette afsnit er fokus på CLV matricen, hvor værdifastsættelse af kunden er i centrum. Inden 

for dette område er der i praksis ikke en anerkendt sammenhæng mellem accounting og 

marketing på trods af, at CLV og CP matricer på mange områder har samme tilgang til 

kundeprofitabilitet (Roslender og Hart, 2004). Inden for marketing litteraturen er fokus på 

udvidede kundeprofitabilitetsanalyser, hvor der ikke kun tages højde for én regnskabsperiode, 

men derimod hele kundens livscyklus hos virksomheden. Der er dog begrænset anerkendelse 

af CLV inden for accouting litteraturen, hvor veldokumenterede casestudies er en 

forudsætning (Weir, 2008). Der mangler således yderligere empirisk evidens for CLV 

matricer, hvis CCO skal få succes med at påvirke vigtige strategiske beslutninger hos 

topledelsen.  

 

Inden for marketing litteraturen er fokus i stigende grad på kundeprofitabilitet (Rust et al., 

2004). Der er på den baggrund udviklet en række matricer til at fastsætte kunders 

livstidsværdi, men der findes ingen CLV matrice ifølge Jain og Singh (2002), der kan 

betragtes som overlegen. Gupta et al. (2006) evaluerer CLV litteraturen og påpeger, der findes 

http://www.vernimmen.com/html/glossary/definition_value.html
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seks forskellige typer af CLV matricer; RFM models, probability models, econometric 

models, persistence models, computer science models og diffusion/growth models. I 

nedenstående afsnit gives indblik i de forskellige kategorier inden for CLV matricer. Det er 

ikke formålet at gå i detaljen med de enkelte matricer, men derimod indkredse, hvilke typer 

matricer, der er mest valide og relevante med henblik på afhandlingens problemstilling.  

3.3.1 Indblik i forskellen mellem Historisk, Aktuel og Potentiel CLV  

CLV er ikke et entydigt begreb. Dette afsnit giver indblik i de tre forskellige kategorier af 

CLV matricer, som er udviklet (Svanholmer, 2006) Fordele og ulemper ved de tre kategorier 

analyseres her nærmere.  

 

Historisk CLV er den mest simple CLV form og indeholder kun de transaktioner, som en 

given kunde tidligere har haft med en virksomhed. Reelt set er der altså ikke tale om en 

kundes fulde livstidsværdi, men kun den værdi som kunden har haft hidtil. Beregningen af 

historisk CLV er den mest simple og består af en simpel fremdiskontering af alle cash flows, 

således at der bliver taget højde for både markedsrenter og inflation (Svanholmer s. 172, 

2006). Fordelen ved den historiske CLV er, at databehovet er meget lille, eftersom 

beregningen kan foretages udelukkende på baggrund af finansielle data, som ofte er den type 

at data, virksomhederne er i besiddelse af. Ulempen ved historisk CLV er, at den udelukkende 

bygger på historiske data, og at matricen derfor ikke kan fortælle noget om, hvorledes man 

kan forvente, at den fremtidige indtjening udvikler sig.  

Aktuel CLV beregner kundens værdi baseret på kundens aktuelle kunderelationer til 

virksomheden (Svanholmer s. 172, 2006).  Her tages således udgangspunkt i kundens 

produktsortiment, sandsynlig kundelevetid og de omkostninger, der er forbundet med de 

pågældende produkter i den forventede levetid.  

Potentiel CLV beregner kundens fremtidige værdi indtil kunden ophører som kunde hos 

virksomheden (Svanholmer s. 173, 2006). Ved beregningerne tages udgangspunkt ikke blot i 

kundens aktuelle produktsortiment i den pågældende virksomhed, men også i kundens 

forventede behov nu og i fremtiden inklusiv konkurrentrelationer. Endvidere tages der hensyn 

til den forventede effekt af forskellige former for marketingstiltag som mersalg, krydssalg, 

tiltag, der skal forbedre WOM og tiltag, der skal øge rentable kunders levetid. Denne form for 

CLV beregninger er den mest hensigtsmæssige, idet der både tages højde for indsats og 

sandsynligheden for, at indsatsen fører til et resultat. I bilag 2 gives et eksempel på, hvordan 

CLV kan variere alt efter valg af de tre overordnede CLV tilgange.   
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3.4 Customer Equity 

CLV beregninger giver hovedsageligt indblik i forskellige variables indvirkning på 

kundeværdi. En række videnskabelige artikler påpeger imidlertid behovet for, at fokusere på 

kundeinvesteringers betydning for virksomhedens værdi. CE begrebet benyttes i denne 

sammenhæng og defineres som summen af individuelle tilbagediskonterede livstidsværdier 

for nuværende og fremtidige kunder for den tidsperiode, de er kunder hos virksomheden 

(Rust et al. 2004). Som tilfældet er for CLV matricer, er de udviklede CE matricer konstrueret 

forskelligt og der findes ingen universel model. De forskellige CE matricer adskiller sig ved 

at fokusere på forskellige områder af kunderelationer, hvorfor der ligger forskellige rationaler 

bag udformningen af matricerne.  

 

Richards og Jones (2008) fremhæver vigtigheden af CE begrebet for CCO, der giver indsigt 

på to fronter; kunderelationer og finansiel accountability. Med hensyn til finansiel 

accountability anser topledelsen ofte marketingsinvesteringer som kortsigtede omkostninger 

frem for en langsigtet investering, men CE perspektivet sikrer, at CCO kan dokumentere 

effekten af konkrete kundeinvesteringer ved stigningen i CE (Rust et al., 2004). En 

grundlæggende ide bag CE management er desuden, at CE matricer udgør grundlaget for 

beregning af ROI af virksomhedens strategiske investeringer. Gupta et al. (2006) pointerer 

endvidere, at CE direkte indvirker på firm equity (firm value minus market value of debt).  

3.5 Sammenfatning 

Det fremgår af ovenstående analyse, at CP matricer er tydeligt relateret til teorier inden for 

accounting. CLV matricerne, der er udviklet på baggrund af CP, fjerner dog fokus fra 

accounting mod mere finansielt orienterede matricer, hvor kundens livstidsværdi for 

virksomheden beregnes. CE begrebet introducerer en matrice, der tager hensyn til accounting 

og samtidig holder fokus på kundens livstidsværdi. CE skaber således et teoretisk link mellem 

accounting og marketing. Som påpeget er CAP matricer, der behandler kundeværdi på 

aggregeret som disaggregeret niveau ikke hensigtsmæssige som profitabilitetsparameter, idet 

matricerne kun tager hensyn til en regnskabsperiode, som benyttes til at fremdiskontere 

kundens værdi. Bør CCO da anvende CLV eller CE matricer som profitabilitetsparameter? 

Denne problemstilling adresseres i det følgende, hvor de to typer matricer sammenholdes.  

3.6 Customer lifetime value vs. customer equity  

CLV beregnes som NPV af den profit, som en kunde genererer hos virksomheden. Matricen 
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bygger bl.a. på kundefastholdelsesrater, indtægter fra kunden og diskonteringsrate af 

pengestrømmen. Der er udviklet en række CLV matricer, der er tilpasset forskellige scenarier, 

som en virksomhed kan befinde sig i (Kumar og Shah, 2009), hvor der eksempelvis tages 

højde for branche og virksomhedens mulighed for at indsamle og behandle data. Fortalere for 

CLV argumenterer for, at matricerne bør anvendes til prioritering vedrørende; (1) 

kundeerhvervelse, hvor CLV er den øvre grænse for, hvad virksomheden kan investere i en 

kunde, uden relationen bliver uprofitabel, (2) kundeudvælgelse, fokus er på kunder med høj 

CLV, (3) ressourceallokering, der henleder til marketingressourcer allokeres med sigte mod 

CLV maksimering (Venkatesan og Kumar, 2004).  

 

Rust et al. (2004) påpeger imidlertid, at der er fordele ved at anvende CE matricer, der 

ligeledes giver indsigt i afkastet af marketinginvestering og desuden linker investeringen til 

firm value. Med henvisning til definitionen af CE er det ikke blot muligt at bestemme værdien 

af virksomhedens nuværende kundebase, men også virksomhedens fremtidige potentielle 

kundebase. Denne sondring er relevant, idet en virksomheds strategiske tiltag ikke kun 

påvirker virksomhedens nuværende kunder på det pågældende tidspunkt, men også påvirker 

virksomhedens muligheder for at erhverve og fastholde kunder i fremtiden.  

 

Der er tilsyneladende et direkte link mellem CLV og CE; CE er summen af CLV for alle 

nuværende og fremtidige kunder. Når CCO anvender CE som en aggregering af CLV, 

forudsættes det samtidig, at de forskrifter, som kan dannes på baggrund af CLV analysen, 

også er gældende ved CE analysen, dvs. maksimering af CLV er ensbetydende med 

maksimering af CE. Bonfrer og Drèze (2009) fremhæver, at flere forfattere ikke skelner 

imellem CE og CLV. Der er dog tydelig forskel de to koncepter imellem; CLV matricen 

beregner kundens værdi for virksomheden, imens CE matricen beregner værdien af alle 

nuværende og fremtidige kunder på baggrund af virksomhedens marketingstiltag, herunder 

kundeerhvervelsespolitik og marketing mix. Forfatterne har imidlertid observeret, at flere 

CLV matricer også inddrager værdien af fremtidige kunder, herunder Venkatesan og Kumar’s 

(2004) udspil, hvorfor forskellen mellem CLV og CE tilsyneladende ikke er så entydig. En 

betydelig forskel de to matricer imellem er de strategiske anbefalinger. Ved CLV matricen er 

de strategiske tiltag målrettet den enkelte kunde, hvorimod CE strategier udformes på 

virksomhedsniveau.      

 

Bonfrer og Drèze (2009) anser CE matricer som mest velegnede til værdifastsættelse af 
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virksomheder, mens billedet ikke er entydigt, når formålet er at optimere 

marketingbeslutninger. Desuden maksimeres CE ikke nødvendigvis, når CLV maksimeres på 

trods af, at CE er summen af CLV (Bonfrer og Drèze, 2009). Maksimering af CLV er ikke 

optimalt fra et CE perspektiv, da det kan føre til forkerte marketingtiltag og uhensigtsmæssig 

kundeerhvervelsespolitik. Bonfrer og Drèze (2009) finder på baggrund af empiriske studier, at 

virksomheder, der arbejder med CLV optimering, genererer lavere profit og fastholder færre 

profitable kunder end virksomheder, der opererer med CE. De to forfatterne medgiver dog, at 

mere forskning inden for området er hensigtsmæssigt og konkluderer, der ikke er enighed 

blandt forskere om, hvilken af de to typer matricer, som er overlegen.  

 

Hensigten med ovenstående er ikke en detaljeret analyse af forskellene mellem CE og CLV, 

men derimod at påvise at der er forskel de to matricer imellem, som stikker dybere end niveau 

af aggregering. Det gælder eksempelvis den måde hvorpå kundernes værdi beregnes samt 

strategisk fokus. Med hensyn til afhandlingens problemstilling står det klart, at CE og CLV er 

de mest valide matricer ved værdifastsættelse af kunder. Valg af matrice som 

profitabilitetsparameter står derfor imellem CE og CLV.    

3.6.1 Framework for customer lifetime value og customer equity 

Ifølge Gupta et al. (2006) er alle CLV og CE matricer grundlæggende bygget op omkring 

samme framework; linket mellem marketing strategies, customer retention, customer 

acquisition, customer expansion og firm value jf. figur 11. 

 

Figur 11: Framework for modellering af CLV og CE  

 
Kilde: Gupta et al. (2006) 
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Det er, som allerede nævnt, muligt at beregne CE ud fra to forskellige metoder; nemlig en 

top-down og bottom-up tilgang jf. figur 12 (Kumar, 2008). Beregning af CE ved en top-down 

tilgang sker på baggrund af aggregeret data på segment eller virksomhedsniveau, hvor den 

gennemsnitlige CLV fastlægges ved at dividere med antallet af kunder. Individuel CLV er 

ikke tilgængelig for kunderne ved en top-down tilgang. Når bottom-up tilgangen anvendes, 

beregnes CLV på disaggregeret niveau for alle eksisterende kunder. CE bestemmes 

efterfølgende ved at summere livstidsværdierne for alle kunderne.  

 

Figur 12: Top-down og bottom-up tilgang 

 
Kilde: Kumar (2008) 

 

George og Kumar (2007) analyserer bevæggrundene for valg af henholdsvis den aggregerede 

og disaggregerede tilgang. Resultatet heraf er samlet i tabel 3 med det formål at give CCO 

indblik i, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at arbejde med de to tilgange. Det fremgår, at 

den disaggregerede tilgang kun kan anvendes i situationer, hvor kundernes transaktionsdata er 

tilgængelig, mens den aggregerede tilgang kan benyttes på segment eller virksomhedsniveau, 

når virksomheden har en begrænset mængde kundedata og har vanskeligt ved at indsamle 

kundespecifikt data. 
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Tabel 3: Anvendelsesmuligheder ved den aggregerede og disaggregerede metode  

 
Kilde: Egen tilblivelse på baggrund af George og Kumar (2007) 

3.6.2 Valg af customer lifetime value matricer som profitabilitetsparameter 

CE anvendes, når formålet er udvikling af virksomhedsstrategier til optimering af 

kundeprofitabilitet samt som redskab, når virksomhedens finansielle værdi skal fastlægges. 

Med henblik på den modificerede loyalitetsmatrice er det ikke logisk at anvende CE matricer 

som profitabilitetsparameter, hvor kundeprofitabiliteten er opgjort på virksomhedsniveau, idet 

virksomheden ikke kan prioritere sine kunder. Altså kan CCO ikke inddele kunderne i den 

modificerede loyalitetsmatrice. Det er dog muligt at anvende CE matricer i de tilfælde, hvor 

kundeprofitabiliteten beregnes på segmentniveau, det vil her dog ikke være muligt at 

prioritere indsatsen målrettet den enkelte kunde.  

 

Som det fremgår af tabel 3, er det muligt at formulere strategier på kundeniveau ved at 

anvende CLV frem for CE. Derved kan CCO tilpasse indsatsen over for den enkelte kunde. 

Virksomheder med fokus på kundeprofitabilitet og kundeloyalitet, kan med fordel benytte den 

modificerede loyalitetsmatrice. Idet CLV beregnes på disaggregeret niveau, vil det være 

muligt for CCO at prioritere indsatsen over for den enkelte kunde. Med henblik på den 

modificerede loyalitetsmatrice har CCO mulighed for at prioritere indsatsen over for den 

enkelte kunde alt efter, hvordan kunden er placeret i matricen. Bonfrer og Drèze (2009) 

favoriserer CE som profitabilitetsmål, men det er ikke muligt at anvende CE, når 

loyalitetslinket ligeledes er centrum. Det kan ikke yderligere konkluderes, om det er CE eller 

CLV der er mest favorabel, det handler således om den givne kontekst. Virksomheder, der 

finder loyalitetsparameteret mindre væsentligt, kan med fordel analysere, om CLV eller CE 

matricer er mest velegnede ud fra strategiske overvejelser. Med henblik på afhandlingens 

problemstilling har CCO behov for specifik viden om hver enkelt kunde med henblik på 

ressourceallokering samt muligheden for at arbejde med linket mellem profitabilitet og 

loyalitet samtidig. Alternativt kan CLV beregnes på segmentniveau, en metode som er 
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optimal for virksomheder med meget homogene kundegrupper med ensartet 

profitabilitetsmønstre, hvor resultatet vil være det sammen, om CCO arbejder på individ- eller 

segmentniveau.    

Fase C - Udformning af den modificerede loyalitetsmatrice 

4.1 Sammenkobling af loyalitets- og profitabilitetsparameteret 

Som påpeget bør linket imellem loyalitet og profitabilitet håndteres sideløbende. I den 

henseende sigter afhandlingen imod at identificere en egnet loyalitetsmatrice og 

profitabilitetsmål, som kan sammenkobles med henblik på at skabe en valid model, der tager 

højde for begge link. Den modificerede loyalitetsmatrice opbygges ud fra 

relationsparadigmets principper og behandler den problematik, at loyale kunder ikke 

nødvendigvis er rentable. I afsnit 2.3 udfoldes argumenterne for anvendelse af kundeloyalitet 

og de afledede positive effekter på kundeprofitabiliteten. I afsnit 2.4 påpeges det dog, at 

loyale kunder ikke nødvendigvis er det samme som profitable kunder. Der sås her tvivl om, 

hvorvidt loyale kunder koster mindre at servicere, om loyale kunder er villige til at betale 

premium prices, og om loyale kunder advokerer for virksomheden i en særlig høj grad. På 

baggrund heraf konkluderes det, at CCO bør håndtere linket mellem loyalitet og profitabilitet 

sideløbende. Ved at analysere loyalitetsteorien og de dertil anvendte matricer, identificeres 

SJ&P matrice som velegnet til at udgøre loyalitetsmålet i en modificeret matrice. Denne 

matrice bygger på sammensat loyalitet og tager højde for både adfærdsmæssig og 

holdningsmæssig loyalitet. CLV udgør et tredje parameter i en modificeret matrice, hvor 

parametrene relationsstyrke og attraktivitetsstyrke udgør et samlet mål for kundeloyalitet. Den 

modificerede loyalitetsmatrice fremgår af figur 13. SJ&P loyalitetsmatrice arbejder med ni 

segmenter, ved at tilføje CLV som tredje parameter skal CCO håndtere 27 segmenter. På 

baggrund af den konkrete problemstilling kan antallet af segmenter øges eller mindskes, 

hvilket rent visuelt i forhold til figuren vil betyde flere eller færre kvadrater ud af CLV aksen.         
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Figur 13: Modificering af SJ&P loyalitetsmatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilblivelse 

4.2 Analyse af den modificerede loyalitetsmatrice 

Dette afsnit har til formål at give en dybere forståelse for matricens styrker og svagheder. 

CCO kan ved at anvende den modificerede loyalitetsmatrice segmentere kunderne ud fra 

deres loyalitetsniveau og livstidsværdi for den konkrete virksomhed. Derved kan CCO 

identificere og fokusere på de kundesegmenter, som er rentable og på baggrund heraf 

prioritere virksomhedens marketingbudget. Endvidere er det muligt at nedjustere vilkårene 

overfor de af virksomhedens kunder, der er mindre rentable og i visse tilfælde opsige aftaler 

med urentable kunder. Som påpeget tidligere kan sådanne tiltag medføre negativ word of 

mouth (NWOM), og det kan endvidere være hensigtsmæssigt at fastholde urentable kunder 

som referencekunder. CCO kan desuden benytte matricens resultater overfor topledelsen som 

argumentation for marketinginitiativer, der kan optimere CLV. CLV er således knyttet til CE, 

der er en anerkendt økonomisk målestok hos virksomhedens finance executive officer (FEO).  

 

I figur 14 ses den modificerede loyalitetsmatrice, der i dette eksempel er inddelt i 27 

segmenter. I figur A ses de segmenter, som har den laveste CLV. I dette lag optræder de 

kunder, som virksomheden på nuværende tidspunkt fastholder, men som har en lav eller 

negativ CLV. De loyale kunder kan i nogle tilfælde være referencekunder, som virksomheden 

ønsker at fastholde. CCO skal undersøge muligheden for at øge profitabiliteten hos disse 

kunder. I figur B ses de segmenter, som virksomheden tjener penge på, men som ikke er de 

mest profitable. Afhængig af virksomhedens strategi kan CCO vælge at fokusere på nogle af 

disse segmenter. CCO skal dog være opmærksom på, at en større marketinginvestering kan 

resultere i en lavere CLV, hvis investeringen er større end de øgede indtægter. I figur C ses 
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virksomhedens nøglekunder. Det er de kunder, som har den højeste CLV i virksomheden. 

CCO bør have fokus på udvikling af disse segmenter specielt de kunder med en lav 

loyalitetsgrad og løbende sikre, at relationen til disse kunder vedligeholdes. Dette er dog ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at marketinginvesteringen skal hæves yderligere.  CCO bør 

analysere, hvorfor de illoyale kunder i dette lag ikke er loyale over for virksomheden. En 

årsag hertil kan være monopol- eller oligopol lignende tilstande, hvor kunderne ikke har 

tilfredsstillende alternativer. Hvis en sådan konstellation brydes, kan det medføre kundeflugt 

for virksomheden. Geografiske forhold eller høje switching costs er ligeledes plausible 

årsager til, at kunderne fastholdes i relationerne til virksomheden. Formår en konkurrent at 

nedbryde disse barrierer, vil kunderne sandsynligvis skifte leverandør, det er derfor vigtigt, at 

CCO forsøger at forbedre loyalitetsniveauet hos disse kunder. CCO overordnede mål er at 

have så mange kunder som muligt i lag C og helst som loyale kunder. CCO kan på baggrund 

af kundernes placering i matricen gennemføre marketinginitiativer ved SJ&P loyalitets 

tilgang. 

 

Figur 14: Segmenter i den modificerede loyalitetsmatrice  

 

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

En af matricens svage sider er, at den er tredimensionel, hvorved den vil fremstå mere 

kompleks og mindre operationel. Dette problem kan afhjælpes visuelt ved at lave matricen 

todimensionel via et loyalitetsparameter, som udgør en samlet værdi for de to dimensioner; 

attraktivitets- og relationsstyrken. Herved vil den ene akse vise kundernes loyalitetsniveau og 

den anden akse kundernes CLV. Et sådan tiltag vil dog simplificere matricens parametre og 

anbefales derfor ikke, men kan benyttes som en præsentationsmodel overfor interessenter. En 

anden af matricens svagheder ligger i, at det kan være omfattende at implementere matricen i 
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marketingafdelingen. Matricen bygger således på et omfattende datamateriale og kræver 

ekspertise i CLV matricer for optimal implementering. Ligeledes er det nødvendigt løbende at 

holde matricen ajour, hvori der ligger et omfattende arbejde hos marketingafdelingen.     

Fase D - Implementering af customer equity management og CCO’s 
CLV udfordringer 

5.1 Barrierer ved implementering af customer equity management  

Det er nu klarlagt, at CLV er mest velegnet som profitabilitetsparameter i den modificerede 

loyalitetsmatrice. CCO står imidlertid over for betydelige udfordringer med dette valg, 

eksempelvis i forbindelse med implementering af CE filosofien i virksomheden, der danner 

grundlag for CLV begrebet. Der er gennem afhandlingen opstillet en række forudsætninger og 

rammer for, hvornår en virksomhed med fordel kan implementere relationship marketing 

tilgangen med fokus på kundeloyalitet og profitabilitet. Med valg af CLV matrice har CCO og 

den øvrige ledelse behov for at identificere de krav til organisationen, som der medfølger. I de 

følgende afsnit identificeres nogle overordnede forhold, som ledelsen af virksomheden og 

CCO skal være opmærksom på ved implementering af CRM og CLV. Efterfølgende foretages 

en dybdegående analyse af de CLV udfordringer, som CCO står over for. Målet er således at 

give CCO de bedst mulige forudsætninger for forståelse og implementering af CLV.    

5.1.1 Indsamling af branchespecifikt kundedata  

Et særdeles prominent problem er vanskeligheder ved indsamling af branchespecifikt 

kundedata på individ- eller segmentniveau. Der skal indsamles relevant data om 

virksomhedens kunder såvel som potentielle kunder. Kundeorienterede virksomheder har 

brug for at bestemme de behov, der eksisterer blandt de forskellige kundegrupper. Desuden 

skal CCO identificere det økonomiske potentiale hos kunder og kundegrupper (Kumar et al., 

2006).  

5.1.2 Track marketingseffekter på virksomhedens balance 

Omkostninger ved erhvervelse og fastholdelse af kunder retfærdiggøres ved den strøm af 

indtægter, som kunden genererer hos virksomheden. Hvis disse omkostninger rutinemæssigt 

omkostningsføres i resultatopgørelsen i den periode, hvor de afholdes, er der en risiko for, at 

virksomheder investerer for lidt i kundeerhvervelse. Vurdering af kunderne som aktiver har 

ingen plads i moderne regnskabspraksis. Værdien af brands skal derimod i visse tilfælde 

bogføres i eksempelvis Storbritannien og Australien af regnskabsmæssige principper (Gupta 
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et al., 2001). CLV er relateret til almindelige anvendte finansielle mål som economic value 

added (EVA) og ROI. Med det som udgangspunkt er det nødvendigt at udvikle 

regnskabsstandarder, der måler og inddrager CLV i balancen, på samme måde som 

virksomheder har mulighed for at kvantificere og redegøre for BE. 

5.1.3 Modellering af fremtidig profit 

Det er usandsynligt, at forskning inden for CLV vil afføde en enkelt universel model til at 

indfange timing og sandsynligheden for indtægtsstrømme. CLV matricerne har således 

forskellig struktur og datakrav til parametrene. Berger og Nasr’s (1998) matricer antager, at 

det ikke er muligt at genvinde tabte kunder, og kunder køber med samme frekvens. Gupta et 

al. (2001) anvender samme forudsætninger, men inkorporerer, at kunderne ikke nødvendigvis 

køber med samme frekvens. Rust et al. (2002) udvider deres matrice, så der tages hensyn til 

implikationerne ved erhvervelse og fastholdelse af kunder, ved at inddrage markov-kæder. 

Kumar og Shah (2009) har udviklet en kompleks matrice, der bl.a. inddrager effekten af 

WOM. Dette er blot eksempler på matricers forskelligartethed ved modellering af fremtidig 

profit. Da der ikke findes en enkelt CLV matrice, som CCO kan holde sig til, er det 

nødvendigt at identificere den matrice, som passer bedst til den givne kontekst, mere herom 

senere i afhandlingen. 

5.1.4 Maksimering af CLV 

Måling af CLV er nødvendig, men ikke tilstrækkelig i marketingsøjemål.  Der er endvidere 

behov for at gennemføre marketingsinitiativer med henblik på at maksimere kundernes værdi; 

loyalitetsprogrammer, krydssalg og programmer til at forudsige og forhindre frafald af kunder 

samt initiativer til at genvinde tabte kunder, er eksempler herpå. CLV matricer skal ifølge Bell 

et al. (2002) tage højde for konsekvenserne af konkurrencen på markedet. Selv om de fleste 

virksomheder har adgang til oplysninger om deres egne kunder, har ikke alle adgang til 

oplysninger om konkurrenternes adfærd med hensyn til deres kunder. Men uden disse 

oplysninger er det ikke muligt at estimere en model, der medregner effekten af 

markedsføringstiltag på CLV. Ligeledes er det uden disse oplysninger særdeles vanskeligt at 

prioritere kunder baseret på mål som share of wallet (SOW).  

5.1.5 Tilpasning af organisationsstrukturen til customer management 

Virksomheder, der adopterer customer management, kan opnå betydelige fordele ved at 

tilpasse organisationsstrukturen, så der fokuseres på funktioner, som understøtter valg af 

strategi. Organisationer med brand- og produktfokus kan have vanskeligt ved at tilpasse 
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organisationsstrukturen til en mere kundeorienteret organisation. En beslægtet udfordring er 

ansættelse af folk med de rigtige færdigheder til at varetage marketingfunktionerne. Her er 

erfaring inden for brand management eksempelvis ikke nødvendigvis tilstrækkelig, idet fokus 

hos kundeorienterede virksomheder ligger på områder som direct marketing og database 

marketing (Reinartz, 2002). Endnu en udfordring består i integration af CRM i hele 

organisationen. CRM aktiviteter skal altså ikke begrænses til salg og marketing, men også 

integrere områder som IT, R&D og human ressource (Reinartz, 2002). For succesfuld CRM 

implementering er det vigtigt at udvikle, motivere og oplære ansatte i kundehåndtering samt 

vælge og tilpasse hensigtsmæssige CRM teknologier. Bell et al. (2002) påpeger, at 

virksomheder bør sigte mod at opbygge en filosofi med kundeorienterede medarbejdere, og 

organisationskulturen skal ligeledes være kundeorienteret.  

5.1.6 Behandling af kundeinformation 

Det er virksomhedernes ansvar at administrere kundernes persondata og derigennem sikre 

privatlivets fred samt sikre, at følsomme oplysninger ikke er offentligt tilgængelige. 

Kundeoplysninger bør ideelt set ikke opbevares på centrale datalagre, men dette kan være en 

forhindring i forhold til udvikling af et optimalt CRM system (Jacobs og Stone, 2008).   

5.2 CCO’s CLV udfordringer 

En CCO, der ønsker at anvende CLV analyse, står over for en matematisk og 

marketingsmæssig udfordring. Den matematiske udfordring relaterer til, hvorledes CLV 

beregningerne bør foretages, herunder valg af matematisk model og resultaternes 

pålidelighed. De marketingsmæssige udfordringer relaterer til, hvilke tiltag, CCO bør 

gennemføre på baggrund af CLV analysen. I nedenstående analyseres de udfordringer, CCO 

står over for. Der er her ikke tale om en udtømmende liste, men et indblik i de komplekse 

overvejelser en CLV analyse medfører. Formålet er her at give CCO retningslinjer til, 

hvordan en CLV analyse bør gribes an, og hvilken viden, der skal tilegnes.  

5.2.1 Analyse af virksomhedens kontekst 

Informationsteknologien har muliggjort et markant paradigmeskift; omfattende 

computerkapacitet og netværksmuligheder samt evnen til at indsamle enorme mængder 

computerdata, gør det muligt for virksomheder at arbejde med en kundeorienteret tilgang. 

Samtidig er der sket en stigende anerkendelse af behovet for at fastholde virksomhedens 

eksisterende kunder og øge loyalitetsgraden med henblik på at sikre profit på både kort og 

langt sigt (Reinartz og Kumar, 2000). Som et resultat heraf adopterer et stigende antal 
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virksomheder en relationship marketing tilgang, hvor CCO’s primære opgave er balancering 

af omkostninger til erhvervelse og fastholdelse af kunder med de nuværende og potentielle 

indtægter fra disse kunder. Med det kundeorienterede paradigme er der behov for nye 

matricer til evaluering af marketingsinitiativer (Gupta og Lehmann, 2003), selvom 

konventionelle parametre som salg, volume og profit margin dog fortsat er nødvendige at 

bestemme. 

 

Konsistens mellem virksomhedens mål og CLV 

Som udgangspunkt bør CCO fastlægge, om anvendelse af CLV er relevant for den 

pågældende virksomhed. En sådan vurdering afhænger bl.a. af, hvilket produkt og hvilken 

virksomhed samt branche, der belyses. Bechwati og Eshghi (2005) opstiller en række 

guidelines, virksomheder med fordel kan følge for at kortlægge om CLV, som udgangspunkt, 

er et relevant analyseredskab. De faktorer, der analyseres, er nature of business, 

organization´s objectives og costs of CLV analysis.  

 

Tabel 4: Managerial questions i CLV analysen 

 
Kilde: Bechwati og Eshghi (2005) 

 

CCO bør spørge sig selv, om det overhovedet giver mening for virksomheden at opbygge et 

tæt samarbejde med sine kunder. CLV er således ikke relevant for virksomheder, der ikke er i 

stand til eller ønsker at opbygge længerevarende relationer med deres kunder. En 

transaktionsbaseret virksomhed, som er leverandør af kontorartikler, er et eksempel på, hvor 

kunden vil have fokus på omkostningsminimering. Og da, der er tale om homogene 

produkter, vil virksomheden have særdeles vanskeligt ved at differentiere sig fra sine 

konkurrenter. Virksomheder, som derimod er stand til at skabe stærke og vedvarende 

relationer, vil kunne drage fordel af CLV.  
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Virksomhedens nuværende situation skal ligeledes tages i betragtning. Hvis virksomheden 

arbejder kortsigtet eller har finansielle vanskeligheder, er der typisk fokus på hurtig indtjening 

og udvidelse af markedsandele. I flere situationer er virksomheder nød til at fokusere på 

volumen-orienterede mål for at sikre markedsandele eksempelvis i forsøget på at opnå øget 

brand awareness og brand recognition for et nyt produkt (Bechwati og Eshghi, 2005). Et 

andet eksempel er virksomheder med finansielle vanskeligheder, der typisk vil have fokus på 

at sikre ny likviditet så hurtigt som muligt for at dække omkostninger uden hensyntagen til 

den langsigtede effekt på CE. En CLV analyse er ikke relevant under disse forhold, der 

specielt karakteriserer nyetablerede virksomheder. Endvidere er det nødvendigt at se på 

virksomhedens finansielle situation. Er der overhovedet ressourcer til at gennemføre en CLV 

analyse, der løbende skal holdes ajour. Mindre virksomheder mangler typisk de nødvendige 

ressourcer.  

 

En analyse af ovennævnte faktorer bør være CCO’s udgangspunkt i bestræbelsen på at 

klarlægge, om en CLV analyse er et brugbart værktøj for den pågældende virksomhed. Disse 

faktorer er umiddelbart ikke problematiske at identificere og analysere. En CLV analyse er 

som udgangspunkt relevant for virksomheder, der kan se muligheder inden for relationship 

marketing (Bechwati og Eshghi, 2005). Der henvises endvidere til den indledende paradigme 

diskussion.   

5.2.2 Identificering af cash flows 

Hvis CLV er et relevant analyseværktøj ud fra paradigmediskussionen, kan CCO tage næste 

skridt i analyseprocessen af CLV begrebets anvendelsesmuligheder. Det er nødvendigt, at 

kunne forudsige de fremtidige cash flows i virksomheden, der har indflydelse på valg af 

matematisk model til at estimere CLV. Der findes således ikke en universel CLV matrice, der 

kan anvendes i alle sammenhænge. Udregningen af CLV afhænger af de forventede 

fremtidige cash flows, der afhænger af Nature of Business. Cash flows varierer på tværs af 

brancher og virksomheder i form af certainty, frequency, amount, uniformity og duration af 

disse cash flows (Bechwati og Eshghi, 2005). Tabel 5 giver en oversigt over begreberne. CCO 

opgave er her at analysere det forbrugsmønster, der bedst illustrerer virksomhedens cash 

flows og derved identificerer den bedst egnede matematiske model. Det er også muligt, at 

CCO må konkludere, at det ikke er relevant at anvende CLV. Det afhænger igen af branchen, 

virksomheden og produkttypen, hvor forbrugsmønstrene har en afgørende indflydelse. Det 
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sætter krav til CCO, der skal have et gennemgribende kendskab til ovenstående mekanismer.  

 

Tabel 5: Mønstre af cash inflows 

 
Kilde: Bechwati og Eshghi (2005) 

 

I princippet er CLV beregninger simple estimater af cash flows, som virksomheden forventer 

at generere fra en kunde over tid. I praksis kan det dog være en stor udfordring at estimere 

cash inflows og outflows. I den forbindelse skal CCO bl.a. være i stand til at estimere 

følgende; (1) sandsynligheden for at erhverve en bestemt kunde ved en specifik 

erhvervelsesstrategi, (2) volumen af kundens køb, (3) sandsynligheden for at kunden vil købe 

yderligere produkter eller serviceydelser over tid, (4) hvordan denne sandsynlighed ændres 

ved investering i loyalitetsprogrammer, (5) hvornår kunden stopper med at handle hos 

virksomheden, (6) hvorvidt kunden vil advokere for virksomheden (Bechwati og Eshghi, 

2005). CCO har dog ikke selv kontrol over alle de faktorer, som påvirker ovenstående 

forhold; konkurrenternes aktiviteter og konjunkturændringer i samfundsøkonomien er 

eksempler herpå. 
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Hvornår bør CLV beregnes? 

Af definition refererer CLV til den finansielle værdi af en kunde, fra vedkommende først 

starter med at handle med virksomheden, til kunden ikke længere er kunde hos virksomheden. 

Denne tilgang er nødvendigvis ikke altid korrekt, for hvordan håndteres en kunde, der har 

været hos virksomheden før implementering af CLV analyse? Der er to tilgange til denne 

problemstilling; beregne kundens CLV fra vedkommende starter med at handle hos 

virksomheden eller fokusere på kundens fremtidige transaktioner med virksomheden uden at 

tage de hidtidige transaktioner i betragtning (Reinartz og Kumar, 2003) De to værdier er 

måske signifikant forskellige pga. forskellige tidshorisonter og uensartede mønstre af cash 

flow som illustreret i figur 15. Virksomheden ønsker i figur 15, at implementere CLV i år t. 

Det fremgår her af customer life cycle (CLC), at kundens fremtidige værdi overvurderes, hvis 

cash flows fra år t-1 til år t medregnes. 

 

Figur 15: Hvornår skal man beregne CLV? 

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

Virksomheder, der anvender CLV, skal desuden tage stilling til, om analysen skal opdateres 

når marketingsstrategien revideres eller på mere regulær basis i slutningen af hver CLC, 

eksempelvis hver femte eller tiende år. Der findes her ingen standardløsning, men CCO skal 

være bekendt med konsekvenserne af timingen.  
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5.2.3 CCO forståelse og anvendelse af datagrundlaget 

CLV er nyttigt værktøj til at hjælpe CCO med at erhverve og fastholde profitable kunder. 

Dette kan dog være en udfordrende opgave. Det kræver således, at CCO udvikler en god 

forståelse for kundebasen og udvikler denne forståelse med henblik på at identificere 

interessante kundesegmenter. Det kræver specifikt følgende trin; (1) kalkulering af CLV for 

hver kunde ved at benytte adfærdsmæssige data fra allerede eksisterende kunder, (2) 

opbygning af en statistisk model, der linker CLV til demografiske variable over de nuværende 

kunder, (3) udformning af liste over attraktive kunder med tilhørende demografisk data, (4) 

forbinde den statistiske model med de demografiske data over de attraktive kunder, med 

henblik på at estimere CLV for hver enkelt kunde, (5) foretage erhvervelsesstrategi baseret på 

CLV estimaterne (Thomas, 2001).  

 

Ovenstående analyse kræver, at CCO har en grundlæggende forståelse for statistisk analyse. 

Analysen kan desuden ikke blive foretaget uden adgang til en kundedatabase, der indeholder 

adfærdsmæssig og demografisk data. Desuden skal virksomhedens liste over emner til 

kundeerhvervelse inkludere demografisk data. Disse tre forudsætninger gør anvendelse af 

CLV til kundeerhvervelse til en udfordring.  

5.2.4 Datagrundlaget for anvendelse af Consumer Lifetime Value 

For at kunne anvende CLV strategisk er det nødvendigt, at kunne projektere indtægter og 

udgifter ud i fremtiden. Denne proces er ikke lige til og stiller en række krav til 

datagrundlaget og CCO: ”…datasets with specific time span and content are a must … 

statistical techniques must be used to forecast and model future customer behavior in terms of 

spending rate, spending frequency, and how long the customer will patronize the firm … 

analysts need to fully comprehend the limitations of the models used and implications of the 

assumptions built into the CLV models.” (Bechwati og Eshghi s. 90, 2005). Det er altså CCO 

og øvrige ansatte, der er involveret i arbejdet med CLV’s evner, samt datagrundlagets 

kvalitet, der sætter begrænsningerne for anvendelsen af CLV. Simms (2002) påpeger 

desuden, at der skal ligge mindst fem års data til grundlag for CLV analysen, ideelt ti år, for at 

sikre resultaternes validitet. Det betyder, at CLV analyser umiddelbart ikke er egnet for nye 

virksomheder med begrænset historisk data eller for nye produkter.  

 

CCO skal endvidere være opmærksom på datagrundlagets karakter, der kan være 

customercentric og product-centric (Simms, 2002). Det er essentielt, at virksomheden sikrer 
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sig, at datagrundlaget er customercentric, for at det kan anvendes i en CLV analyse, idet 

transaktioner ellers ikke vil kunne allokeres ud på samme kunde. Eksempelvis vil en 

bankkunde med flere konti fremstå som flere forskellige kunder i bankens database, hvis 

datagrundlaget er product-centric. I det tilfælde vil det være vanskeligt at opbygge en relation 

til kunden. Det kan ligefrem føre til utilfredshed, hvis en kunde, der allerede har optaget et 

stort lån hos banken, alligevel bliver kontaktet af samme pengeinstitut med tilbud om et 

forbrugslån. Kontaktpersonen vil i dette tilfælde ikke have et samlet overblik over kundens 

finansielle situation, hvorfor henvendelsen eksempelvis sker på baggrund af en liste med 

visakort indehavere. Malthouse og Blattberg (2005) fremhæver, at virksomheden ved CLV 

analyse bør fokusere på estimering af longterm value i stedet for lifetime value. De fleste 

virksomheder evaluerer løbende customer value og justerer marketingsinvesteringerne 

herefter (Malthouse og Blattberg, 2005).  

 

Det fremgår af ovenstående, at CCO skal gøre sig grundige overvejelser ved udvælgelse af 

datagrundlaget for CLV analysen. Lige så vigtigt er kritisk stillingtagen til validiteten af de 

fremkomne resultater. Som påpeget, vil der være seriøse implikationer ved anvendelse af et 

product-centric datagrundlag, da der kan være usikkerhed om den enkelte kundes samlede 

transaktioner med virksomheden. (Simms, 2002). Det fremgår her, at manglende validitet af 

CLV ikke altid skal begrundes ved et utilstrækkeligt datagrundlag, men også kan henledes til 

variansen af den anvendte data og kritisabel håndtering. Malthouse og Blattberg (2005) stiller 

sig kritisk over for validiteten af datagrundlaget ved projektering på baggrund af historisk 

data. Ved at allokere marketingsressourcer på baggrund af historisk data sker det ud fra 

sandsynligheden for, at kunderne handler med virksomheden. Det kan derfor ikke klarlægges 

med sikkerhed om en kunde, der får allokeret ekstra marketingsressourcer på baggrund af 

tidligere transaktioner, rent faktisk er en mere profitabel kunde, eller om kunden vender 

tilbage til sit normale stadie som non-best-consumer i fremtiden (Malthouse & Blattberg, 

2005).  Eksempelvis kan en direktør, der har anvendt sit kreditkort og brugt store beløb på tøj, 

flybilletter, hotelværelser med videre, gå på pension og derved bruge langt færre penge på 

disse kategorier. Direktøren vil blive betragtet som best customer af virksomheden, som 

tilbyder disse services og produkter, mens direktøren efter pensionering i realiteten er en non-

best-customer. At direktøren fortsat får allokeret marktingsressourcer efter pensionering, er 

tvivlsomt en god forretning for virksomheden. Omvendt kan en kunde, der ikke er profitabel, 

få et nyt job og blive star customer, men vil ikke blive behandlet derefter. Dette illustrerer 
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vigtigheden i, at virksomheder løbende evaluerer deres kunder, så marketingsressourcerne kan 

blive allokeret hensigtsmæssigt.    

 

Ryals og Knox (2005) anlægger en anderledes synsvinkel på debatten omkring anvendelse af 

projekteret data. Simms (2002) samt Malthouse og Blattberg (2005) fastslår, at projektering af 

indtægter og udgifter ud i fremtiden skal ske på baggrund af historiske data. Ryals og Knox 

(2005) anfægter denne tilgang og påpeger, at det er mere relevant, hvad kunden er værd for 

virksomheden nu baseret på forventede fremtidige indtægter og udgifter; ”Looking forward to 

the value of future sales and costs (expressed as the present value of a stream of future 

profits) fits more comfortably with the development of CRM strategies than current period 

profits.” (Ryals og Knox s. 458, 2005). For at kunne udregne CLV med denne tilgangsvinkel, 

er tre typer af informationer nødvendige; den anslåede lifetime af et kundeforhold i måneder 

eller år, profitten af hver future period korrigeret for kundespecifikke capital costs som 

eksempelvis marketing og kunderelateret service samt en anslået discount rate. En CLV 

analyse, der ikke er baseret på historiske data, har vigtige implikationer for 

anvendelsesmulighederne af CLV. Virksomheder, der lancerer nye produkter eller har 

begrænset historisk data til rådighed, vil i videre udstrækning kunne anvende en 

fremadskuende CLV analyse. Virksomhedens besiddelse af detaljeret kundeinformation og 

længerevarende relationer med kunderne er ikke længere afgørende ud fra denne tilgang.  

5.2.5 Implikationer ved anvendelse af customer lifetime value 

CCO’s evne til at håndtere CLV er afgørende for virksomheden. Det er allerede blevet 

påpeget, at virksomheden har mulighed for at optimere profitten via hensigtsmæssig 

anvendelse af CLV. Beslutningstagen på baggrund af CLV uden en kritisk tilgang til 

resultaterne kan få betydelige negative konsekvenser.  

 

Det antages, inden for relationship marketing, at virksomheder kan øge profitabiliteten, hvis 

det er muligt at identificere de mest profitable kunder, der kan få allokeret flere 

marketingsressourcer på bekostning af de mindst profitable kunder. Denne strategi er kun 

anvendelig, hvis det antages, at virksomheden er i stand til præcist at forudsige kundernes 

fremtidige profitabilitet. Malthouse og Blattberg (2005) stiller sig kritisk over for denne 

antagelse. De argumenterer, at det kun er muligt at klassificere kunderne, hvis man kender 

sandsynligheden og omkostningerne for fejlklassificering. Endvidere påpeges det, at der 

findes begrænset empirisk bevis for antagelsen om, at CLV kan bruges til allokering af 
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marketingsressourcer. På baggrund af empiriske resultater har Malthouse og Blattberg (2005) 

videre påvist, at de påståede bedste 20% af virksomhedens kunder ofte er fejlklassificeret. Af 

de faktiske topkunder, som udgør 20% af den samlede kundeportefølje, vil omkring 55% af 

kunderne være fejlklassificeret, og vil ikke få allokeret tilstrækkelige ressourcer. Af den 

øvrige del af kundeporteføljen på 80%, vil 15% af kunderne være fejlklassificeret. 

Fejlklassificering vil betyde øgede omkostninger og kan have negativ indflydelse på 

omsætningen. Konsekvensen af fejlklassificering af topkunder som normale kunder kan 

betyde, at de skifter selskab, udvikler en negativ attitude mod virksomheden eller bidrager 

mindre til omsætningen. Om virksomheden skal anvende discretionary marketing afhænger af 

”…the probabilities and costs of misclassifying customers, the additional revenue generated 

as a result of the special treatment, and the cost of the special treatment itself.” (Malthouse & 

Blattberg, 2005). De empiriske resultater er gyldige på tværs af brancher.  

 

Lee, Lee og Feich (2006) pointerer ligeledes nødvendigheden af kritisk stillingtagen ved 

anvendelse af CLV dog med en anderledes tilgangsvinkel. Værdifastsættelse af kunder og 

måling af marketingseffekter ved brug af CLV uden at inddrage latente variable i 

beslutningsprocessen udgør en potentiel risiko for at drage forkerte konklusioner. CCO skal 

være opmærksom på word of mouth effekten (WOM), der har betydelig indflydelse på CLV. 

Tidligere forskning har påvist, at WOM effekt på CLV er betydelig, alligevel er det ikke 

lykkedes at opstille en CLV matrice, hvor WOM er systematisk integreret. Anvender CCO 

CLV ukritisk, vil kunder med en lav lifetime value, men med positiv WOM behaviour blive 

nedprioriteret, hvis ikke matricen inddrager denne faktor. Det er dog vanskeligt at beregne 

konsekvenserne af fejlklassificering og WOM effektens indflydelse på profitten (Malthouse 

og Blattberg, 2005). WOM effekten påvirker CLV på to punkter: ved nedbringelse af 

acquisition cost og forøget customer retention. Denne effekt varierer efter virksomhedens 

markedssituation, hvor vækstforhold og konkurrenceniveau spiller en afgørende betydning 

(Lee et al., 2006). I markeder med høj vækst og konkurrence skal CCO specielt være 

opmærksom på WOM effekten, idet der er større risiko for, at kunderne vil søge alternative 

løsninger hos konkurrenterne. CCO skal være bevidst om, at det kun er kundernes finansielle 

bidrag, der er inkorporeret i CLV matricen. Latente aspekter skal således også tages med i 

overvejelserne ved kundesegmentering, herunder kundernes vilje til at generere positiv WOM 

for at kunne fastsætte den sande CLV. Effekten af WOM varierer efter produktkategorier, 

CCO skal dog i alle tilfælde have en god forståelse af begrebet.  
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Bechwati og Eshghi (2005) resonerer videre, at selv hvis det lykkes virksomheden at opdele 

kunderne i profitable og ikke profitable, kan segmenteringen have konsekvenser i form af 

negativ WOM. Der findes adskillige eksempler på virksomheder, der enten skiller sig af med 

deres mindst lukrative kunder, eller mindsker serviceniveauet markant. Det giver umiddelbart 

god mening ud fra et profitoptimeringsperspektiv, men effekten af den negative WOM kan 

være omfattende. Med internettets udbredelse har utilfredse kunder nemt ved at komme ud 

med deres budskab, der findes således deciderede hade-sider på internettet rettet mod 

virksomheder. CCO skal på den baggrund fokusere på langsigtede relationer frem for 

isolerede transaktioner (Bechwati og Eshghi, 2005). Virksomheden kan med fordel minimere 

omkostninger knyttet til de uprofitable kunder, i stedet for helt at opgive dem. En bank vil 

eksempelvis kunne tilskynde sine uprofitable kunder at anvende netbank, cash-points og 

automatiseret telefonbanking. Hvis sådanne tiltag ikke er mulige, må CCO nøje overveje 

konsekvenserne ved negativ WOM, før en endelig beslutning træffes.  

 

Bechwati og Eshghi (2005) påpeger endnu en faldgruppe ved udelukkende at fokusere på 

profitable kunder, eksempelvis ved fra-segmentering af hele kundegrupper. Det skyldes til 

dels, at virksomheden risikerer at blive kritiseret for uetisk praksis samt risikoen for fra-

segmentering af fremtidige profitable kundegrupper. Det vil ikke være fordelagtigt for en 

bank at skille sig af med deres yngre kunder med en begrænset indkomst, selv hvis de 

ligefrem koster banken penge, eksempelvis ved udstedelse af kreditkort. Ved fra-

segmentering vil banken have særdeles vanskeligt ved at genvinde de yngre kunder, når de 

bliver profitable, på grund af den dårlige service de tidligere har oplevet.  

5.2.6 Begrænsninger ved den praktiske brug af CLV 

Efter at have beskæftiget os med CLV står det klart, at der er uoverensstemmelse mellem de 

teoretiske tilgange til CLV og den praktiske brug af CLV. Denne uoverensstemmelse opstår 

formentlig, fordi forskerne primært anvender en teoretisk indgangsvinkel til begrebet. At 

forudsige en kundes fremtidige cash inflows og outflows er for CCO en stor udfordring. En 

sådan forudsigelse bygger på en række interne og eksterne faktorer. Særligt de eksterne 

faktorer kan, jf. Bechwati og Eshghi (2005), være svære for CCO at forudsige, fordi de ikke 

han nogen indflydelse på disse.  

 

Ifølge Bechwati og Eshghi (2005) er der en del CCO’s, som ikke kender særlig meget til 

CLV. Dette sætter en naturlig begrænsning for udbredelsen af CLV. Derudover findes der en 
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gruppe CCO’s, som har noget kendskab til CLV. Disse CCO’s deler Bechwati og Eshghi 

(2005) ind i to grupper. Den ene gruppe er entusiastisk omkring brugen af CLV og benytter 

begrebet og teorien ukritisk. Den anden gruppe består af CCO’s, som er i tvivl om, hvordan 

man i praksis kan benytte CLV, og hvorvidt man kan stole på de resultater, man kommer frem 

til ved at bruge CLV. Den store forvirring blandt CCO’s skyldes formentlig tre forhold.  

 

For det første er udregningerne forholdsvis komplekse, hvilket bevirker, at CCO har svært 

ved at gennemskue resultaterne af en CLV udregning. Bechwati og Eshghi (2005) mener, det 

er forståeligt, at CCO ikke selv kan udregne CLV, men det er alligevel vigtigt, at CCO kan 

gennemskue og forstå, hvorledes resultaterne af CLV fremkommer.  For det andet kan man, 

ifølge Jain og Singh (2002), ikke benytte de samme matricer til udregning af CLV. Valg af 

matrice skal tilpasses til den enkelte branche og virksomhed, og der er blandt forskerne 

forskellige meninger om, hvornår man skal benytte hvilke matricer, hvorfor det bliver 

vanskeligt for CCO at benytte CLV i praksis. For det tredje er der blandt CCO’s tvivl om, 

hvilke strategiske beslutninger, der kan træffes ud fra resultaterne af CLV beregningerne. 

Kumar (2006) giver en god oversigt over, hvordan man i praksis kan træffe valg på baggrund 

af CLV, hvilket vil blive uddybet senere i afhandlingen. Endvidere giver Kumar (2006), CCO 

og den øvrige ledelse nogle værktøjer til at træffe de strategiske marketingsmæssige valg for 

at optimere virksomhedens samlede CLV. Disse anbefalinger vil blive anvendt i tilknytning 

til den modificerede loyalitetsmatrice, i det omfang det har relevans.  

Foruden ovenstående er der en række forudsætninger for udregningen af CLV. Disse 

forudsætninger sætter en naturlig begrænsning for en række virksomheders muligheder for at 

benytte CLV. I nedenstående afsnit analyseres disse forudsætninger nærmere.   

5.2.7 Forudsætninger for den praktiske brug af CLV 

For at en virksomhed kan få gavn af CLV, er der en række forudsætninger, der skal være 

opfyldt. Først og fremmest skal CCO beslutte sig for, hvilken matrice, der skal gøres brug af. 

Til hjælp med dette kan CCO med fordel benytte det CLV framework og de guidelines, 

afhandlingen videre vil beskæftige sig med. Det er vigtigt, at CCO overvejer, hvilke 

konsekvenser det har at vælge en given matrice. Det skal fremhæves, at forskellige CLV 

matricer kan give forskellige resultater til trods for, at det er de samme data, der benyttes. 

Årsagen hertil er, at matricerne hver især indeholder forskellige estimerede variabler, der skal 

repræsentere de forskellige faktorer, som den enkelte forsker mener, vil påvirke kundernes 
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livstidsværdi. Disse variabler skal være med til at minimere fejlmargen og derved gøre 

resultaterne mere præcise. Foruden valg af matrice kan afhandlingens CLV guidelines hjælpe 

CCO med at vurdere, hvilke data, det er nødvendigt at være i besiddelse af, for at kunne 

benytte en given matrice, samt hvad CCO kan benytte CLV analysen til. De strategiske 

overvejelser er hele formålet med en CLV analyse. Til hjælp med denne proces kan CCO 

anvende en række marketingsstrategier, der vil blive behandlet senere i afhandlingen som en 

samlet del af strategiske tiltag, CCO kan træffe på baggrund af den modificerede 

loyalitetsmatrice. Strategierne giver et glimrende indblik i, hvorledes CCO kan træffe 

beslutninger på baggrund af CLV analysen og loyalitetsparametrene og derved maksimere 

profitten.   

Inden CCO foretager sit valg af matrice, skal vedkommende være opmærksom på, at nogle 

produktkategorier ikke har en teoretisk udregningsmodel, der er præcis nok til at estimere 

kundernes CLV. Der er også nogle produktkategorier, hvor der endnu ikke er udviklet nogen 

CLV matricer. Det vil derfor ikke være muligt for disse virksomheder at forsøge at fastslå 

kundernes CLV. Ifølge Jain og Singh (2002) bør der fortsat forskes inden for de enkelte 

matricer for at gøre matricerne endnu mere nøjagtige og brugbare på andre produktkategorier. 

For andre virksomheder er det for ressourcetungt og vil antagelig ikke være økonomisk 

forsvarlig at udregne CLV. Endelig er der en gruppe virksomheder, som af den ene eller 

anden grund ikke kan opfylde de forudsætninger, som det kræves for at kunne udregne CLV. 

5.3 Sammenfatning  

Når virksomheder skal beslutte, om de vil benytte en CLV analyse, er det i en 

relationsmæssig sammenhæng også interessant at se på, hvilke typer kunder, virksomheden 

har. Nogle typer kunder er mere oplagte at lave en CLV analyse på end andre. Virksomheden 

kan starte med at se på, om der er tradition for at benytte transaktions- eller relationsbaseret 

markedsføring. I de tilfælde, hvor relationsbaseret markedsføring bliver benyttet, er det oplagt 

at foretage en CLV analyse.  

For at kunne udregne CLV er det en forudsætning, at man besidder en række historiske og 

valide transaktionsdata for den enkelte forbruger, hvorfor det for nye virksomheder ikke vil 

være muligt at udregne deres kunders CLV, medmindre alternative metoder benyttes. Mere 

herom senere. Disse transaktionsdata er med til at fastslå forbrugerens købsfrekvens samt 

være med til at give en indikator omkring kundernes forventede fremtidige købsvolumen 
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(Bechwati og Eshghi, 2005). Forudsætningen for dette er dog, at den fremkomne data bygger 

på et statistisk grundlag og behandles statistisk korrekt i udregningen af CLV. Dertil kommer, 

at matricerne for udregning af CLV skal benyttes fuldt ud korrekt. Den korrekte værdi af CLV 

afhænger af, hvor raffinerede data man kan fremskaffe til udregningerne. Yderligere er det en 

forudsætning, at data er specificeret på den enkelte kunde og ikke det enkelte produkt 

(Bechwati og Eshghi, 2005.) Er data produktorienteret, er der risiko for, at CCO ikke får 

udregnet den korrekte CLV.  

I ovenstående afsnit er den analyseproces som CCO bør følge beskrevet, når det skal 

identificeres, hvorvidt CLV matricer er et anvendeligt redskab for virksomheden, samt hvilke 

krav det stiller til CCO og organisationen. I figur 16 er analyseprocessen struktureret, så CCO 

har et framework og roadmap af følge. Der gives her indsigt i, hvilke kilder og 

beslutningsgrundlag, som analyseprocessen bygger på. 
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I det følgende afsnit analyseres en række anerkendte CLV matricer med henblik på at 

kortlægge de drivers, der ligger bag. Ved at dekomponere matricerne er det muligt at 

identificere forskellene matricerne imellem og bestemme, i hvilken kontekst de enkelte 

matricer er bedst anvendelige. CCO får derved et detaljeret billede af matricernes relevans ud 

fra den givne kontekst med fokus på produkt og branche. Derved kan CCO analysere sig frem 

til den bedst egnede CLV matrice, der skal indgå som parameter i den modificerede 

loyalitetsmatrice. Et samlet framework for valg af CLV matrice udarbejdes.  

Fase E - Analyse af de forskellige CLV matricer 

6.1 Valg af CLV matrice  

På baggrund af analyseprocessen til anvendelse af CLV i figur 16 vil CCO være i stand til at 

vurdere, hvorvidt CLV analyse er et relevant værktøj for den pågældende virksomhed. En 

CCO, som finder CLV matricer anvendelige, står over for en vanskelig proces i 

bestræbelserne på at identificere den bedst egnede matrice til at bestemme kundernes 

livstidsværdi. Her spiller branche og produkttype en vigtig rolle, idet vigtigheden af de 

forskellige drivers bag CLV varierer på baggrund heraf. En anden vigtig faktor er 

virksomhedens adgang til kundedata. Desuden skal CCO tage stilling til, hvordan CLV 

beregnes mest hensigtsmæssigt; skal virksomheden fremskaffe data på individniveau på grund 

af en differentieret kundeportefølje eller på segmentniveau, som forudsætter homogene 

segmenter med ensartet CLV?  

 

I dette afsnit kortlægges styrker og svagheder bag de enkelte CLV matricer med henblik på at 

give CCO de bedst mulige forudsætninger ved valg af matrice. Idet CLV matricen skal 

udgøre ét parameter i SJ&P modificerede loyalitetsmatrice, er det, som allerede konkluderet, 

kun relevant at analysere de matricer, som behandler kundeværdi på individ- eller 

segmentniveau.  

 

Mange forskere har udført dybdegående undersøgelser inden for området 

kundeværdifastsættelse, hvis framework behandler det disaggregerede niveau. Resultatet af 

denne forskning adskiller sig betydeligt, og der hersker forvirring inden for dette område 

vedrørende de forskellige matricers specifikke bidrag; hvordan adskiller den ene 

indgangsvinkel sig fra den anden? Hvordan udvælges en bestemt tilgang med hensyn til 

forventet nytte og datakrav? (Kumar og George, 2007). På den baggrund er det formålet at 
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identificere de situationer, hvor de enkelte tilgange og matricer er bedst anvendelige. Her er 

det endvidere nødvendigt, at skitsere hvilke konkrete brancher, som kan drage nytte af den 

modificerede loyalitetsmatrice. Først analyseres eksisterende tilgange og matricer. Efter 

identificering af anvendelsesmulighederne opstilles et framework for udvælgelse af CLV 

matrice ud fra den konkrete problemstilling, CCO står over for.  På baggrund af dette 

framework skal CCO kunne identificere den matrice, som er bedst anvendelig for 

virksomheden. Det er nødvendigt at fastslå, at dette framework ikke behandler samtlige CLV 

matricer, der findes i litteraturen. Udvælgelsen heraf bygger således på en subjektiv vurdering 

af afhandlingens forfattere efter nøje og dybdegående analyse af CLV litteraturen.   

Anerkendte CLV matricer i litteraturen behandles, og specielt nyere tilgange inddrages, idet 

disse bygger på et bredt empirisk og teoretisk fundament.  

6.1.1 Muligheder for optimering af CLV via Customer lifecycle management  

Dette afsnit giver indblik i customer lifecycle management med henblik på optimering af 

CLV. Formålet er således at illustrere strategiske tiltags indvirkning på et overordnet plan på 

tværs af CLV matricer. Figur 17 giver netop et billede af den indvirkning, som strategiske 

tiltag har på kundens livstidsværdi over kundens livscyklus, hvor CLV baseline er den værdi, 

som kunden genererer ved virksomhedens nuværende marketingindsats. Identificering af 

effektive kanaler og optimal allokering af ressourcer hertil vil ifølge Venkatesan og Kumar 

(2004) forbedre CLV. Optimal ressourceallokering skal ske ved at analysere kundebasen med 

hensyn til profitabilitet og levetid for hvert segment (Reinartz og Kumar, 2002). Kumar et al. 

(2006) påpeger, at CCO i tillæg hertil bør fokusere på at pitche det rigtige produkt på det 

rigtige tidspunkt, hvorved mersalg og krydssalg potentielt vil stige. Mersalg og 

krydssalgsstrategier vil typisk lede til højere CLV. Figur 17 viser tre kurver, som illustrerer, 

hvordan CCO har mulighed for at påvirke kundens CLV værdi ved forskellige tiltag. Den 

grønne kurve ligger på et højere CLV niveau sammenholdt med baseline og skal i dette 

eksempel tilskrives optimal ressourceallokering. Den blå kurve illustrerer at CCO, foruden 

optimal ressourceallokering, er lykkedes med initiativer vedrørende mersalg og krydssalg. 

CLV kan potentielt forbedres yderligere, hvis virksomheden kan balancere acquisition og 

retention (Blattberg et al., 2001). Dette er illustreret ved den røde kurve, hvor CCO er 

lykkedes med acquisition af kundeprospekter med høj CLV værdi samt succesfuld håndtering 

af kundelivscyklussen, via strategier inden for marketingkommunikation, mersalg og 

krydssalg.  
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Figur 17: Strategiske tiltags indvirkning på CLV over kundens livscyklus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilblivelse  
 

Det fremgår altså, at komplekse CLV modeller giver mulighed for at justere flere strategiske 

tiltag. De forskellige CLV matricer bygger nemlig på forskellige parametre, hvor en kompleks 

CLV matrice potentielt kan øge CLV værdien mere end en matrice med få parametre. På trods 

heraf findes der ifølge George og Kumar (2007) ikke en universel CLV matrice, der giver 

CCO mulighed for at hæve CLV niveauet til et optimum over baseline. Det skyldes, at CLV 

matricerne har forskellige styrker og svagheder, som skal anvendes på baggrund af 

virksomhedens kontekst. Her er produkttype, branche, adgang til data og markedsvilkår 

vigtige komponenter. I de følgende afsnit forlades den overordnede CLV betragtning for en 

analyse af de enkelte CLV matricer. 

6.1.2 Forskellige tilgange til beregning af CLV  

De forskellige matricer kan sammenlignes med hensyn til den måde, CLV beregnes og 

maksimeres. Her er det nødvendigt at identificere, på hvilke områder matricerne er 

sammenlignelige, og hvor de adskiller sig fra hinanden i aspekt til underliggende 

forudsætninger, datakrav, matricens komponenter samt niveau af aggregering. Ved niveau af 

aggregering er fokus på individniveau og segmentniveau, for at CCO kan arbejde med 

profitabilitets- og loyalitetslinket samtidig. Endvidere analyseres de enkelte formler for 

beregning af CLV for at forstå, hvordan matricerne adskiller sig fra hinanden, og i hvilken 

kontekst den enkelte matrice er praktisk anvendelig.  
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De forskellige tilgange adskiller sig fra hinanden ud fra flere kriterier, herunder (1) forventede 

fordele, (2) datakrav, (3) omkostninger involveret, (4) kompleksitet ved implementering, (5) 

tidshorisont for implementering og (6) matricernes komponenter (Kumar, 2006). Generelt vil 

matricer, som måler CLV på segmentniveau, kræve et mere begrænset datagrundlag, men er 

mere tidskrævende og vanskelige at implementere. CLV matricer på individniveau kan 

implementeres på en lille gruppe kunder i modsætning til matricer, der måler CLV på 

segmentniveau, da disse kræver strategiske ændringer på firm-level (Venkatesan og Kumar, 

2004). Vigtigheden af kriterierne varierer fra virksomhed til virksomhed. Eksempelvis er 

omkostningerne ved implementering måske afgørende for én virksomhed, imens en anden 

virksomhed måske hovedsageligt fokuserer på forventede fordele ved implementering. Det er 

derfor vanskeligt at komme med nogle overordnede betragtninger med hensyn til vigtigheden 

af kriterierne for specifikke brancher, da prioriteringen heraf varierer efter tilgængelige 

ressourcer og virksomhedsfilosofi. Overordnet skal CCO dog gøre sig klart, hvad 

virksomheden specifikt ønsker at opnå ved at anvende CLV beregninger, og hvilken slags 

information, der er tilgængelig for virksomheden (Kumar et al., 2006). Disse kriterier er 

således afgørende, når CCO skal identificere den bedst egnede tilgang til at bestemme CLV.  

6.2 Beregning af CLV på segmentniveau 

Kundens livstidsværdi beregnes oftest på individniveau eller som et gennemsnit af CLV. 

Tilgangen fra Blattberg et al. (2001) adskiller sig imidlertid ved at beregne CLV på 

segmentniveau, der består af summen af udbyttet ved afkast af retention, acquisition og add-

on-selling på tværs af virksomhedens samlede kundeportefølje. I det følgende refereres der til 

denne tilgang som BLAT. Denne tilgang benyttes, når virksomheden kun har tilgængelig data 

på segmentniveau. I det følgende dekomprimeres BLAT tilgangen for at give indsigt i; (1) 

CLV matricens komponenter, (2) de forudsætninger og antagelser matricen bygger på samt 

(3) udfordringer ved anvendelse. På baggrund heraf kan CCO analysere og vurdere CLV 

matricen inden implementering.  

 

Komponenten acquisition i formlen beregnes som bidraget fra nyligt erhvervede kunder 

minus omkostningen ved at erhverve dem. Den anden komponent i formlen beregner det 

forventede profit for fremtidig salg til disse nyligt erhvervede kunder reguleret for retention 

rate og time value of money.  
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Dette er udtrykt i følgende matematiske formel (Blattberg et al., 2001 s. 23):  

 

 

Forklaring af ledende i formlen; 

  the customer equity value for customers acquired at time t 
 the number of potential customers at time t for segment i  
 the acquisition probability at time t for segment i  
 the retention probability at time t for a customer in segment i 
 the marketing cost per prospect (N) for acquiring customers at time t for 

segment i 
 the marketing costs in time period t for retained customers for segment i 
 the marketing costs in time period t for add-on selling for segment i 

 discount rate 
 sales of the product/services offered by the firm at time t for segment i 
 cost of goods at time t for segment i 

 the number of segments 
 the segment designation  
 the initial time period  

 

Eftersom sandsynligheden for at fastholde og erhverve kunder udregnes som et gennemsnit 

for kundesegmenter i formlen, er det kun muligt at få et aggregeret mål for CLV. Ønsker 

CCO at beregne CE, er det blot at summere kundeværdien for alle segmenterne. Idet der 

ligger forskellige drivers til grund for de forskellige CLV matricer, varierer værdien af 

kundeporteføljen i overensstemmelse hermed. Derfor er det særdeles vigtigt, at CCO gør sig 

klart, at det har betydelige implikationer for resultatet, efter hvilken matrice, der benyttes.  

 

Følgende forudsætninger ligger til grund for tilgangen BLAT; retention rate, sandsynligheden 

for acquisition og dækningsbidraget varierer over tid for hvert segment. Endvidere arbejdes 

der med en begrænset projekteringsperiode ved beregning af CLV (Blattberg et al., 2001). En 

vigtig pointe er her, at BLAT måler acquisition equity direkte, men inddrager ikke acquisition 

af nye kunder, som nogle CE matricer gør ved anvendelse af markov switching (Rust el al., 

2004). Med andre ord tager BLAT kun udgangspunkt i data fra allerede eksisterende kunder 

og ikke data vedrørende potentielle kunder, hvilket kan give misvisende resultater. Dertil 

kommer at BLAT tilgangen ikke tager hensyn til konkurrerende virksomheders 

marketingtiltag, hvilket betyder den gennemsnitlige CLV eksempelvis overvurderes, hvis 

konkurrenterne satser massivt i markedet for at vinde andele. BLAT tilgangen udmærker sig 

specielt ved fokus på add-on-selling samt det faktum, at CLV beregnes på segmentniveau. 
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Dette er to nøglefaktorer, når CCO skal evaluere BLAT matricens anvendelighed for 

virksomheden.  

6.2.1 Optimering af marketingindsatsen på baggrund af CLV drivere  

Driverne bag CLV ved BLAT tilgangen er som ved CE matricerne hovedsageligt strategier på 

firm level, der har positiv indvirkning på kundernes livstidsværdier. Den overordnede strategi 

ved BLAT tilgangen består af følgende (Blattberg et al., 2001); (1) erhvervelse af kunder, 

hvis diskonterede livstidsværdi overstiger omkostninger ved erhvervelse, (2) fastsættelse af 

investeringen i acquisition baseret på muligheden for at genvinde investeringen i første 

tidsperiode, (3) managing af linket mellem acquisition og retention, (4) balancering af 

omkostninger til retention baseret på udbyttet heraf samt (5) managing af add-on-selling.  

 

Specifikke strategier for managing af acquisition, retention og add-on-selling ud fra BLAT 

tilgangen fremgår af tabel 6 (Blattberg et al., 2001). Eksempelvis består strategien for øget 

afkast ved acquisition af; (1) selektiv udvælgelse af de mest rentable kunder, (2) skabe 

opmærksomhed over for den pågældende målgruppe og tilpasse produktpositionering, (3) 

attraktiv acquisition pricing, (4) attraktiv introduktionsperiode og management af 

kundeforventninger, (5) management af produkt eller servicedesign og levering med henblik 

på at skabe positiv brugsoplevelse og overordnet tilfredshed, (6) post-introductory pricing 

samt sikre langsigtet værdi for kunden ved anvendelse af de pågældende produkter eller 

services. BLAT tilgange identificerer lignende strategier for øget afkast ved retention og add-

on-selling. I tabel 6 er nøgleelementerne i de to strategier angivet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Drivere af CLV på segmentniveau ved BLAT tilgangen 
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Kilde: Egen tilblivelse på baggrund af Blattberg et al. (2001).  

6.2.2 Udfordringer ved beregning af CLV på segmentniveau 

Det er vanskeligt at anskue de komponenter, der er drivere af CLV isoleret. Disse 

komponenter udgør acquisition, retention og add-on-selling. Et eksempel herpå er en 

salgsperson, der forsøger at sælge produkter, som kunden ikke tidligere har købt og samtidig 

forsøger at sælge produkter, som kunden har købt tidligere. Der er her tale om en kombination 

af add-on-selling og retention. I en sådan situation er det vanskeligt at allokere 

marketingsomkostningerne på add-on-selling (Bi,AO,t) og retention (Bi,r,t), altså er separate 

beregninger en udfordring. BLAT tilgangen anvender endvidere sandsynligheder for 

acquisition (αi,t)  og retention (ρi,t), når antallet af erhvervede og fastholdte kunder og de 

dertilhørende indtægter skal  bestemmes for fremtidige perioder (Blattberg et al., 2001). I den 

forbindelse bør CCO stille sig kritisk over for, hvordan sandsynlighederne for acquisition og 

retention er estimeret og analysere de variable, der er anvendt hertil. Med mindre disse 

sandsynligheder er baseret på kvantitative data, er sandsynlighederne formentlig baseret på 

hovedsagligt subjektive vurderinger og ikke reelle drivere af CLV. I så fald er nøjagtigheden 

af de estimerede sandsynligheder relativ lav, eftersom disse sandsynligheder summeres ved 

beregning af CE, og derved vil usikkerheden omkring resultatet blive mere omfattende.  

 

Projektering af nuværende acquisition og retention rates som fremtidig acquisition og 

retention sandsynligheder ignorerer effekten af marketingstiltag, som virksomheden måtte 

implementere i fremtiden, hvilket kan lede til upræcise CLV værdier (Blattberg et al., 2001). 

Ved anvendelse af sandsynlighed for retention på segmentbasis benyttes den indirekte 

antagelse, at alle kunder genererer de samme indtægter, som er en klar simplificering af 
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virkeligheden. Endvidere antages det indirekte, at kundernes forventede afkast er ens over tid, 

altså at kunderne følger den samme kundelivscyklus inden for segmentet. Der skelnes således 

ikke imellem kunderne inden for segmentet, men derimod skelnes der imellem virksomhedens 

segmenter. På baggrund af de store variationer med hensyn til sandsynlighed for køb og 

indtægter af virksomhedens kunder er det vigtigt, CCO gør sig denne simplificering klart. 

Hvis eksempelvis en virksomhed mister flere kunder, der er meget profitable end kunder med 

lav profit over hele den projekterede tidsperiode ved retention probability, overvurderes den 

faktiske profit, som kundesegmentet genererer. Den bedste måde for CCO at overkomme 

dette problem er ved at anvende en disaggregeret tilgang, der beregner sandsynligheden for 

køb og profitten heraf for den enkelte kunde (Kumar og George, 2007). Rust et al. (2004) 

adresserer denne problemstilling ved at beregne CLV på segmentniveau. Dette gøres ved at 

foretage en sample af populationen. Dette rejser dog spørgsmål vedrørende metoden for 

stikprøven, herunder stikprøvens størrelse, kundernes revenue distribution inden for 

stikprøven samt omkostninger forbundet med foretagelse af stikprøve. Dertil er det 

overordnede problem, at hvis segmentets CLV værdi skal bestemmes præcist, kræver det 

tilsvarende, at stikprøven er repræsentativ for hele segmentet, hvor specielt stikprøvens 

størrelse og udvælgelse af kunder til stikprøven gør en forskel (Rust et al., 2004). Tilgangen 

af Rust et al. (2004) belyses nærmere under næste tilgang. Som allerede påpeget er det ikke 

muligt at differentiere imellem kunderne på baggrund af CE matricer, og som det fremgår af 

ovenstående analyse, er denne problematik også gældende ved CLV beregninger på 

segmentniveau. Af konsekvens heraf må CCO benytte strategier på virksomhedsniveau frem 

for individniveau.  

6.2.3 Beslutningsgrundlag for valg af CLV matrice på segmentniveau 

Denne tilgang er velegnet for brancher, hvor det er vanskeligt at målrette og individualisere 

marketingindsatsen samt indsamle kunde- og transaktionsdata. Et eksempel herpå er store 

detailhandlere, der ikke har loyalitetsprogrammer. En sådan type virksomheder kan med den 

modificerede loyalitetsmatrice få indblik i kundeprofitabiliteten og sammenholde denne med 

loyalitetsanalysen. Kundernes loyalitetsniveau skal i tråd med BLAT tilgangen opgøres på 

segmentniveau. Ved at benytte SJ&P loyalitetssimulator kan CCO fastslå, om de mest 

profitable kunder også er dem, som er mest loyale over for virksomheden. I forlængelse heraf 

undersøges om marketingindsatsen er korrekt afstemt ud fra et profit perspektiv, hvor der 

tages højde for konsekvenserne ved en øget loyalitetsindsats herunder omkostninger.  

 



 

 

 82 

I ovenstående er BLAT tilgangen analyseret, således at CCO får indsigt i de overordnede 

strategiske linjer samt de specifikke strategier for managing af acquisition, retention og add-

on-selling. Desuden er de udfordringer og antagelser som BLAT tilgangen bygger på belyst, 

idet CCO bør være opmærksom på eventuelle faldgrupper. CCO kan med fordel anvende 

denne tilgang, når virksomheden ikke er i besiddelse af en searchable database med detaljeret 

kundedata på individniveau over en betydelig tidsperiode. Det er dog en forudsætning, at 

virksomheden er i besiddelse af data på segmentniveau (Blattberg et al. 2001). Er det ikke 

tilfældet, kan visse CE matricer anvendes, men denne sondring er ikke relevant i denne 

sammenhæng, da fokus er på CLV matricer, som kan anvendes som parameter i den 

modificerede loyalitetsmatrice. BLAT tilgangen er endvidere relevant, når formålet er 

formulering af strategier på firm-level, og når ledelsen forventer, marketinginvesteringen skal 

kunne knyttes direkte til firm value. BLAT tilgangen måler således CE ved at summere CLV 

værdierne for segmenterne. Det skal tilføjes, at ved implementering af strategien på firm-level 

ofte er omfattende og vanskelige, resultatet af de strategiske tiltag på CE kan ikke måles med 

det samme, og omkostningerne forbundet herved kan være omfattende (Kumar og George, 

2007). Der er altså mange kriterier, der skal overvejes ved valg af CLV tilgang og matrice.    

6.2.4 Sammenfatning på BLAT tilgangen 

For kort at summere analysen af BLAT tilgangen er denne tilgang specielt anvendelig, når 

virksomheden kun har adgang til data på segmentniveau. BLAT tilgangen udmærker sig ved 

fokus på retention, acquisition og add-on-selling. Hvis CCO har data på individniveau, men 

finder disse drivere, er nøglen til at bestemme CLV ud fra virksomhedens kontekst, er der 

mulighed for at aggregere data til segmentniveau. Virksomheder med data på aggregeret 

niveau for virksomhedens samlede kundeportefølje vil ikke kunne benytte CLV matricen. I 

ovenstående er komponenter af de enkelte drivere specificeret og BLAT tilgangens 

forudsætninger, antagelser og dertilhørende udfordringer analyseret, som udgør et samlet 

grundlag for valg af matrice inden implementering.    

6.3 Beregning af CLV på segmentniveau via samples 

Rust et al. (2004) har udviklet en CLV matrice, der udmærker sig ved at inkorporere 

kundespecifikke komponenter for brand switching, og som tager udgangspunkt i en sample 

for udvalgte kunder. I det følgende refereres der til denne tilgang som RUST. Tilgangen er 

relevant for virksomheder, der ikke har tilgængelige data på individ eller segmentniveau, men 

har forudsætningerne for at indsamle data. Denne tilgang inddrages, idet mange virksomheder 
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endnu ikke har oprettet en database for virksomhedens kunder, men kan se fordelene i at 

arbejde inden for relationsparadigmet og samtidig kvantificere værdien af virksomhedens 

kunder. I det følgende dekomprimeres RUST tilgangen for at give indsigt i; (1) CLV 

matricens komponenter, (2) de forudsætninger og antagelser matricen bygger på, samt (3) 

udfordringer ved anvendelse. Endvidere sammenholdes RUST og BLAT tilgangene for at 

give CCO indsigt i de fordele og ulemper, der er tilknyttet de to CLV matricer. På baggrund 

heraf kan CCO analysere og vurdere CLV matricen inden implementering.   

 

Denne tilgang anvender information om såvel virksomhedens brands som konkurrerende 

brands til modellering af kundeerhvervelse og kundefastholdelse i en brand switching 

kontekst. Respondenterne i den udvalgte sample giver eksempelvis virksomheden indsigt i 

erhvervede brands samt sandsynligheden for, at en kunde vil købe forskellige brands i 

fremtiden. Markovs switching matrix benyttes til, at modellere individuelle kunders 

sandsynlighed for at skifte fra et brand til et andet, baseret på den nytte, som den enkelte 

kunde opnår ved de specifikke brands (Rust el al., 2004). Sandsynligheden multipliceres med 

indtægten per køb, hvorved de forventede indtægter for den enkelte kunde kan beregnes for 

hvert brand for hvert fremtidigt køb. CLV beregnes efterfølgende som summen af de 

forventede indtægter over en fastsat tidsperiode, hvor der tages højde for en 

diskonteringsfaktor. Livstidsværdien, CLVij for kunde i for brand j er givet ved følgende 

formel (Rust et al. 2004):  

 
 

Forklaring af ledende i formlen; 

 number of purchases customer i makes during the specified time period 
 firm js discount rate 
 average number of purchases customer i makes in a unit time (e.g., per year) 

 customer i’s expected purchase volume of brand j in purchase t 
 expected contribution margin per unit of brand j from customer i in purchase t 
 probability that customer i buys brand j in purchase t 

 

CE for virksomhed j kan efterfølgende beregnes: 

 
 

Forklaring af led i formlen; 
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 the average lifetime value for firm j’s  
 customers i across the sample  

 total number of customers in the market across all the brands  
 

Af formlen fremgår det, at CLV på individniveau kun kan beregnes for kunderne i samplen. 

Den gennemsnitlige CLV beregnes ligeledes på baggrund af samplen, der herefter 

multipliceres med populationen for at bestemme CE. Som påpeget er CE matricer imidlertid 

ikke interessante som parameter i den modificerede loyalitetsmatrice, da CCO skal have 

kendskab til kundernes livstidsværdier på individ- eller segmentniveau, for at kunne 

differentiere kunderne og på baggrund heraf træffe detaljerede strategiske beslutninger. Rust 

et al. (2004) har udviklet matricen med henblik på at bestemme CE og i tråd hermed, er de 

strategiske anbefalinger på virksomhedsniveau. Afhandlingens forfattere ser dog en mulighed 

for at ændre den oprindelige formel således, at meani(CLVij) multipliceres med populationen 

for et specifikt segment, POPsegment y, i stedet for at meani(CLVij) multipliceres med 

virksomhedens samlede kundeportefølje. Derved kan CLV for virksomhed j for segment y 

beregnes som (CLVsegment ij ): 

 

 
 

Derved har CCO mulighed for at arbejde med CLV på segmentniveau på baggrund af en 

sample.  En forudsætning herfor er, at CCO præcis er i stand til at definere virksomhedens 

segmenter, og desuden er i stand til at foretage samples fra de forskellige segmenter. Der 

kræves altså et velfunderet kendskab til virksomhedens kunder samt indledende analyser af 

sammensætningen af virksomhedens segmenter, før en endelig CLV analyse kan foretages. 

Endvidere skal de statistiske krav være opfyldt, herunder at samplen skal være repræsentativ 

for segmentet ved et vist signifikansniveau. Det betyder, at analysearbejdet bliver mere 

omfattende, idet der skal bruges et tilstrækkeligt antal respondenter for hver sample, imens 

der ved den oprindelige tilgang af Rust et al. (2004) kun skal bruges én sample for hele 

populationen.  

 

CCO kan benytte denne tilgang, når data ikke er tilgængelig, hverken på individniveau eller 

segmentniveau gennem virksomhedens database, men hvor data kan indhentes og segmenter 

identificeres. Derfor inddrages denne tilgang, som ellers er bygget op omkring en CE matrices 

principper, hvilket har strategiske implikationer. De strategiske tiltag som Rust et al. (2004) 
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anbefaler på baggrund af matricens drivere, udformes således på firm level, idet matricen i sin 

oprindelige form behandler den samlede kundebase og derfor kategoriseres som en CE 

matrice. Afhandlingens forfattere er opmærksomme på, at grundlaget for de strategiske tiltag 

ændres, når CCO arbejder på segmentniveau frem for den samlede kundeportefølje. De 

strategiske anbefalinger af Rust et al. (2004) fastholdes dog, da det vil være alt for komplekst 

og uden for afhandlingens scope at udvikle strategiske tiltag skræddersyet til den 

modificerede tilgang. CCO skal derfor være opmærksom på, at der i dette tilfælde er tale om 

en modificering af det oprindelige udgangspunkt. Der gives i det følgende indsigt i de 

strategiske anbefalinger, som Rust et al. (2004) har udformet dem ved anvendelse af RUST 

tilgangens oprindelige udgangspunkt.  

6.3.1 Optimering af marketingindsatsen på baggrund af drivere af CLV  

RUST tilgangen identificerer value equity, brand equity og retention equity som drivere for 

CE (Rust et al., 2004). Idet segmenterne analyseres enkeltvist, er der som ved BLAT 

tilgangen tale om beregning af CLV på segmentniveau frem for beregning af CE. CCO har 

behov for at identificere, hvilken af disse drivere af CLV, som er vigtigst for nøglekunderne 

og herfter fokusere på at optimere disse. Nøgleelementerne af value equity består af 

kundernes objektive vurdering af den nytte, de får af brandet herunder den overordnede 

kvalitet og bekvemmelighed samt konkurrencedygtighed på prisen. BE er kundens subjektive 

vurdering af brandets værdi, der påvirkes af brand awareness, kundens attitude til brandet og 

virksomhedens etiske standarder. Relationship equity skal forstås som kundens tilbøjelighed 

til fortsat at ehverve sig et bestemt produkt eller service. Her er nøgleelementerne 

medlemsskab i loyalitetsprogarmmer, speciel anerkendelse og behandling af kunderne samt 

forskellige programmer, som skal styrke kundernes relation til virksomheden (Rust et al. 

2001). CCO har mulighed for at påvirke drivere af CLV på baggrund af analyserede samples 

for de forskellige segmenter. Af disse informationer er det eksempelvis muligt at få indsigt i 

kundernes købspotentiale og bestemme sandsynligheden for brand switching blandt 

virksomhedens kundeprospekter.      

6.3.2 Konceptuelle ligheder og forskelle ved RUST og BLAT tilgangen   

De forskellige CLV tilgange har konceptuelle ligheder og forskelligheder. Her sammenholdes 

RUST og BLAT tilgangen, da CCO har behov for at kunne adskille disse to tilgange fra 

hinanden med henblik på valg af CLV parameter. Disse tilgange behandler begge CLV på 

segmentniveau, hvorfor der er behov for konkret at påpege, hvordan de komplimenterer og 



 

 

 86 

adskiller sig fra hinanden. CLV matricer på individniveau adskiller sig strategisk og 

konceptuelt markant fra CLV matricerne på segmentniveau, hvorfor det er mere relevant at 

påpege de overordnede forskelle, når CLV matricer på individ og segmentniveau 

sammenholdes.    

 

RUST tilgangen fokuserer som BLAT tilgangen på retention, der benyttes til at beregne enten 

den gennemsnitlige retention rate eller sandsynligehden for, at en kunde køber et brand i 

fremtidige tidsperioder. Begge tilgange tager ligeledes højde for acquisition af kunder, men 

adskiller sig ved, at BLAT tilgangen direkte måler acquisition equity, imens markov switching 

anvendes ved RUST tilgangen, hvilket giver mulighed for at inddrage acquisition for nye 

kunder (Rust et al., 2004). Dette er en helt afgørende forskel, idet BLAT tilgangen kun tager 

udgangspunkt i allerede eksisterende kunder, et element som RUST tilgangen også inddrager. 

Virksomhedens indsats med hensyn til mersalg indgår dog kun i BLAT tilgangen, imens 

RUST tilgangen ydermere er unik, ved at  konkurrenttiltag inddrages  i matricen.    

 

Datakravene til RUST tilgangen adskiller sig fra BLAT tilgangen, ved at der anvendes data 

fra en sample frem for allerede tilgængeligt data på segmentniveau. Derved har CCO også 

mulighed for at arbejde med den modificerede loyalitetsmatrice, selvom virksomheden ikke 

har en detaljeret database. Som ved BLAT tilgangen antages hverken retention rate eller 

sandsynligheden for køb som konstante gennem kundens livscyklus. RUST tilgangen benytter 

den gennemsnitlige CLV fra samplen til at beregne CE, hvori der ligger en antagelse, om de 

udvalgte kunder i samplen er repræsentative for hele virksomhedens kundebase (Rust et al., 

2004). Denne forudsætning er ligeledes gældende, når der tages udgangspunkt i segmenter 

frem for hele populationen og skal være gældende for hvert enkelt segment.   

6.3.3 Udfordringer ved beregning af CLV via samples 

CCO står over for en række udfordringer ved anvendelse af RUST tilgangen. Som påpeget er 

det yderst vigtigt, at den udvalgte sample er repræsentativ for populationen (Rust et al., 2004). 

Det gælder for den oprindelige CE tilgang af Rust et al. (2004), hvor samplen foretages på 

baggrund af hele kundebasen, og i særdeleshed når tilgangen modificeres således, at samplen 

tager udgangspunkt i det enkelte segment. Det har vidtrækkende konsekvenser, hvis CCO 

ikke er i stand til at definere de enkelte segmenter præcist og på en hensigtsmæssig måde, og 

efterfølgende ikke er i stand til at producere en repræsentativ sample. De strategiske tiltag vil 

bygge på kundernes CLV, og derfor er segmentets afgrænsning og repræsentativitet 
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afgørende, idet der arbejdes med mere specifikke og differentierede tiltag sammenholdt med 

den oprindelige tilgang, hvor strategiske tiltag implementeres på firm level. Rust et al. (2004) 

fremhæver endvidere, at subjektive kriterier for kunderangering kan påvirke nøjagtigheden af 

CLV beregningerne.  

 

I forlængelse heraf er omkostningsniveauet endnu et område, som CCO bør forholde sig til 

(Rust et al., 2004). Det påpeges, at omkostningsniveauet ved samples hænger sammen med 

signifikansniveauet, som ønskes når en sample for den samlede kundebase foretages. Ved at 

foretage samples for flere kundesegmenter er omkostningsniveauet en endnu mere relevant 

faktor, idet stikprøven n skal være signifikant ved et tilfredsstillende niveau for samtlige 

segmenter, hvorfor der er flere omkostninger forbundet hermed. Omkostninger vurderes at 

være moderate til høje, når RUST tilgangen anvendes på den samlede kundebase, imens 

analysen er mere omfattende på segment niveau, hvilket naturligt afføder et højere 

omkostningsniveau (Rust et al. 2004). Implementeringen af RUST tilgangen vurderes 

desuden som omfattende, idet de strategiske tiltag sker på firm level. Det er altså hele 

organisationen, som skal tilpasses, når virksomheden sigter på at optimere CLV. I tråd 

hermed kræver det en betydelig tidshorisont at implementere strategierne.  

6.3.4 Beslutningsgrundlag for valg af CLV matrice via samples 

Denne tilgang er som BLAT tilgangen velegnet for brancher, hvor det er vanskeligt at 

målrette og individualisere marketingindsatsen samt indsamle kunde- og transaktionsdata. 

BLAT og RUST tilgangen er henvendt mod de samme typer virksomheder og brancher, hvor 

den afgørende forskel de to tilgange imellem omhandler, hvorvidt der er kundedata på 

segmentniveau tilgængelig for virksomheden. Som foreslået under BLAT tilgangen er store 

detailvirksomheder uden loyalitetsprogrammer et eksempel på en branche, der kan drage nytte 

heraf. Ved at benytte SJ&P loyalitetssimulator kan CCO undersøge, om de mest profitable 

kunder også er mest loyale over for virksomheden. Herefter kan marketingindsatsen tilpasses 

ud fra et profitperspektiv, hvor der tages højde for konsekvenserne ved en øget 

loyalitetsindsats herunder øget omkostningsniveau.  

 

I ovenstående er RUST tilgangen analyseret, der skal give CCO indsigt i de strategiske 

muligheder, som virksomheden kan opnå ved at benytte CLV matricen, ved at anvende brand 

equity, value equity og relationship equity som drivere af kundeprofitabiliteten. Desuden er de 

udfordringer og antagelser, som danner grundlag for RUST tilgangen belyst, idet CCO bør 
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kende til de implikationer, som findes ved anvendelse af CLV matricen. CCO kan med fordel 

anvende denne tilgang, når virksomheden ikke er i besiddelse af en searchable database med 

detaljeret kundedata på individ- eller segmentniveau over en betydelig tidsperiode. Det er 

således ikke en forudsætning, at virksomheden er i besiddelse af kundedata, men derimod et 

krav at virksomheden er i stand til at fremskaffe dette data på segmentniveau via samples, 

hvor det er muligt at identificere relevante kundesegmenter. RUST tilgangen er endvidere 

velegnet, når ledelsen forventer, at marketinginvesteringen skal kunne knyttes direkte til firm 

value. RUST tilgangen måler således CE ved at summere CLV værdierne for segmenterne.  

6.3.5 Sammenfatning på RUST tilgangen 

For kort at summere analysen af RUST tilgangen er denne tilgang anvendelig, når 

virksomheden ikke er i besiddelse af kundedata, men er i stand til at udføre samples og 

derigennem danne segmenter.  RUST tilgangen udmærker sig endvidere ved fokus på brand 

equity, value equity og relationship equity. I ovenstående er komponenter af de enkelte 

drivere specificeret og RUST tilgangens forudsætninger, antagelser og dertilhørende 

udfordringer analyseret, som udgør et samlet grundlag for valg af matrice inden 

implementering.    

6.4 Beregning af CLV på individniveau 

Venkatesan og Kumar’s (2004) disaggregerede tilgang beregner CLV på individniveau som 

summen af cash flows, der diskonteres ved at anvende weighted average cost of capital 

(WACC) for en kunde over vedkommendes livstid hos virksomheden. Tilgangen har fokus på 

de overordnede CLV drivere purchase frequency, contribution margin og marketing cost. 

Hvis disse drivere karakteriserer virksomhedens kontekst, men CCO finder, det er mere 

hensigtsmæssigt at arbejde med kunderne på segmentbasis, er dette muligt ved at aggregere 

kundernes CLV værdier for det enkelte segment. I det følgende refereres der til denne tilgang 

som VENK. Tilgangen er relevant for virksomheder, der har tilgængelig data på 

individniveau. I det følgende dekomprimeres VENK tilgangen for at give indsigt i; (1) CLV 

matricens komponenter, (2) de forudsætninger og antagelser matricen bygger på, samt (3) 

udfordringer ved anvendelse. Dette udgør grundlaget for CCO, der herved kan vurdere CLV 

matricen anvendelighed.  
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Venkatesan og Kumar (2004) beregner frekvensen af en kundes køb af produkter og services 

på baggrund af vedkommendes hidtidige køb og benytter denne viden til at beregne CLV. 

Den matematiske formel for VENK tilgangen fremgår her:  

 

 
 

Forklaring af led i formlen; 

 lifetime value of customer i 
 predicted contribution margin from customer i in purchase occasion y 

 discount rate 
 unit marketing cost for customer i in channel m in year l 
 number of contacts to customer i in channel m in year l 

 predicted purchase frequency for customer i 
 number of years to forecast, and 
 predicted number of purchases made by customer i until the end of the planning 

period 
 

Matricen er konstrueret på følgende måde. De forskellige udbudsspecifikke faktorer 

(kommunikationskanal) og kundekarakteristika (involvering, købsadfærd og switching costs) 

udgør datagrundlaget for købsfrekvens og dækningsbidrag. Købsfrekvensen og 

dækningsbidraget er modelleret adskilt (Venkatesan og Kumar, 2004). Hertil anvender 

Venkatesan og Kumar (2004) gamma distribution til modellering af interpurchase time og 

regressionsanalyse af paneldata til modellering af dækningsbidraget.  

 

CLV matricen kan med fordel anvendes til at fastlægge effekten af marketingsindsatsen på 

virksomhedens kunder ved at benytte forskellige kommunikationskanaler. Denne analyse 

udgør grundlaget for optimal ressourceallokering ved anvendelse af de forskellige 

kommunikationskanaler med henblik på at maksimere den enkelte kundes CLV. Dette CLV 

framework kan desuden benyttes til formulering af strategier på kundeniveau herunder 

kundeudvælgelse, purchase sequence analysis og identificering af de profitable kunder ved 

kundeerhvervelse. CLV beregnes på basis af sandsynligheden for fremtidig køb og 

dækningsbidraget over den forventede tidshorisont for relationen mellem kunde og 

virksomhed (Venkatesan og Kumar, 2004). Ved VENK tilgangen er CLV beregningen ikke 

alene baseret på kundens hidtidige transaktioner med virksomheden, men også andre 

kvantificerbare drivere af CLV. Den største fordel ved denne tilgang er, at kundens fremtidige 
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potentiale også inddrages i beregningerne, imens en af de mest udfordrende faktorer ved at 

beregne CLV er dataindsamling, behandling og anvendelse af dataene. CCO har behov for at 

indsamle kundedata på individniveau over samtlige kunder for at kunne beregne CLV (Kumar 

et al., 2004). Her er nøgleinformationerne demografisk information for såvel B2B kunder som 

B2C kunder, omsætning og produkttyper købt ved hver enkel lejlighed, samt information 

vedrørende eksponering af marketingsaktiviteter. I den forbindelse skal virksomheden have 

en searchable database, over hele kundeporteføljen, som opdateres efter behov. 

6.4.1 Optimering af marketingindsatsen på baggrund af drivere af CLV  

I modsætning til eksempelvis RUST tilgangen, hvor firm-level strategier benyttes som værktøj 

til at forøge CLV værdien, er det kundespecifikke variable, som er drivere af CLV ved 

disaggregerede tilgange, hvilket omfatter købsfrekvens, dækningsbidrag og 

marketingsomkostninger ved VENK tilgangen (Venkatesan og Kumar, 2004). Opgradering, 

krydssalg, dialog, frekvens af internetbaseret kontakter og relationsmæssige fordele er drivere 

for en positiv effekt på købsfrekvens. Antallet af produktreturneringer, frekvensen af rich 

modes af kommunikation (ansigt-til-ansigt), frekvensen af standardized modes af 

kommunikation (telefon eller direct mail) og inter-contact time er relevante indikatorer for 

købsfrekvensen (Venkatesan og Kumar, 2004). Drivere af dækningsbidraget er identificeret 

som det totale antal kundekontakter i den forrige periode, som afspejler virksomhedens 

marketingsindsats, samt det totale kvantum købt af kunderne. For B2B virksomheder er 

størrelsen af virksomheden og branche endvidere drivere af dækningsbidraget (Venkatesan og 

Kumar, 2004). Her er antallet af kundekontakter af største interesse, idet CCO direkte kan 

regulere marketingsindsatsen for øget dækningsbidrag og derved øget CLV. De forskellige 

elementer af marketingindsatsen som rich modes og standardized modes af kommunikation 

og inter-contact time er imidlertid drivere af marketingomkostninger, derfor er formålet at 

optimere marketingindsatsen frem for at maksimere den. Denne optimering bør foretages i 

tråd med forbedring af andre drivere af CLV, som CCO direkte kan påvirke.  

 

Reinartz og Kumar (2003) undersøgelser ligger til grund for VENK tilgangen med hensyn til 

de faktorer, som forklarer variationen af profitabiliteten i kundernes livscyklus og skal ikke 

forveksles med de faktorer, som Venkatesan og Kumar (2004) identificerer, der direkte kan 

forbedre CLV. Exchange characteristics og customer heterogeneity variables fungerer som 

drivere af profitabiliteten i kundernes livscyklus i såvel en B2B som en B2C kontekst. 

Exchange characteristics er de variable, som beskriver handlen mellem kunde og virksomhed 
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herunder kundens forbrugsniveau, krydssalgs-adfærd, focused buying og virksomhedens 

indsats for at skabe kontakt til kunden. Disse er alle drivere for profitable kunderelationer, 

imens gennemsnitlig interpurchase time har en negativ sammenhæng med CLV. Customer 

heterogeneity variable er primært demografiske variable som indkomst og befolkningstæthed. 

Disse faktorer giver CCO værdifuld indsigt i de variable, som påvirker kundeprofitabiliteten, 

når strategiske beslutninger vedrørende kundefokus skal træffes.  Tabel 7 giver indblik i de 

komponenter, som er drivere af CLV ved VENK tilgangen. I bilag 3 findes en oversigt over 

det konceptuelle framework for beregning af CLV, imens bilag 4 supplerer med en mere 

detaljeret indsigt i de forskellige drivers indvirkning på profitskabelsen. 

 

Tabel 7: Drivere af CLV ved VENK tilgangen 

 
Kilde: Egen tilblivelse på baggrund af Venkatesan og Kumar (2004).  

6.4.2 Udfordringer ved beregning af CLV på individniveau  

Hvis CCO benytter VENK tilgangen, er det nødvendigt at være opmærksom på, at der ikke 

tages højde for kundernes køb hos konkurrenterne og brand switching ved beregning af CLV, 

altså adresseres konkurrenternes marketingtiltag ikke. Det skyldes, at information vedrørende 

salg og præferencer for konkurrerende virksomheder oftest ikke er tilgængelig, mens adfærd 

for brand swicthing er vanskelig at bestemme (Kumar og George, 2007). Bell et al. (2002) 

forholder sig til denne problematik og foreslår samarbejde med konkurrerende virksomheder 

til gavn for begge parter. Endvidere tager VENK tilgangen kun højde for det gennemsnitlige 

niveau af optimal marketingkommunikation via de enkelte kanaler, hvorfor ikke alle kunder 

vil blive udsat for optimal eksponering ud fra et profitperspektiv (Venkatesan og Kumar, 

2004). Det er her vigtigt at påpege, at VENK tilgangen sigter mod maksimering af CLV 
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gennem marketingkommunikation, imens der ikke sigtes mod en ressourceallokeringsstrategi, 

der giver størst incremental CLV ud fra det mest hensigtsmæssige design af 

marketingkommunikation. Eksempelvis er det muligt med en veltilrettelagt marketingstrategi, 

at kunder, der tidligere havde en høj CLV, også vil have en høj CLV i fremtiden uanset 

niveau af marketingkommunikation og kunder, der havde en lav CLV transformeres til 

kunder med høj CLV. Der skal yderligere undersøgelser til at fastlægge om kunder, der 

eksponeres for et højt niveau af marketingkommunikation, er de samme, når strategien for 

ressourceallokering fokuserer på henholdsvis maksimering af CLV og maksimering af 

incremental CLV.   

 
CLV matricer, som beregner kundeværdien på individniveau, giver anledning til at 

klassificere og prioritere kunderne på baggrund af deres CLV. Differentiering af kunder kan 

medføre voldsomme reaktioner hos kunder og skabe NWOM via medierne eller internettet, 

hvor det negative budskab hurtigt kan sprede sig. Derfor skal CCO være særdeles forsigtig, 

når ressourcer til kunder allokeres på baggrund af CLV. Brady (2000) behandler denne 

problemstilling, og CCO kan med fordel nærlæse Brady’s betragtninger og forbehold, inden 

en beslutning om ressourceallokering træffes. 

 

Omkostningsniveauet er ved anvendelse af VENK tilgangen moderat til højt som i tilfældet 

med RUST og BLAT tilgangen (Venkatesan og Kumar, 2004). Det er naturligvis en barriere 

for virksomheder med begrænset adgang til likvide midler. VENK tilgangen udmærker sig 

imidlertid ved implementeringsfasen, der betragtes som kortvarig, hvis tilgangen som 

udgangspunkt anvendes på en mindre gruppe kunder med henblik på at vurdere effekten ved 

benyttelse af CLV matricen.  

6.4.3 Beslutningsgrundlag for valg af CLV matrice på individniveau 

CCO vil, med henblik på den modificerede loyalitetsmatrice, være i stand til at identificere 

den enkelte kunders CLV i relation til loyalitetsparametrene. I de tilfælde, hvor graden af 

homogenitet er høj, kan kunderne med fordel grupperes i segmenter, hvor strategierne for 

optimering dog fortsat formuleres på individniveau. Der kan dog være implikationer herved, 

der gør det mere rationelt at anvende BLAT tilgangen, som i sit udgangspunkt behandler CLV 

på segmentniveau, hvor de strategiske tiltag er tilpasset dertil. VENK tilgangen giver dog i 

modsætning til BLAT og RUST tilgangen CCO mulighed for at anvende CLV analyse for en 

lang række brancher, hvor end-user transaktionsdata er tilgængelig, og 
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marketingsinvesteringen kan tilpasses individet (Venkatesan og Kumar, 2004). George og 

Kumar (2007) identificerer konkrete brancher, hvor VENK tilgangen kan anvendes. Det er 

tilfældet for (1) servicevirksomheder som flyselskaber, hoteller og kreditkortudbydere, (2) 

finanssektoren i form af banker og finansielle serviceudbydere, (3) E-handels-virksomheder, 

(4) B2B virksomheder og (5) detailvirksomheder med loyalitets- eller frequent shopper 

programmer. Det er specielt vigtigt at kende kundens CLV værdi på individniveau, når der er 

betydelige forskydninger i CLV værdierne inden for segmenter, og det kan svare sig ud fra et 

profitperspektiv, at individualisere marketingkommunikationen. I tilfældet B2B virksomheder 

er der ofte tale om så store kunder, at det er absolut nødvendigt at have detaljeret data om 

kunden og kende den enkelte kundes CLV.  

6.4.4 Sammenfatning på VENK tilgangen 

I ovenstående er VENK tilgangen analyseret med henblik på at give CCO indsigt i de 

strategiske framework, som ligger til grund for CLV matricen. Mere specifikt belyses de 

overordnede drivere purchase frequency, marketing cost  og contribution margin. Desuden er 

de udfordringer og antagelser VENK tilgangen bygger på belyst, idet CCO skal være 

opmærksom på de begrænsninger og forbehold, der er knyttet til CLV matricen. CCO kan 

med fordel anvende denne matrice, når virksomheden er i besiddelse af detaljeret searchable 

kundedatabase for en lang række variable på individniveau, der dækker en betydelig 

tidsperiode. CCO kan forbedre den genererede profit igennem marketingkommunikation, der 

maksimerer CLV. CLV beregnes på baggrund af kundernes købshistorik og exchange 

characteristics mellem kunder og virksomheden. Det er imidlertid også et afgørende punkt, 

idet mange virksomheder ikke er i besiddelse af så deltaljeret information (Venkatesan og 

Kumar, 2004).  

6.5 Beregning af CLV ved en contractual setting 

Donkers et al. (2007) beskæftiger sig med beregning af CLV på individniveau, men har et 

andet sigte sammenlignet med VENK tilgangen. I det følgende refereres der til denne tilgang 

som DONK. DONK tilgangen er anvendelig, når CLV skal bestemmes, og der er tale om en 

relation, der er bundet op omkring en contractual setting (Donkers et al., 2007).  Dette er 

eksempelvis tilfældet ved magasinabonnementer og i forsikringsbranchen, hvor indtægterne 

kan projekteres temmelig præcist, og hvor det er vigtigt at vide, om en kunde vil købe et 

produkt eller en service i fremtiden. Ved en non-contractual setting som VENK tilgangen 

beskæftiger sig med, bliver køb foretaget med irregulære tidsintervaller, og kunden kan 
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ophøre som kunde hos virksomheden på et hvilket som helst tidspunkt. Her er fokus som 

omtalt på estimeret købsfrekvens, indtægter ved transaktioner og de marketingsomkostninger 

som investeres i kunderne (Venkatesan og Kumar, 2004). DONK tilgangen kan anvendes i 

multiservice industrier som forsikringsbranchen, hvor forbrugeradfærd ofte er kompleks og af 

multidimensional karakter; der tages således hensyn til en række vigtige CLV drivere som 

kundefastholdelse, krydssalg og serviceydelser.    

6.5.1 Modificering og udformning af DONK tilgangen 

Berger og Nasr (1998) har udviklet en CLV matrice med fokus på contractual settings, jf. 

nedenstående formel. Denne tilgang er dog ikke relevant med henblik på den modificerede 

loyalitetsmatrice, idet der primært anvendes data på aggregeret niveau til at fastligge CLV. 

Der tages imidlertid udgangspunkt i Berger og Nasr’s (1998) CLV matrice, som modificeres 

med Donkers et al.’s (2007) tilgang til at bestemme profitten, hvorved CLV kan beregnes på 

individ eller segmentniveau efter virksomhedens ønske.    

 

Det afføder, at matricens kompleksitet stiger med en øget forklaringsgrad til følge samtidig 

med, at den anvendte data kan erhverves på disaggregeret niveau. Berger og Nasr’s (1998) 

tilgang arbejder desuden med konstant retention rate, retention spending og dækningsbidrag, 

antagelser som Donkers et al. (2007) slækker på, hvorved tilgangen giver et mere realistisk 

billede af kundernes værdi. Begge tilgange benytter afgrænsede tidsperioder for projektering. 

Ved Berger og Nasr’s (1998) tilgang beregnes CLV for kunde i ved tiden t for en afgrænset 

tidshorisont T, med d som fastlagt diskonteringsrate:    

 

 
 

Komponenten Profiti,t som den fremgår Berger og Nasr (1998) er udspecificeret i bilag 5. 

Donkers et al. (2007) anvender imidlertid mere komplekse tilgange i form af service-level 

models til at bestemme Profiti,t . Service-level models disaggregerer kundernes profit over på 

bidraget per service eller produkt, hvor CLV beregnes på baggrund af købsadfærd ved et 

bestemt service level. I tabel 8 angiver Donkers et al. (2007) de service-level models, der kan 

benyttes til at estimere profitten, hvorved CLV kan udledes. Når CCO arbejder inden for en 

contractual setting, er det muligt at benytte mere simple relationship-level models som 

alternativ til Service-level models. Her modelleres købsadfærden ikke eksplicit for de enkelte 
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serviceprodukter, derimod er fokus på retention og aggregeret profit på tværs af services 

(Donkers et al., 2007). Herved er det ikke muligt at målrette markedsføringen mod bestemte 

segmenter for specifikke produkter. Desuden tager denne type modeller ikke højde for en 

række komponenter, som der tages højde for ved service-level models. Derfor anbefales det 

CCO at holde fokus på service-level models. I det følgende angives implikationerne ved 

service-level models, imens egenskaberne ved de forskellige modeller

uddybes i næste afsnit. 

 

Tabel 8: Overblik over de rivaliserende service-level models 

 

Model 

 
 
Independent choice 
models 
 
Independent duration 
models 
 
Multivariate choice 
models 
 
Multivariate duration 
models 
 

Mathematical model 
 

 

 

 

 

Kilde: Donkers et al. (2007)  

 

Donkers et al. (2007) anbefaler ikke at anvende profitmål, der er kundespecifikke på trods af, 

at data herfor oftest kan udledes. Der findes stor usikkerhed ved individuelle profitmargins på 

trods af, at det er muligt at bestemme cash flows. Det skyldes, serviceprodukter som 

forsikringer kræver, at CCO er i stand til præcist at vurdere de individual-level risks, som er 

forsikret. Da usikkerheden herved oftest gør det uhensigtsmæssigt at arbejde på 

individniveau, bør CCO arbejde med profitmål på basis af kundesegmenter, hvor 

udgangspunktet er bidraget per service eller produkt.   



 

 

 96 

Når køb af services analyseres, kan den afhængige variabel antage værdien nul eller ét, 

hvilket indikerer, hvorvidt kunden har erhvervet servicen eller ej inden for et bestemt 

tidsinterval, typisk et år. Der antages her, at kontrakten først kan opsiges ved kontraktens 

udløb, hvilket betyder at kunden ved køb af en service, betaler premium price for de første 

tolv måneder. Der findes dog også produkter og services i en contractual setting, hvor 

kontrakter kan opsiges inden udgangen af de tolv måneder, hvilket visse typer af CLV 

matricer er i stand til at modellere (Donkers et al., 2007).     

6.5.2 Valg af model til at bestemme forbrugeradfærd 

Der kan anlægges to indgangsvinkler på den beslutningsproces, som ligger til grund for 

kundernes adfærd ved køb af services (Donkers et al., 2007). Ved den første indgangsvinkel 

antages det, at kunden evaluerer servicekontrakter periodisk, hvortil discrete choice models 

benyttes til at bestemme køb i den pågældende periode. Den anden indgangsvinkel antager, at 

kunden reevaluerer sine servicekontrakter, når der indfinder sig en kritisk hændelse, det kan 

eksempelvis være tilfældet, hvor et forsikringsselskab afviser en skadesanmeldelse. I sådanne 

situationer benyttes duration models, der modellerer tidsperioden indtil en kritisk hændelse 

indtræffer, der resulterer i, at servicen ikke generhverves. Disse kritiske hændelser er ofte 

under virksomhedens kontrol som i tilfældet, hvor skadesanmeldelsen afvises (Donkers et al., 

2007). Når kundefastholdelse skal indarbejdes i modellen, er det op til virksomheden at 

identificere disse kritiske faktorer, hvilket skal ses i et bredt aspekt, som eksempelvis tager 

højde for konkurrent tiltag. I det følgende gives indsigt i de specifikke modeller, der skal 

danne grundlag for CCO ved valg af model til estimering af CLV.     

 

Efter som profit per service varierer på tværs af services og ikke varierer fra kunde til kunde, 

er den eneste variabel af interesse ved service-level models, hvorvidt kunden køber servicen 

ikke ej. I den forbindelse kan CCO benytte to typer modeller: binary probit models og 

duration models, og her er der markant forskel på de to tilgange. Discrete choice models har 

kundens beslutning om køb af service eller ej som afhængig variabel. Duration models 

fokuserer på varigheden af en eksisterende relation mellem kunde og virksomhed, hvor 

kundens beslutning om forsat køb af servicen modelleres. I kontrast til discrete choice models 

modellerer duration models kun slutningen af den periode, hvor servicen er erhvervet, ikke 

for starten af den næste periode (Donkers et al., 2007).  
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For både choice og duration modeller har CCO mulighed for at arbejde med dependent og 

independent service-level models, som det fremgår af tabel 8 afsnit 6.5.1. Dependency 

henviser i denne sammenhæng til, hvorvidt kundens køb af services hos virksomheden skal 

betragtes isoleret, eller der er indbyrdes afhængighed mellem købsbeslutningerne. Kundens 

såvel som virksomhedens adfærd er drivere for indbyrdes afhængighed ved købsbeslutninger 

på tværs af services. Eksempelvis vil virksomheder, som tilbyder pakkeløsninger, gøre det 

attraktivt for kunder at købe en bestemt kombination af services. Fra kundens perspektiv er 

kundetilfredshed og perceived switching costs eksempler på drivere, der medfører indbyrdes 

afhængighed (Donkers et al., 2007). Det er altså CCO’s opgave først at analyse, hvorvidt en 

discrete choice models eller duration models bedst beskriver virksomhedens udbud af 

services. Hernæst om dependent eller independent service-level models giver det mest 

retvisende billede i forhold til kundens købsbeslutningsproces. Ud fra denne analyse vil CCO 

være i stand til at identificere, hvilken matematisk model for komponenten Profiti,t , som bør 

anvendes til beregning af CLV. I Bilag 6 specificeres de enkelte service-level models, hvilket 

skal give CCO en mere dybdegående forståelse. 

6.5.3 Drivere af CLV ved DONK tilgangen 

De service-level models som CCO kan anvende, bygger på traditionel CLV litteratur, hvorfor 

virksomhedens egen data over kundens købsadfærd benyttes. Kumar og George (2007) 

vurderer omkostningerne som moderate ved denne type analyser. Der skal således være 

information tilgængelig vedrørende recency, frequency og monetary value (Donkers et al., 

2007). Dummy variable benyttes for ejerskab af hvert serviceprodukt for det forrige år, 

hvilket ikke blot angiver purchase frequency, men også profitten (monetary value), idet 

profitten udgør summen af purchase dummies for hver type af serviceprodukt multipliceret 

med de tilhørende profitmarginer. For recency benyttes to dummy variable; en dummy 

indikerer, om kunden købte et nyt service-produkt det forrige år (purchase recency), og den 

anden dummy indikerer, om kunden annullerede et service-produkt det forrige år 

(cancellation recency). Ydermere er relationens varighed en indikator for kundeadfærd. 

 

Sandsynligheden for køb af service modelleres direkte i modellen. Forventet profit for år ét 

beror på data fra virksomhedens database. For de efterfølgende år kan CCO løbende anvende 

de faktiske informationer om køb af services og derved opdatere de forklarende variable, så 

den estimerede sandsynlighed for køb af services forbedres. Det kræver imidlertid, at 

sandsynligheden for, at en kunde ejer en service eller bestemt portefølje, kan estimeres 
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præcist, udtrykt ved yi,t=(yi1,t ,...,yiJ,t)T (Donkers et al., 2007). Her betegner y samtlige 

kombinationer af mulige porteføljer, hvor den dertil svarende forventede profit fra kunden er 

givet ved følgende formel, eksemplificeret ved multivariate choice model: 

 
 
Derved er CCO i stand til at generere et komplet billede af kundens købsadfærd over tid 

herunder recency variable. Markovs chain er her et vigtigt værktøj, når samtlige forklarende 

variabler skal modelleres (Rust et al., 2004). Det gælder for samtlige service-level models, at 

når en kunde stopper med at købe en service, antages det, at kunden er lost-for-good, hvorved 

kunden forbliver på det inaktive stadie. Hvis kunden vender tilbage som kunde hos 

virksomheden, behandles vedkommende som en ny kunde. Denne antagelse er knyttet til 

retention models og har betydelige implikationer, hvis der er tale om en branche præget af 

ustabile relationer mellem kunde og virksomhed, som ophører for at blive etableret igen. 

Eksempelvis vil en kunde, som har haft en langvarig rentabel relation med virksomheden, 

være at betragte som en vigtig kunde, der formentlig skal tilføjes ressourcer med henblik på 

kundefastholdelse. Lost-for-good tilgangen tager ikke højde for, hvis denne kunde forlader 

virksomheden for en periode for herefter at vende tilbage som guldkunde. Det har altså 

implikationer i forhold til prioritering og ressourceallokering til kunder, der risikerer at blive 

uhensigtsmæssigt nedprioriteret.      

6.5.4 Strategiske anvisninger ved DONK tilgangen 

Hverken Berger og Nasr (1998) eller Donkers et al. (2007) giver strategiske anvisninger i 

forhold til, hvordan CCO skal identificere og forbedre specifikke drivere af CLV. Derimod er 

fokus på, hvorledes CLV beregnes. Kumar et al. (2004) påpeger, at hvis en virksomhed ikke 

implementerer specifikke strategiske tiltag målrettet maksimering af CLV, kan en kundes 

forventede værdi forventes at vokse til at begynde med, men når efter kort tid et plateau, 

hvorefter den profit som kunden genererer, formentlig vil mindskes på langt sigt. Der 

henvises her til figur 17 afsnit 6.1.1, hvor den nederste kurve baseline netop illustrerer cases, 

hvor virksomheden ikke implementerer strategiske tiltag. Det er således nødvendigt, at CCO 

iværksætter passende tiltag, der skal sikre CLV optimering over niveauet for baseline. For at 

afhjælpe denne problemstilling gives der i afhandlingens videre forløb forslag til strategiske 

tiltag i relation til den modificerede loyalitetsmatrice, der giver CCO mulighed for at forbedre 

kundeprofitabiliteten.  
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6.5.5 Sammenfatning på DONK tilgangen  

Berger og Nasr’s (1998) CLV matrice modificeret med DONK tilgangen til at bestemme 

profitten, giver CCO mulighed for at beregne CLV i en contractual setting, der giver et mere 

retvisende billede af kundeværdien. Den beregnede CLV kan benyttes til at segmentere 

kundeporteføljen. Ved at benytte segmentering kan virksomheden udvikle servicekoncepter 

for hvert segment, hvor kunder med høj CLV eksempelvis serviceres hurtigere og gennem 

kanaler, som den enkelte kunde måtte foretrække. Omvendt serviceres kunder med lav CLV 

forholdsvis hurtigt og gennem kanaler forbundet med lave omkostninger som internettet. 

Malthouse og Blattberg (2005) giver præcise anvisninger til denne problematik, hvis CCO 

ønsker en mere dybdegående forståelse. Som påpeget kan CCO benytte fire forskellige 

tilgange til at bestemme profitten, hvorfor det er nødvendigt at identificere den model, som er 

bedst anvendelig til den konkrete kontekst. CLV beregningerne vil som udgangspunkt være 

interessante for alle virksomheder, der arbejder inden for en contractual setting, såsom 

forsikrings- og telebranchen.    

 

CCO kan med fordel anvende denne matrice, når virksomheden er i besiddelse af detaljeret 

searchable kundedatabase for en lang række variable på individniveau, der dækker en 

betydelig tidsperiode. Segmentering kan udformes på baggrund heraf, hvis det er mest 

hensigtsmæssigt. CCO kan optimere CLV igennem strategiske tiltag, som uddybes i fase F, 

og som er relateret til den modificerede loyalitetsmatrice. Det er således nødvendigt at følge 

disse strategiske retningslinjer, da Donkers et al. (2007) ikke beskæftiger sig med disse.  

6.6 Framework for udvælgelse af CLV matrice  

CCO kan beregne CLV ved at benytte forskellige tilgange på individ og segmentniveau, der 

adskiller sig ved den måde CLV beregnes og maksimeres. Forskellene matricerne imellem 

bygger på forskellige forudsætninger, datakrav, matricernes komponenter og type af 

aggregering. Det fremgår at retention er en komponent, som indgår i alle de foreslåede 

matricer, imens der eksempelvis er forskel i måden at tage højde for eksisterende kunder og 

potentielle aspekter, den projekterede periode samt aquisition. 

 

For et virksomheds perspektiv kan evnen til at maksimere CLV udgøre en competitive 

advantage. Implementering af strategier på kundeniveau, herunder optimal 

ressourceallokering, købsfrekvens analyser og balancering af omkostninger knyttet til 

acquisition og retention, er eksempler på drivere, der maksimerer CLV på disaggregeret 
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niveau. Det er vigtigt at påpege, at de forskellige tilgange for beregning og maksimering af 

CLV kun er baseret på købsadfærd. Kundens adfærd påvirkes også af perceptioner som 

awareness, associations, attitude, attachment og advocacy (Wright, 2006), hvilket CLV 

matricerne ikke tager højde for.  

 

I figur 18 opstilles et framework, som CCO bør anvende, når den bedst egnede CLV matrice 

skal identificeres ud fra den kontekst, som virksomheden befinder sig i. Det skal påpeges, at 

dette framework på ingen måde er udtømmende, hvorfor der er mulighed for at tilføje 

ydereligere CLV matricer, som bidrager med en anderledes og relevant vinkel til beregning af 

kundeværdi. Her er det en forudsætning, at CLV matricerne kan anvendes som tredje 

parameter i den modificerede loyalitetsmatrice. De fire CLV matricer i det opstillede 

framework adskiller sig afgørende ved niveau af aggregering og krav til tilgængelige data for 

virksomheden, derved har CCO mulighed for at benytte CLV matricer ved flere scenarier. 

Når CCO har identificeret den mest egnede matrice, er det muligt efterfølgende at arbejde 

med den modificerede loyalitetsmatrice og de strategiske muligheder, der er forbundet 

hermed. Dette aspekt behandles i de følgende afsnit.   
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Fase F - Strategiske anbefalinger ved den modificeret 
loyalitetsmatrice 

7.1 Den modificerede loyalitetsmatrice – analyse og strategier 

På baggrund af CLV beregningerne er det nødvendigt at gennemføre strategiske tiltag med 

henblik på maksimering af CE. Hertil er der forskellige CLV strategier, der er knyttet til den 

konkrete matrice. For en mere vidtgående analyse af kundeporteføljen kan CCO inddrage 

loyalitetsmålinger og herefter sammenfatte resultaterne i den modificerede loyalitetsmatrice.  

Denne matrice giver CCO mulighed for at optimere relationen til hver enkel kunde eller 

kundesegment for maksimal CE. De strategiske muligheder ud fra den modificerede 

loyalitetsmatrice behandles i det følgende. For at komme frem til de rette strategiske 

beslutninger er det nødvendigt at foretage en grundig analyse af matricens resultater. Dette 

afsnit har til formål at give CCO indsigt i, hvorledes en sådan analyse bør foretages.  

7.2 Overvejelser ved segmentering 

De enkelte segmenter og kunders relationsniveau, attraktivitetsniveau og CLV kan aflæses 

direkte i matricen. CCO skal med henblik på fase E analysere virksomhedens kontekst og 

vælge den mest hensigtsmæssige matrice på baggrund heraf. Der kan således være stor 

forskel på CLV resultaterne alt efter benyttet matrice. Eksempelvis inddrager visse CLV 

matricer effekten af krydssalg og mersalg jf. afsnit 6.1.1 med en potentiel større CLV til 

følge. Indledningsvis skal CCO afgøre, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at behandle 

kunder enkeltvis, eller om en segmenteringsstrategi er mere anvendelig. Typisk håndteres 

store kunder på B2B markedet på individbasis, idet disse kunders behov kan adskille sig 

betydeligt og må betragtes som værende meget betydningsfulde for virksomheden, såfremt de 

er profitable. Nøglekundernes behov kræver naturligvis størst opmærksomhed og formentlig 

et højere serviceniveau. Modsat kan kunder med mindre købsvolumen, typisk på B2C 

markedet, med fordel inddeles i segmenter med ensartede profitmønstre og behov. Et 

eksempel herpå er telebranchen, hvor homogene kundegrupper kan målrettes de samme 

produkter, services og marketingkommunikation. I det følgende benyttes et 

segmentperspektiv for eksemplificering, når de strategiske tiltag skal konkretiseres med 

udgangspunkt i den modificerede loyalitetsmatrice.     

   

Antallet af segmenter i matricen er en strategisk beslutning, CCO nøje bør overveje. Ønsker 
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CCO en stor differentieret marketingindsat over for virksomhedens kunder, bør matricen 

indeholde mange segmenter. CCO skal tage udgangspunkt i matricen og på baggrund heraf 

segmentere kundeporteføljen med henblik på den optimale markedsføringsindsats. 

Virksomhedens marketingsbudget dikterer dog i praksis råderummet. Et stort antal segmenter 

kræver mange ressourcer, derfor er differentieringsgraden af marketingindsatsen reelt dikteret 

ud fra et ressourceperspektiv. Et lavt budget kan således tvinge CCO til at arbejde med en 

mindre differentieret segmenteringsstrategi end optimalt. Det er også muligt, CCO må arbejde 

med en meget differentieret strategi, hvor der kun fokuseres på enkelte segmenter med høj 

CLV. Det er vigtigt at pointere, at CCO skal prioritere marketingindsatsen på baggrund af 

kundernes CLV. Matricen er desuden ikke egnet til virksomheder, som satser på en 

massekommunikationsstrategi, da en detaljeret viden om virksomhedens segmenter ikke er 

nødvendig.  

7.3 Strukturel analyse af den modificerede loyalitetsmatrice  

Udgangspunktet for CCO er en analyse på baggrund af kundernes CLV og loyalitet, hvor de 

strukturelle sammenhænge i virksomhedens kundeportefølje fastlægges. På baggrund heraf 

kan centrale kundesegmenter identificeres. En strukturel analyse giver et indblik i kundernes 

placering i den modificerede loyalitetsmatrice. Ved at summere kundernes CLV i de enkelte 

segmenter er det muligt at beregne de enkelte segmenters bidrag til virksomhedens resultat. 

Det er centralt, at CCO hele tiden har fokus på at optimere matricens CE.  

 

Det er endvidere nødvendigt at undersøge, hvorledes virksomhedens omsætning fordeler sig i 

de forskellige segmenter. De strategiske beslutninger påvirkes af, hvorledes omsætningen 

fordeler sig, eksempelvis kan CCO have et ønske om at skille sig af med segmenter med 

negativ CLV, men optræder 90% af virksomhedens kunder i disse segmenter, bør CCO have 

ekstra fokus på, hvorvidt det er muligt at gøre nogle af disse segmenter rentable. Det er 

ligeledes nødvendigt at vide, hvor mange kunder det enkelte segment består af. Kundeantallet 

i segmenterne kan ligesom omsætningsfordelingen få betydning for de strategiske 

anbefalinger.  

 

I matricen nedenfor er vist et eksempel på, hvorledes de tre faktorer CLV, 

omsætningsfordeling og antal kunder kan være sammensat i et segment. I eksemplet tages der 

udgangspunkt i et segment med negativ CLV og højt loyalitetsniveau. Det fremgår, at 

segmentet bidrager negativt til virksomhedens resultat. Omsætningen i segmentet er $2 
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millioner og svarer til 6 % af den samlede opsætning. Endvidere ses det, at segmentet består 

af 139 kunder, hvilket svarer til 2 % af det samlede antal kunder. For hvert segment er det 

nødvendigt at lave en analyse af dets komposition på baggrund af de tre faktorer, idet de 

strategiske beslutninger skal træffes på baggrund af et helhedsbillede.        

 

Figur 19: Eksempel på forholdet imellem CLV, omsætningsandel og antal kunder i 

segment  

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

I figur 20 illustreres, hvorledes en virksomheds kundeportefølje kan fordele sig i de tre CLV 

lag. Det fremgår, at de fleste af virksomhedens kunder befinder sig i CLV lag 1, der er 

kendetegnet ved lav eller negativ CLV. Disse kunder står samlet for 24 % af virksomhedens 

omsætning, men bidrager negativt til virksomhedens resultat med 2,5 millioner. I det 2. CLV 

lag befinder 20 % af virksomhedens kunder sig, disse kunder står også for 24 % af 

virksomheden omsætning, men bidrager positivt til virksomhedens resultat. I det 3. CLV 

befinder virksomhedens nøglekunder sig. Dette lag består af kun 124 kunder og udgør 5 % af 

virksomhedens samlede kundeportefølje. Til trods for det lave antal kunder står de samlet for 

52 % af virksomhedens omsætning og bidrager med den største CLV. Disse kunder er altså 

centrale for virksomheden, og CCO bør derfor have særligt fokus på udviklingen af disse 

kunder.   
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Figur 20: Strukturel analyse ud fra CLV 

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

For at visualisere, hvorledes virksomhedens kundeportefølje fordeler sig med hensyn til 

omsætning i relation til antal af kunder i hvert CLV lag, betragtes de to cirkelformede figurer. 

Den grønne farve illustrerer CLV lag 3, den gule farve illustrerer CLV lag 2, og den røde 

farve illustrerer CLV lag 1. I eksemplet her, er der altså meget få kunder, der står for 

størstedelen af omsætningen. Ligeledes bemærkes det, at det også er disse kunder, der 

bidrager mest til den samlede CLV. Eksemplet er opstillet i overens med teorien om, at 20 % 

af en virksomheds kunder står for 80 % af virksomhedens omsætning (Kumar og Shah, 2009).  

Den umiddelbare anbefaling ud fra denne analyse er, at virksomheden som minimum bør 

skille sig af med de urentable kunder, der befinder sig i det 1. CLV lag. Det er dog næppe 

hensigtsmæssigt, at virksomheden skiller sig af med 75 % af kundeporteføljen, der er således 

behov for initiativer, som kan gøre de urentable og lidt rentable kunder til en bedre 

investering. Her vil det som udgangspunkt være nemmest at gennemføre initiativer målrettet 

de loyale uprofitable kunder. 

  

I figur 21 analyseres kundeporteføljens loyalitetsgrad med henblik på at afdække de 

strukturelle sammenhænge i matricen. De ”grønne” kunder i matricen er de mest loyale 
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kunder. Disse kunder har en positiv holdning til virksomheden og dens produkter. Nogle 

kunder i dette segment vil agere som ambassadører, der anbefaler virksomhedens produkter til 

venner, bekendte og forretningsrelationer. I de to gule kundesegmenter er de kunder, som kun 

har en høj loyalitetsgrad på den ene af de to parametre. Kunderne i det ene segment finder 

virksomhedens produkter attraktive, til gengæld har kunderne en begrænset relation og 

tilknytning overfor virksomheden, disse kunder kan i nogen grad føle sig overset af 

virksomheden. I det andet gule segment forholder det sig lige omvendt. Kunderne føler sig i 

mindre grad tiltrukket af virksomhedens produkter, til gengæld har kunderne en stærk relation 

til virksomheden. I det røde segment er de illoyale kunder, som virksomheden ikke formår at 

tiltrække på baggrund af de to parametre.   

 

Figur 21: Strukturel analyse ud fra loyalitetsgrad 

 

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

I eksemplet i figur 21 fordeler størstedelen af den samlede CLV sig på de to segmenter til 

venstre i matricen, hvor relationsstyrken er lav. Til trods for at 30 % af virksomhedens kunder 

er placeret i det grønne segment, bidrager disse kunder kun med $1,0 million i CLV. Til 

sammenligning bidrager det gule segment med høj attraktivitetsstyrke med $3,2 millioner til 

virksomhedens CLV. I dette eksempel er de loyale kunder altså ikke de mest rentable. CCO 

bør på baggrund heraf overveje, om allokeringen af virksomhedens marketingressourcer 

stemmer overens med kundernes potentiale. Det røde segment bidrager med $2,2 mil. til 
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virksomhedens samlede CLV. Årsagen til, at illoyale kunder bidrager til virksomhedens CLV 

i en sådan grad, kan skyldes monopollignede tilstande. Det er derfor vigtigt, at virksomheden 

forbedrer de to loyalitetsparametre, hvis denne tilstand ikke kan fastholdes på sigt, ellers kan 

konsekvensen blive masseflugt af virksomhedens kunder ved nye udbydere eller 

substituerende og komplementerende produkter. 

 

Ud fra den strukturelle analyse af kundernes placering i matricen bør CCO prioritere 

marketinginvesteringen, herunder hvorledes uprofitable kunder skal håndteres og afmåle 

gevinsten ved investering i relationsskabende foranstaltninger. I det videre behandles de 

strategiske muligheder, som CCO kan arbejde med på baggrund af den modificerede 

loyalitetsmatrice. 

7.4 Strategiske tiltag på baggrund af den modificerede loyalitetsmatrice  

For at komme frem til det rette strategiske tiltag bør CCO først foretage den strukturelle 

analyse og herefter opstille de strategiske retningslinjer for segmenter og enkeltkunder. Valg 

af strategi er i høj grad afhængig af, hvilken type af kunder virksomheden henvender sig til. 

Er branchens primære kunder for eksempel store erhvervskunder, bør CCO formentlig 

målrette marketingstrategien overfor den enkelte kunde. Hvorimod en branche med mange 

private kunder med lavere individuel CLV giver anledning til strategiske tiltag målrettet 

segmenter. Forskellen på om virksomheden agerer på B2B eller B2C markedet, er altså 

afgørende for, om virksomheden skal fokusere på den enkelte kunde eller segmenter.  

 

Det følgende har til formål at give CCO indblik i de strategiske muligheder på baggrund af 

kundernes placering i den modificerede loyalitetsmatrice. Det er vigtigt at påpege, at de 

strategiske retningslinjer her ikke er udtømmende, hvor hensigten er fokus på de overordnede 

anbefalinger. Den modificerede loyalitetsmatrice kan inddeles i det antal segmenter, som er 

mest hensigtsmæssigt, hvilket beror på den strukturelle analyse. I det følgende simplificeres 

matricen, idet pointen her er at demonstrere anvendeligheden. Derfor inddeles matricen i otte 

segmenter med to segmenter ud af hver akse. Nedenfor behandles de strategiske muligheder 

for hvert segment separat. 
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7.4.1 Strategiske anbefalinger for segment 1  

Segment 1 dækker over de kunder, som har en lav loyalitetsgrad i form af en lav 

attraktivitetsstyrke og relationsstyrke jf. figur 22. Endvidere bidrager kunderne i dette 

segment med lav eller negativ CLV.  

 

Figur 22: Segment med lav eller negativ CLV og lav relations- og attraktivitetsstyrke   

 

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

Kundernes bevæggrund for at handle hos virksomheden skal tilskrives utilstrækkelige 

alternativer, produkter eller prismæssige fordele. Virksomheden taber enten penge på dette 

segment, eller opnår en meget lille profitmargin, hvorfor CCO ikke bør fokusere på disse 

kunder. Forudsætningerne for at gøre disse kunder profitable er ikke til stede på grund af den 

negative attitude over for virksomheden. Iværksættelse af loyalitetsinitiativer er udelukket, da 

disse kunder ikke er profitable. CCO skal derfor overveje, om virksomheden bør udfase 

kunder i dette segment. Denne analyse beror på den strukturelle analyse. Som allerede 

beskrevet vil det formentlig ikke være hensigtsmæssigt at skille sig af med eksempelvis 70% 

af virksomhedens kunder, så frem de findes i dette segment. Der er en række implikationer 

forbundet med at skille sig af med disse kunder, herunder at virksomheden risikerer en 

NWOM effekt og dårlig presseomtale (Bechwati og Eshghi, 2005). Hvis virksomheden på 

trods heraf finder det som den rette beslutning, bør virksomheden ikke decideret fyre 

kunderne, men først og fremmest minimere omkostningsniveauet forbundet med disse 

kunder. Det kan eksempelvis ske i form af, at kunderne afskæres for personlig service og 
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henvises til kanaler med lave omkostninger, eksempler herpå er phone-banking og e-banking 

inden for banksektoren (Bechwati og Eshghi, 2005). Det er her ikke relevant at overveje, om 

nogle af kunderne skal fastholdes på baggrund af PWOM effekten, da dette segment hverken 

finder virksomheden eller dens produkter attraktive. Herved kan det konkluderes, at CCO skal 

nedprioritere dette segment og minimere omkostningsniveauet knyttet til disse kunder. 

Virksomheden har her ikke en monopollignende status over for segmentet, idet kunderne 

ellers ville være særdeles profitable på trods af det lave loyalitetsniveau. Derfor vil kunderne 

med overvejende sandsynlighed søge konkurrerende produkter, når virksomheden 

nedprioriterer kunderne igennem ressourceallokering. Loyalitetsskabende aktiviteter skal 

undlades, dog tages der hensyn til negative effekter på baggrund af WOM. CCO skal altså 

have fokus på den enkelte transaktion og optimere denne, som transaktionsparadigmet 

foreskriver.   

7.4.2 Strategiske anbefalinger for Segment 2 

Kunderne i segment 2 er kendetegnet ved en høj relations- og attraktivitetsstyrke jf. figur 23. 

Der er tale om kunder, der er særdeles loyale på begge parametre, men som bidrager negativt 

eller meget lidt til virksomhedens bundlinje.  

 

Figur 23: Segment med lav eller negativ CLV og høj relations- og attraktivitetsstyrke 

 

 
Kilde: Egen tilblivelse  
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Virksomheden bør have fokus på dette segment, idet der er et potentielt uforløst potentiale, 

såfremt CCO formår at hæve profitabilitetsgraden, uden det går afgørende ud over 

loyalitetsgraden. CCO bør måle henholdsvis share of wallet og size of wallet for at analysere, 

om virksomheden kan forbedre CLV. I tilfælde hvor share of wallet er lav, skal der benyttes 

kryds- og opsalgsinitiativer. Hvis size of wallet er lav, er det nødvendigt med stram 

omkostningskontrol (Kumar & Shah, 2004). Begge tiltag vil forbedre CLV, såfremt 

omkostningsniveauet ikke stiger uhensigtsmæssigt i takt hermed.  

 

Kumar og Venkatesan (2005) påpeger, at kunder med lav CLV skal henvises til 

distributionskanaler karakteriseret ved et lavt omkostningsniveau. Serviceniveauet skal altså 

afstemmes med CLV niveauet. Figur 24 skitserer driverne af multi-channel shopping og de 

adfærdsmæssige karakteristika forbundet dertil, som CCO med fordel kan tilskynde kunder i 

segment 2 til at anvende. Drivere af multi-channel shopping identificeres som 

kundekarakteristika, udbyderspecifikke faktorer og kundedemografi. De adfærdsmæssige 

karakteristika refererer til kundebaserede matricer, herunder SOW. CCO skal her identificere 

det mest hensigtsmæssige mønster af multi-channel shopping for forbedring af CLV og 

vurdere, i hvilken grad det er muligt at påtvinge kunder bestemte kanaler. Analyser af Kumar 

og Venkatesan (2005) viser, at kunder, der køber igennem flere kanaler, oftere handler hos 

virksomheden og over en længere tidsperiode, samt køber på tværs af produktkategorier og 

genererer højere profit. Da kunderne i segment 2 påskønner virksomheden og dens produkter, 

er det altså muligt at øge profitten gennem optimering af forretningsgangene.          
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Figur 24: driverne af multi-channel shopping og adfærdsmæssige karakteristika  

 
Kilde: Kumar og Venkatesan (2005)  

 

Foruden udvælgelse af de rigtige distributionskanaler er optimal allokering af ressourcer 

essentielt, hvis virksomheden skal forbedre indtjeningen over for dette segment (Kumar og 

Venkatesan, 2005). Kumar og Venkatesan (2005) har på baggrund heraf udviklet et 

framework, der giver virksomheder mulighed for at tilrettelægge en optimal 

ressourceallokeringsstrategi for marketingaktiviteter på tværs af kanaler for hver kunde i 

databasen for maksimering af de finansielle mål. Her er det vigtigt at pointere, at maksimering 

af marketingressourcer ikke er ensbetydende med et reduceret marketingbudget, det betyder 

blot, at indtægterne skal stige mere end omkostningerne. Figur 25 eksemplificerer optimal 

prioritering af virksomhedens ressourceallokeringsstrategi ved kundekontakt. I det konkrete 

eksempel bør CCO benytte telefonsalg og direct mail frem for face to face meetings, da 

kunderne i segment 2 har en lav CLV. Det optimale mix forhold påvirkes dog af kundernes 

SOW.  

 

CCO får via analysen mulighed for at gennemføre marketingtiltag over for en større gruppe 

kunder for et givent budget, hvor beregning af ROI gør det muligt at kvantificere 

investeringen. Det anbefales derfor CCO at sætte sig grundigt ind i teorien og principperne for 

eksekvering, der ligger til grund for optimering af ressourcer og valg af de mest 

hensigtsmæssige kanaler. Fokus hos CCO med henblik på segment 2 handler altså 

grundlæggende om at gøre loyale kunder profitable, men hvad bør konsekvensen være, hvis 

dette ikke er praktisk muligt? Hvis kunderne er uprofitable bør det overvejes, om det er i 
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virksomhedens interesse at fastholde disse, hvor NWOM effekten er et betydeligt argument 

herfor. Lidt profitable eller break-even kunder bør som udgangspunkt fastholdes, hvis de ikke 

optager knappe ressourcer, der mere fordelagtigt kan allokeres til mere profitable kunder. 

Segmentets attitude i forhold til virksomheden er positiv, hvorfor en PWOM effekt kan opnås.  

 

Det er desuden vigtigt, at CCO laver en analyse af kunders fremtidige potentiale, inden 

beslutninger om nedprioritering træffes. Det kan være vanskeligt at genvinde disse kunder på 

et senere profitabelt stadie, hvis de tidligere har haft dårlig erfaring med virksomhedens 

kundepleje. Idet CCO arbejder med CLV, tages der dog per definition hensyn til kundernes 

fremtidige potentiale. Malthouse og Blattberg (2005) fremhæver dog, at denne klassificering 

ikke altid er præcis, hvilket kan retfærdiggøre en ekstra dybdegående analyse af dette 

segments fremtidige potentiale. En analyse af demografiske og sociografiske faktorer er her et 

muligt udgangspunkt (Kumar et al., 2006). 

 

Figur 25: Optimal ressourceallokeringsstrategi  

 
Kilde: Kumar og Venkatesan (2005)  

7.4.3 Strategiske anbefalinger for Segment 3 og 4 

I segment 3 findes de kunder, som har en stærk relation til virksomheden, men ikke finder 

virksomhedens produkter attraktive i forhold til konkurrenternes jf. figur 26. Kunderne 

bidrager endvidere med en lav eller negativ CLV. Segment 4 indeholder de kunder, som 
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finder virksomhedens produkter attraktive, men hvor relationsstyrken til virksomheden er lav 

jf. figur 26. Dette segment bidrager ligeledes med lav eller negativ CLV.  

 

Figur 26: Delvist loyale segmenter med lav eller negativ CLV  

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

Hvorledes de to segmenter skal prioriteres, afhænger først og fremmest af den strukturelle 

analyse. Hvis en betydelig del af virksomhedens kunder befinder sig i ét eller begge 

segmenter, bør CCO overveje, hvorvidt det er muligt at gøre segmenterne profitable, og om 

der skal justeres på enten attraktivitets- eller relationsstyrken via SJ&P drivere. I forlængelse 

heraf, er det nødvendigt at analysere den pågældende branche og produkter for at identificere 

betydningen af de to loyalitetsparametre. Det er således ikke en selvfølge, at begge parametre 

skal have en høj score, hvis en branche eksempelvis er kendetegnet ved en snobeffekt, hvor 

virksomhedens image frem for produktkarakteristika er i højsædet. Her skal virksomheden 

have fokus på relationsstyrken, imens attraktivitetsstyrken udgør et mindre vigtigt parameter. 

Som i tilfældet med segment 1 og 2 er ressourceoptimering og valg af kommunikations- og 

distributionskanaler afgørende for at forbedre CLV på sigt. For segment 3 og 4 er det ikke 

muligt at give en entydig strategisk anbefaling. 

7.4.4 Strategiske anbefalinger for Segment 5 

Segment 5 dækker over de kunder, som har en lav loyalitetsgrad jf. figur 27. På trods af den 

lave loyalitetsgrad, er CLV niveauet middel til højt for dette segment.  
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Figur 27: Segment med middel til høj CLV og lav attraktivitets- og relationsstyrke 

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

Grønholdt et al. (1998) beskriver disse kunders adfærd som tvungen loyalitet. Til trods for at 

kunderne i segmentet ikke finder virksomheden eller virksomhedens produkter attraktive, 

vælger de fortsat at købe virksomhedens produkter. Kunderne i segmentet er formentlig udsat 

for monopol- eller oligopollignende tilstande, som virksomheden udnytter til at maksimere 

profitten. Hvis virksomheden er i stand til at fastholde sin position på sigt gennem 

eksempelvis copyrights, skal virksomheden ikke fokusere på relationsmarketing, men 

derimod benytte principperne for optimering af profitten inden for transaktionsparadigmet. 

Strategien er her grundlæggende optimering af den enkelte transaktion med henblik på 

maksimering af markup og minimering af omkostninger. Denne strategi indebærer betydelige 

risici, hvis nye konkurrenter eller nye substituerende eller komplimenterende produkter er i 

stand til at bryde virksomhedens fordelagtige position. Der kan i så fald forventes masseflugt 

fra virksomheden, der vil have vanskeligt ved at fastholde kunderne gennem 

loyalitetsinitiativer, når først monopolet er blevet brudt. En dybdegående SWOT analyse med 

fokus på virksomhedens trusler er her et nødvendigt udgangspunkt. Det skal pointeres, at der 

ved monopollignende tilstande ikke er kunder i segmenterne 1 til 4, hvis virksomheden 

formår at udnytte sin suveræne position i markedet. 

 

Hvis virksomheden ikke er i stand til at fastholde sin dominerende position i markedet, skal 

fokus være på relationsskabende initiativer, hvor SJ&P anbefalinger kan benyttes til at skabe 

et stærkt bånd til virksomhedens nuværende og potentielle kunder. 
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7.4.5 Strategiske anbefalinger for Segment 6 

I segment 6 findes virksomhedens guldkunder. Disse kunder er kendetegnet ved en høj 

relations- og attraktivitetsstyrke, og kan derfor betegnes som ægte loyale kunder. Endvidere 

bidrager kunder i dette segment med en middel til høj CLV jf. figur 28. I praksis vil 

virksomheden formentlig ønske at skildre imellem guldkunder og andre kunder, som bidrager 

positivt til bundlinjen. Denne tilgang er dog simplificeret i denne fremstilling.  

 

Figur 28: Segment med middel til høj CLV og høj relations- og attraktivitetsstyrke       

 

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

Kunderne i segment 6 genererer høj CLV, og nogle af kunderne agerer desuden som 

ambassadører for virksomheden og dens produkter. Dertil er virksomheden i en gunstig 

position med henblik på at fastholde kunderne grundet det høje loyalitetsniveau. Loyale og 

profitable kunder er ikke ensbetydende med, at disse kræver serviceopfølgning konstant og er 

dyrere at servicerer. CCO skal derfor afstemme marketingindsatsen, så den passer til de 

specifikke behov, tager hensyn til ressourceallokering og benyttelse af de mest 

hensigtsmæssige kommunikations- og distributionskanaler. 

 

I forlængelse heraf bør CCO linke ressourcer til kundeerhvervelse og fastholdelse med 

profitabilitet, derved kan markedsføringen målrettes potentielle og nuværende profitable 

kunder. Hvis CCO ikke formår at linke acquisition og retention strategier, kan det lede til 

fejlagtig prioritering af ressourcer. Denne tilgang måler på tre drivere; sandsynligheden for 
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kundeerhvervelse, varigheden af samhandel mellem kunde og virksomhed samt 

kundeprofitabilitet (Reinartz et al., 2005).  Der tages her hensyn til tiltag fra virksomheden, 

konkurrenter og kunder. Beslutninger vedrørende ressourceallokering falder ind under to 

kategorier; offensiv og defensiv marketing (Reinartz et al., 2005). Offensiv marketing 

omhandler strategier, der er designet til at tiltrække flere kunder og opmuntre til brand 

switching, mens defensive marketingsstrategier er designet til at reducere kundeafgang og 

brand swicthing. Koordinering af ressourcer til begge strategier skal ske sideløbende, og CCO 

skal være bevidst om linket de to strategier imellem. De to strategier konkurrerer således om 

de samme marketingsressourcer, hvorfor det er nødvendigt nøje at analyse dimensionerne i 

relationen mellem kunde og virksomhed. På den baggrund kan ressourcer allokeres mest 

hensigtsmæssigt de to strategier imellem, og indsigt i de tre drivers betydning opnås. En 

model, der inkorporerer profitabilitet med virksomhedens marketing mix, giver indblik i, hvor 

meget virksomheden skal budgettere til marketingsaktiviteter for maksimering af 

profitabilitet. 

 

CCO skal endvidere lægge en strategi for, hvordan kunderne i dette segment fastholdes. En 

dynamisk prædiktiv churn model giver indsigt i hvilke kunder, der forventes at ophøre med at 

handle hos virksomheden og på hvilket tidspunkt. På den baggrund er det muligt at forbedre 

ROI ved at iværksætte marketingstiltag i tide. Af strategiske overvejelser bør CCO overveje 

følgende; (1) om det overhovedet er hensigtsmæssigt at gribe ind over for churn, (2) i så fald, 

hvilke kunder marketingstiltagene skal rettes imod, og hvornår, (3) hvilke kanaler, der skal 

anvendes til marketingstiltagene og (4) hvad kunderne skal tilbydes (Kumar, 2006). Det er 

muligt at håndtere disse problemstillinger ved at opbygge propensity-to-quit modeller, der 

integreres med den anvendte CLV baserede model. Derfor er det essentielt, at CCO nøje 

studerer tendensen til kundeafgang og er i stand til at iværksætte en proaktiv 

interventionsstrategi. Ved segment 5-8 er det ønskværdigt at forhindre kundeafgang, da disse 

kunder har en høj CLV. Segment 1-4 er derimod ikke umiddelbart attraktive for 

virksomheden grundet et lavt CLV niveau, hvorfor kunderne nødvendigvis ikke skal 

fastholdes. Denne vurdering tager udgangspunkt i den strukturelle analyse. Strategi for 

kundefastholdelse kombineret med en analyse af hensigtsmæssig allokering af ressourcer til 

kundeerhvervelse og fastholdelse er essentielt ved håndtering af segment 6.    
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7.4.6 Strategiske anbefalinger for Segment 7  

Segment 7 består af kunder med høj relationsstyrke og lav attraktivitetsstyrke jf. figur 29. 

Kunderne i segmentet har en middel til høj CLV.   

 

Figur 29: Segment med middel til høj CLV, høj relationsstyrke og lav 

attraktivitetsstyrke  

 

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

Samhandlen mellem virksomhed og kunde bygger på en stærk relation frem for produkternes 

egenskaber. Svækkes denne relation, er det sandsynligt, at kunderne vil begynde at købe 

konkurrerende produkter. En succesfuld marketingindsats kan formentlig tilskrives at CLV 

niveauet er højt.   

 

Strategisk kan CCO benytte ét tiltag eller kombinere følgende to tiltag; (1) opretholde en 

stærk relation overfor segmentet med fokus på konkurrerende marketingtiltag. Hvis 

vigtigheden af attraktivitetsstyrken stiger, er virksomheden sårbar over for konkurrerende 

produkter. (2) CCO kan vælge at forbedre og tilpasse produkterne og servicen og herved gøre 

produkterne mere attraktive overfor segmentet. En sådan strategi vil formentlig flytte en stor 

del af kunderne op i segment 6, hvorved ægte loyalitet opnås. Det er afgørende, at de to 

strategier beror på en ROI analyse, idet målsætningen er optimering af CLV, hvorfor det er 

muligt at optimum er det nuværende billede.  
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7.4.7 Strategiske anbefalinger for Segment 8 

Kunderne i segment 8 er kendetegnet ved høj attraktivitetsstyrke og lav relationsstyrke over 

for virksomheden og dens produkter jf. figur 30.  Økonomisk bidrager kunderne positivt i 

form af et middel til højt CLV niveau.  

 

Figur 30: Segment med middel til høj CLV, høj attraktivitetsstyrke og lav 

relationsstyrke  

 

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

Kunder i segment 8 er hos virksomheden på grund af produkternes egenskaber, der kan være 

funktionelle, designmæssige med videre. Kunderne har ikke et tæt bånd til virksomheden, 

hvilket kan tilskrives dårligt image eller en overordnet negativ attitude over for 

virksomheden. For at eksemplificere dette forhold kan man forestille sig en PC producent 

som Hewlett Packard, der leverer kvalitetsprodukter uden måske at være i stand til skabe et 

tæt tilhørsforhold til brandet. Her er Apple et eksempel på en virksomhed med høj 

relationsstyrke, hvor virksomheden for nogle kunder har en religiøs status.9  

 

CCO skal ud fra det konkrete produkt og branche vurdere vigtigheden af en høj 

relationsstyrke. For nogle brancher vil relationsstyrken have store betydning for andre en 

mindre væsentlig rolle. Hvis relationsstyrken vurderes som en afgørende faktor, bør CCO 

overveje marketingmæssige tiltag, der kan forbedre kundernes syn på virksomheden. Det kan 

                                                 
9 http://maypalo.com/2011/05/20/apple-is-no-longer-just-a-brand-its-a-religion/ 
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dog være vanskeligt at ændre kundernes attitude på kort sigt og kan være en omkostelig 

affære i forbindelse med eksempelvis branding kampagner. Her er det afgørende med en ROI 

analyse, idet maksimering af CLV er målsætningen, hvorfor øgede indtægter skal balanceres 

med omkostninger til forbedring af relationsstyrken. Hvis CCO finder, at marketingtiltag er 

en god investering, giver driverne bag SJ&P matrice muligheder for dette. Det kan altså 

konkluderes, at CCO nøje skal vurdere vigtigheden af relationsparameteret med maksimering 

af CLV som målsætning.  

7.5 Sammenfatning af de strategiske anbefalinger 

Ved at benytte den modificerede loyalitetsmatrice har CCO et redskab til optimering af CE på 

baggrund af CLV og kundeloyalitet. I ovenstående analyse er der fokus på strategiske tiltag, 

der forbedrer CLV niveauet for de enkelte segmenter med hensyntagen til helheden. Den 

strukturelle analyse er udgangspunktet, inden de strategiske anbefalinger udfærdiges. De 

konkrete loyalitetstiltag på baggrund af driverne bag SJ&P matrice er ikke i fokus med 

henvisning til afhandlingens afgrænsning. Segment 1 til 4 er kendetegnet ved et lavt eller 

uprofitabelt CLV niveau. Her er en afvejning af virksomhedens marketingressourcer i 

centrum. Konklusionen er, segment 1 umiddelbart nedprioriteres og ikke tilføjes ressourcer, 

mens kunderne tvinges til at benytte kommunikationskanaler kendetegnet ved lave 

omkostninger. Segment 2 er kendetegnet ved ægte loyalitet og er interessant for 

virksomheden, i så fald CLV niveauet kan øges via strategiske initiativer. Potentialet hos 

segment 3 og 4 afhænger af den konkrete kontekst. Skal disse segmenter gøres loyale og 

profitable, eller skal de prioriteres på lige fod med kunderne i segment 1? Segment 5 afspejler 

en monopollignende tilstand, som virksomheden kan drage nytte af, så længe virksomhedens 

position kan fastholdes. En præcis analyse heraf er nødvendig, for den bestemmer, hvorvidt 

loyalitetsgraden bør benyttes som parameter, eller virksomheden skal fokusere på den enkelte 

transaktion. Segment 6 indeholder blandt andet virksomhedens guldkunder, der skal allokeres 

passende ressourcer med CLV optimering som målsætning. Håndtering af segment 7 og 8 

afhænger af den konkrete kontekst, det er således ikke sikkert, at loyalitetsniveauet bør hæves. 

Virksomheden ønsker at fastholde disse kunder, hvorfor passende strategiske tiltag 

iværksættes.  

 

Det er vigtigt at pointere, at de strategiske anbefalinger skal ses som et supplement til de 

strategiske anbefalinger, der knytter sig til de forskellige CLV tilgange. De primære 

retningslinjer for CLV optimering skal således findes i de enkelte afsnit for BLAT, RUST og 
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VENK tilgangene. En CCO, der benytter DONK tilgangen, skal benytte de strategiske 

retningslinjer i dette afsnit, idet Donkers et al. (2007) kun har fokus på beregningsmæssige 

specifikationer. Det skal til sidst understreges, at de strategiske anbefalinger ikke er 

udtømmende i dette afsnit. 

8.0 Konklusion 

På baggrund af afhandlingens analyser er en modificeret loyalitetsmatrice udformet, der 

behandler linket mellem kundeprofitabilitet og kundeloyalitet med det formål at optimere CE. 

Afhandlingens forfattere identificerede behovet for en sådan matrice efter en analyse af 

loyalitetsteorien, som bygger på antagelsen om, at loyale kunder er profitable kunder. 

Reinartz og Kurmar’s (2002) tester loyalitetsteorien empirisk og finder ikke en signifikant 

sammenhæng mellem kundeloyalitet og kundeprofitabilitet. Det konkluderes, at linket mellem 

de to parametre skal håndteres samtidig. Det er dog ikke muligt at identificere en matrice i 

litteraturen, der inddrager begge parametre. Afhandlingens sigte er udformning af en 

modificeret loyalitetsmatrice, der inddrager profitabilitetsaspektet, er stærkt forankret 

teoretisk, kan bruge i praksis og giver CCO strategiske anvisninger ud fra matricens 

resultater. 

Kundeprofitabilitet og kundeloyalitet er rodfæstet i relationsparadigmet og sammenholdes 

med transaktionsparadigmet for at give CCO indblik i, hvorvidt virksomhedens kontekst 

passer bedt til en customer equity eller brand equity tilgang. Hvis virksomhedens kontekst er 

karakteriseret ved CE tilgangen, kan CCO med fordel anvende den modificerede 

loyalitetsmatrice. Efterfølgende er de forskellige definitioner af loyalitetsbegrebet belyst, hvor 

sammensat loyalitet identificeres som den velegnede måde at opgøre loyalitet. Det skyldes, at 

sammensat loyalitet inddrager både adfærdsmæssig og holdningsmæssig loyalitet. Herved er 

det et krav, at den modificerede loyalitetsmatrice arbejder med loyalitet ud fra denne 

definition. En række loyalitetsmodeller analyseres, og SJ&P loyalitetsmatrice identificeres 

som velegnet, idet matricen kan bestemme den enkelte kundes loyalitetsniveau, kan 

segmentere kunder med ens loyalitetsniveau og identificere de bagvedliggende årsager til 

kundens loyalitetspræferencer. SJ&P loyalitetsmatrice kan endvidere udbygges på en logisk 

måde operationelt som visuelt ved at tilføje en tredje akse til matricen, så den bliver 

tredimensionel med to parametre, der måler loyaliteten og det tredje parameter, som måler 
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profitabiliteten. Endvidere er SJ&P loyalitetsmatrice praktisk anvendelig, teoretisk forankret 

og giver CCO mulighed for at justere kundeloyaliteten via konkrete tiltag.  

Herefter identificeres det bedst egnede mål for kundeprofitabilitet, hvor det er muligt at 

benytte fire overordnede typer matricer; customer profitability, customer lifetime value, 

customer equity og period operating profit. Her vurderes CLV og CE matricer som mest 

valide på grund af en høj kompleksitet i beregningerne og en fremadskuende tilgang, hvor 

kundernes værdi beregnes på henholdsvis aggregeret og disaggregeret niveau. CLV og CE 

matricer adskiller sig ved det strategiske fokus, der ved CLV matricer er på kundeniveau, 

imens CE matricer benytter strategiske tiltag på virksomhedsniveau. Til disse to typer 

matricer er knyttet forskellige styrker og svagheder, hvorfor valg mellem de to matricer er 

kontekstbestemt. Valg af matrice falder imidlertid på CLV, idet CCO via den modificerede 

loyalitetsmatrice skal kunne håndtere kundeloyalitet og kundeværdi på individ- eller 

segmentniveau. Det er herefter muligt at konstruere den modificerede loyalitetsmatrice, der 

måler loyaliteten ved relations- og attraktivitetsstyrken og profitabiliteten ved en CLV 

matrice.  

CCO står over for betydelige udfordringer ved at benytte CLV som profitabilitetsmål 

eksempelvis i forbindelse med implementering af CE filosofien i virksomheden, der danner 

grundlag for CLV begrebet. Således identificeres barriererne ved implementering af customer 

equity management. Hvis CCO fortsat finder CLV som et nyttigt værktøj for virksomheden, 

skal analyseprocessen i figur 16 gennemløbes for at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt 

og muligt at anvende CLV i virksomheden. CCO skal blandt andet forholde sig til kravene for 

datagrundlaget samt teoretiske og praktiske begrænsninger og implikationer. Dette framework 

giver CCO indsigt i det beslutningsgrundlag, som ligger til grund for CLV, inden de egentlige 

beregninger foretages.  

Der findes et utal af CLV matricer i litteraturen, så hvilken matrice bør CCO benytte som 

tredje parameter? Denne problemstilling er adresseret og et framework over fire forskellige 

typer CLV matricer opbygget. Disse matricer analyseres på et detaljeret plan, hvor den 

enkelte matrices egenskaber fremhæves. Resultatet af analysen fremgår af figur 18, som CCO 

skal benytte som roadmap ved valg af CLV matrice. CLV matricerne adskiller sig afgørende 

ved, om der er tale om en contractual setting, om transaktions- og kundedata er tilgængelige, 

og om CLV beregningen er på individ- eller segmentbasis. DONK tilgangen anvendes ved en 

contractual setting, hvor transaktions- og kundedata er tilgængelig. BLAT tilgangen benyttes 
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ved en ikke contractual setting ved adgang til data på segmentniveau. RUST tilgangen 

adskiller sig afgørende fra BLAT tilgangen, ved at CCO kan foretage beregninger uden 

tilgængelige data, hvis data kan indsamles på baggrund af en sample for virksomhedens 

segmenter. VENK tilgangen bygger ligeledes på en ikke contractual setting, hvor 

eksisterende og potentielle kunders CLV beregnes på individniveau.        

CCO har nu forudsætningerne for at benytte den modificerede loyalitetsmatrice. Teknologien 

bag SJ&P matrice benyttes til loyalitetsberegningerne. CLV valg samt beregninger, kan 

gennemføres med udgangspunkt i det opstillede framework for udvælgelse af CLV matrice. 

På baggrund af den strukturelle analyse af kundernes placering i den modificerede 

loyalitetsmatrice, kan CCO benytte de strategiske anvisninger, der er angivet i forhold til at 

maksimere virksomhedens CE. Der gives således strategiske anbefalinger for hvert segment. 

CCO skal desuden benytte de strategiske anbefalinger for de enkelte CLV matricer i fase E. 

Ved DONK tilgangen gives der dog ikke strategiske anbefalinger, derfor kan CCO ved denne 

tilgang kun benytte de strategiske anbefalinger under den modificerede loyalitetsmatrice, der 

findes i fase F.   

Denne afhandling tjener som framework og roadmap for virksomheder, der kan se fordele 

ved at arbejde målrettet med kundeloyalitet og kundeprofitabilitet, men ikke har indsigten i de 

udfordringer, som er knyttet hertil. Der er tale om udvidelse af eksisterende teori, der 

forholder sig kritisk til loyalitetsteoriens forudsætninger og giver en kompleks analyse af 

CLV matricers anvendelse.  

9.0 Perspektivering  

Afhandlingens sigte er en teoretisk fremstilling af, hvorledes CCO med fordel kan arbejde 

med linket profitabilitet og loyalitet. SJ&P loyalitetsmatrice er som tidligere påpeget empirisk 

testet ved at analysere en række virksomheder. Det vil derfor være interessant at teste den 

modificerede loyalitetsmatrice på konkrete cases for at undersøge; (1) i hvilket omfang 

matricen er praktisk anvendelig, (2) hvorledes resultaterne adskiller sig ved brug af SJ&P 

loyalitetsmatrice og den modificerede loyalitetsmatrice, (3) niveauet for antal af kunder samt 

porteføljens købsvolume, for at det er relevant at bruge ressourcer på analysen, (4) 

sammenligning af matricens resultater på baggrund af forskellige brancher og 

produktkategorier inden for B2B som B2C industrien. Der er utvivlsomt brancher, hvor 
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loyalitet er et tilfredsstillende mål for profitabilitet. I brancher, hvor dette er tilfældet, kan 

CCO med fordel anvende SJ&P loyalitetsmatrice.  

 

I forlængelse af disse analyser er det interessant at belyse, i hvilket omfang maksimering af 

CLV ved den modificerede loyalitetsmatrice kan aflæses i firm value og linkes til udviklingen 

i virksomhedens stock price. Kumar og Shah (2009) beskæftiger sig med denne 

problemstilling og konkluderer, at der er en betydelig sammenhæng. Afhandlingens forfattere 

finder en dybdegående analyse heraf væsentlig, idet en signifikant sammenhæng ikke blot 

understøtter valg af CLV som profitabilitetsparameter, men også potentielt udvider det 

spillerum og den rolle, CCO og marketing som helhed har i virksomhederne.  

 

Det vil endvidere være interessant med et udvidet framework for udvælgelse af CLV matrice 

jf. figur 18, hvor matricer med anderledes tilgangsvinkler fra litteraturen inddrages. Der er 

eksempelvis mange matricer, der måler CLV på individniveau, men som anvender forskellige 

drivere til at maksimere kundernes værdi. Ved at specificere dette forhold får CCO en mere 

detaljeret oversigt over matricerne og mulighed for at vælge matricen med de drivere, som 

bedst karakteriserer de værdiskabende elementer for den pågældende branche og virksomhed.  
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Bilag 2 

I nedenstående gives et eksempel på de forskellige typer CLV, hvor profitabiliteten beregnes 

ud fra tre kunder.  

 

Tabel B2-A: CLV værdier ved den historiske, aktuelle og potentielle metode 

 
Kilde: Egen tilblivelse 

 

I tabellen ovenfor ses det, at CLV værdierne kan være meget forskellige afhængige af, 

hvilken type CLV, der beregnes. Kender virksomheden kun til den historiske CLV beregning, 

vil den oplagte konklusion være, at virksomhedens vigtigste kunde er kunde B. Ifølge den 

aktuelle CLV er denne konklusion forkert, kunde B er ikke virksomhedens vigtigste kunde 

længere, men har historisk set været den vigtigste kunde for virksomheden. Konklusionen på 

den aktuelle CLV er, at det er kunde C, der på nuværende tidspunkt er virksomheden vigtigste 

kunde, da denne kunde med den nuværende relation og loyalitet vil bidrage mest muligt til 

virksomhedens resultat. Ses der på den potentielle CLV, er denne konklusion ikke længere 

korrekt, idet kunde A er den mest profitable for virksomheden med en værdi på 100. Det kan 

således lede til direkte forkerte disponeringer fra CCO’s side, hvis der ikke tages 

udgangspunkt i kundens potentielle CLV. Beregning og managing på baggrund af potentiel 

CLV er dog oftest ganske kompleks, hvilket uddybes senere hen i afhandlingen.  
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Det konceptuelle framework for beregning og anvendelse af CLV 

 

 
Kilde: Venkatesan og Kumar (2004)  
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Drivere af CLV og deres forventede effekt på profitskabelsen  
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Kilde: Venkatesan og Kumar (2004)  
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Beregning af CLV og hvordan Profiti,t. bestemmes 

 
Kilde: Berger og Nasr (1998)  
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Specificering af service-level models 

 

 
Kilde: (Donkers et al., 2007).  
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