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Formáli	
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og	 leiðbeiningar	 við	úrvinnslu	 verkefnisins.	 Ég	 vil	 einnig	þakka	maka	mínum,	Hafsteini	
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einstaklega	þakklát	fyrir	þá	þekkingu,	það	tengslanet	og	þann	þroska	sem	ég	hlaut.		
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Útdráttur	

Sú	 tækniþróun	 sem	 hefur	 átt	 sér	 stað	 á	 síðastliðnum	 árum	 hefur	 opnað	 fyrir	 þann	

möguleika	 að	 geyma	 og	 greina	 mikið	 magn	 gagna	 frá	 mismunandi	 uppsprettum.	

Fyrirtæki	 eru	 í	 auknum	mæli	 farin	 að	hagnýta	 sér	 gífurgögn	og	 tölfræðilegar	 aðferðir.	

Ritgerðin	 fjallar	um	 líftímavirði	 viðskiptavina	 (e.	Customer	 Lifetime	Value)	 sem	er	nýtt	

hugtak	 og	 er	 spálíkan	 um	 það	 fjárhagslega	 virði	 sem	 viðskiptavinur	 mun	 skapa	

fyrirtækinu	 á	 líftíma	 viðskipta	 hans	 við	 fyrirtækið.	 Farið	 verður	 yfir	 helstu	 fræðin	 sem	

tengjast	hugtakinu	og	ræddar	þær	mismunandi	leiðir	sem	fræðimenn	hafa	sett	fram	til	

að	nálgast	það.	Að	brúa	bilið	á	milli	fræðanna	með	hugtakið	að	vopni	er	ein	af	erfiðari	

en	jafnframt	betri	ákvörðunum	sem	fyrirtæki	geta	tekið.	
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1 	Inngangur		

Markaðsfræði	og	fjármál	hafa	til	lengri	tíma	verið	ákveðin	hugmyndafræði	í	fyrirtækjum	

sem	 hafa	 viljað	 skilgreina	 sig	 ítarlega.	 Markaðsfræði	 snýst	 um	 að	 ná	 markmiðum	

fyrirtækja	með	því	að	mæta	og	fara	fram	úr	þörfum	viðskiptavina	á	betri	hátt	heldur	en	

samkeppnisaðilinn	(Jobber	og	Fahy,	2012).	Fjármál	fyrirtækja	fjalla	 í	megindráttum	um	

það	 hvernig	 fyrirtæki	 aflar	 og	 eyðir	 sínu	 fjármagni.	 Fjárfestinga-	 og	 fjárhagslegar	

ákvarðanir	 eru	 teknar	 af	 fjármálastjórnendum	 fyrirtækja	með	það	 að	 leiðarljósi	 að	 ná	

þeim	 markmiðum	 sem	 fyrirtæki	 hafa	 sett	 sér.	 Fyrirtæki	 hafa	 til	 lengri	 tíma	 nýtt	 sér	

tölfræðilegar	aðferðir	við	úrvinnslu	gagna	og	til	betri	ákvarðanatöku.	Fræðin	standa	nú	

frammi	fyrir	tímamótum	og	breytingum	í	kjölfar	þeirrar	gífurlegu	tæknibyltingar	sem	er	

að	eiga	sér	stað	(Watson	og	Head,	2013).		

Á	undanförnum	árum	hefur	mikil	þróun	átt	sér	stað	í	upplýsingatækni,	sem	hefur	leitt	

til	gífurlegrar	aukningar	á	gögnum	í	umferð	og	opnað	fyrir	leiðir	til	þess	að	nálgast	þau	

og	 greina.	 Stöðugt	 fleiri	 fyrirtæki	 eru	 nú	 byrjuð	 að	 safna	 ítarlegri	 gagnagrunnum	 um	

viðskiptavini	sína.	Hugmyndin	um	almennilega	greiningu	á	viðskiptavinagrunnum	er	nú	

mikilvægari	 en	nokkru	 sinni	 fyrr	 (Fader	 og	Hardie,	 2009).	 Líftímavirði	 viðskiptavina	 (e.	

Customer	 Lifetime	 Value)	 er	 nýtt	 hugtak	 og	 spálíkan	 um	 það	 fjárhagslega	 virði	 sem	

viðskiptavinur	mun	 skapa	 fyrirtækjum	á	 líftíma	 viðskipta	hans	 við	 fyrirtækið.	 Fyrirtæki	

þurfa	að	gera	sér	grein	fyrir	því	að	viðskiptavinir	eru	misjafnlega	mikilvægir	hvað	þetta	

varðar	 og	 í	 flestum	 tilvikum	 er	 það	 aðeins	 ákveðinn	 hópur	 viðskiptavina	 sem	 skilar	

mesta	arðinum	(Jain	og	Singh,	2002).	

Í	 þessari	 ritgerð	 mun	 höfundur	 fjalla	 nánar	 um	 þetta	 nýja	 hugtak,	 líftímavirði	

viðskiptavina,	en	fræðin	á	bak	við	það	eru	í	stöðugri	þróun.	Fræðimenn	samtímans	hafa	

sett	fram	fjölbreytt	og	mismunandi	líkön	og	hugmyndir	um	hvernig	best	sé	að	nálgast	og	

reikna	 líftímavirðið.	 Með	 auknu	 aðgengi	 að	 gífurgögnum	 og	 stöðugri	 tækniþróun	 er	

hægt	 að	 sameina	 þau	 undirliggjandi	 markmið	 sem	markaðsfræði,	 fjármál	 og	 tölfræði	

stuðla	að	og	nýta	sér	tölvunarfræði	til	að	flétta	fræðin	saman.	Þegar	þessari	umfjöllun	

lýkur,	verður	heildin	dregin	saman	í	umræðu	og	lokaorðum.	Höfundur	mun	þar	reyna	að	
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svara	 því	 hvort	 að	 þekking	 á	 líftímavirði	 viðskiptavina	 sé	 ein	 erfiðasta	 ákvörðun	 sem	

fyrirtæki	geta	tekið	en	jafnframt	sú	besta.	
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2 Markaðsfræði,	fjármál	og	gagnagreiningar	fyrirtækja	

Árangursrík	 fyrirtæki	eru	þau	fyrirtæki	sem	ekki	einungis	ná	árangri	 í	því	að	 finna	nýja	

viðskiptavini	heldur	ná	að	halda	viðskiptavinum	í	viðskiptum	hjá	sér	til	 lengri	tíma	með	

því	 að	 vera	 meðvituð	 um	 breytilegar	 þarfir	 þeirra.	 Hver	 og	 einn	 viðskiptavinur	 er	

sérstakur,	það	er	að	segja	með	mismunandi	áhuga,	gildi	og	þarfir.	Viðskiptavinir	eru	með	

mismunandi	efnahagslegan	bakgrunn.	Þeir	eru	 í	mismunandi	 tekjuhópum	og	koma	 frá	

löndum	 með	 mismunandi	 stjórnarfar.	 Í	 hinum	 fullkomna	 heimi	 fengi	 hver	 og	 einn	

viðskiptavinur	þann	tíma	og	skilning	sem	hann	þyrfti,	en	tími	og	auðlindir	fyrirtækja	eru	

ekki	 óendanlegar	 og	 þarf	 því	 að	 forgangsraða	 hvernig	 hlutunum	 er	 hagað	 (Jobber	 og	

Fahy,	2012).	

Markaðsfræði	 snýst	 um	 að	 ná	 markmiðum	 fyrirtækja	 með	 því	 að	 mæta	

viðskiptavinum	og	fara	fram	úr	þörfum	þeirra	á	betri	hátt	heldur	en	samkeppnisaðilinn	

gerir.	Fyrirtæki	ættu	að	einbeita	sér	í	auknum	mæli	að	ánægju	viðskiptavina	fremur	en	

til	að	mynda	framleiðslu	fyrirtækisins.	Til	að	ná	fram	ánægju	viðskiptavina	þarf	að	fara	

fram	 skilvirk	 samvinna	 innan	 fyrirtækis,	 þar	 sem	 ábyrgðin	 liggur	 ekki	 einungis	 hjá	

markaðsdeildinni	heldur	hjá	öllu	fyrirtækinu	í	heild.	Til	að	samvinnan	sé	möguleg	verða	

stjórnir	 fyrirtækja	 að	 trúa	 því	 að	 hægt	 sé	 að	 ná	 markmiðum	 skipulagsheildarinnar	 í	

gegnum	ánægða	viðskiptavini.	Ástæður	þess	að	fyrirtæki	vilja	byggja	upp	sambönd	við	

viðskiptavini	eru	efnahagslegar.	Fyrirtæki	uppskera	meiri	árangur	þegar	þeir	ná	stjórn	á	

sínum	viðskiptavinagrunni	(e.	Customer	base)	til	þess	að	viðurkenna,	koma	til	móts	við	

og	viðhalda	arðsömustu	viðskiptavinum	sínum	(Jobber	og	Fahy,	2012). 

Viðskiptavinagrunnur	er	sá	hópur	viðskiptavina	sem	endurtekið	stundar	viðskipti	við	

fyrirtækið.	Einnig	er	hægt	að	horfa	á	viðskiptavinagrunn	sem	ákveðinn	markhóp	en	þessi	

hópur	er	helsta	tekjulind	fyrirtækisins	(Christensen	og	Raynor,	2013).	

Fyrirtæki	eiga	í	vaxandi	erfiðleikum	með	að	halda	utan	um	viðskiptavini	sína,	viðhalda	

samræmi	innan	fyrirtækis	og	uppfylla	þarfir	viðskiptavina	til	að	stuðla	að	áframhaldandi	

viðskiptum.	Það	er	mikilvægt	að	byggja	upp	og	viðhalda	góðu	sambandi	við	viðskiptavini	

til	að	hámarka	hagnað	og	tryggja	hollustu	viðskiptavina	við	fyrirtækið	til	framtíðar.	Þetta	

er	ekki	einfalt	verkefni	að	ráða	við,	samskipti	við	viðskiptavini	eru	ekki	alltaf	örugg.	Erfitt	

er	 að	 spá	 fyrir	 um	 hversu	 lengi	 viðskiptavinur	 mun	 stunda	 viðskipti	 í	 samningslausri	

stöðu	(Jobber	og	Fahy,	2012).	



	

11	

	

Upphaf	 upplýsingatækni	 í	 markaðsfræði	 má	 rekja	 aftur	 til	 ársins	 1980	 þegar	

tölvutæknin	 var	 orðin	 nógu	 þróuð	 til	 að	 geyma	 mikið	 magn	 af	 upplýsingum	 um	

viðskiptavini.	 Um	 leið	 og	 það	 varð	 breyting	 í	 tækninni,	 varð	 breyting	 á	 hugarfari	

fyrirtækja.	Markaðsfræðingar	yfirgáfu	takmörkuðu	utankerfisaðferðir	sínar	og	innleiddu	

í	 staðinn	 markaðssetningu	 sem	 byggð	 er	 á	 viðskiptagögnum	 (e.	 Database	 marketing)	

(The	Marketing	Technology	Revolution,	2015)	

		 Fjármál	fyrirtækja	fjalla	í	grófum	dráttum	um	það	hvernig	fyrirtæki	afla	og	verja	

sínu	 fjármagni.	 Fjárfestinga-	 og	 fjárhagslegar	 ákvarðanir	 eru	 teknar	 af	

fjármálastjórnendum	 fyrirtækja	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 ná	 þeim	 markmiðum	 sem	

fyrirtæki	hafa	sett	sér.	Markmið	 fjármálastjórnar	 fyrirtækja	er	virðissköpun,	þ.e.a.s.	að	

skapa	virði	 fyrir	hluthafa,	 viðskiptavini	og	 samfélagið	 í	 heild.	 Ein	helsta	áskorunin	 sem	

snýr	að	fjármálastjórnendum	fyrirtækja	er	hvernig	hægt	sé	að	tryggja	mestu	mögulegu	

ávöxtun	með	eins	 lítilli	 áhættu	og	hægt	 er	 (Watson	og	Head,	 2013).	 Fyrirtæki	 hafa	 til	

lengri	tíma	nýtt	sér	tölfræðilegar	aðferðir	við	úrvinnslu	gagna	og	til	betri	ákvarðanatöku	

(Newbold,	Carlson	og	Thorne,	2013)	.	

2.1 Sambandsmarkaðssetning	

Sambandsmarkaðssetning	 (e.	 Relationship	 marketing)	 snýst	 um	 þá	 uppbyggingu	 á	

sambandi	sem	fyrirtæki	eiga	við	viðskiptavini	sína	í	gegnum	þá	þjónustu	sem	þeir	veita.	

Þegar	uppbyggingin	leiðir	til	þess	að	traust	skapast	á	milli	fyrirtækis	og	viðskiptavinar,	er	

líklegra	 að	 viðskiptavinurinn	 stundi	 endurtekin	 viðskipti	 við	 fyrirtækið.	 Með	 trausti	 á	

ákveðnum	fyrirtækjum	sparar	viðskipavinurinn	sér	tíma	og	auðveldar	ákvarðanir	þegar	

hann	 stundar	 viðskipti.	 Almennt	 er	 talið	 að	 það	 sé	 ódýrara	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 halda	 í	

núverandi	viðskiptavini	og	byggja	upp	traust	samband	fremur	en	að	sækjast	eftir	nýjum	

(Jobber	og	Fahy,	2012).	

Með	 því	 að	 viðhalda	 og	 þróa	 sterk	 viðskiptasambönd	 geta	 fyrirtækið	 uppskorið	

ávinning,	sem	hér	er	settur	fram	í	sex	liðum:	

- Aukin	viðskipti:	Viðskiptavinir	hafa	tilhneigingu	til	að	stunda	meiri	viðskipti	við	
fyrirtækið	þegar	sambandið	þróast	og	traust	þeirra	á	milli	verður	sterkara.	
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- Lægri	kostnað:	Upphafskostnaðurinn	sem	tengist	því	að	laða	að	nýja	viðskiptavini	
er	líklegri	til	að	vera	mun	hærri	en	kostnaðurinn	við	að	viðhalda	núverandi	
viðskiptavinum.	

- Líftímavirði	(e.	lifetime	value):	Tryggir	viðskiptavinir	skapa	ákveðið	líftímavirði.	

- Varanlegt	samkeppnisforskot:	Óáþreifanlegu	þættirnir	í	sambandinu	skapa	
fyrirtækinu	ákveðið	forskot	á	samkeppnisaðilana.	

- Umtal	(e.	word	of	mouth):	Ánægðir	viðskiptavinir	hvetja	aðra	viðskiptavini	til	að	
stunda	viðskipti	við	fyrirtækið.	

- Starfsánægja:	Ánægðir	viðskiptavinir	leiða	til	meiri	starfsánægju	starfsmanna	og	
draga	úr	starfsmannaveltu	(Jobber	og	Fahy,	2012).	

	

Með	 þróuðu	 viðskiptavinasambandi	 er	 niðurstaða	 þessara	 sex	 ávinninga	 meiri	

hagnaður.	 Rannsóknir	 sýna	 fram	 á	 að	 ýmsar	 þjónustugreinar	 stórauka	 hagnað	 þegar	

fyrirtæki	 draga	 úr	 hlutfalli	 viðskiptavinaflótta	 (e.	 Customer	 defection	 rate),	 það	 er	 að	

segja	þegar	viðskiptavinir	snúa	sér	annað.	Fyrirtæki	geta	bætt	hagnað	sinn	um	25-85%	

með	því	að	minnka	viðskiptavinaflótta	sinn	einungis	um	5%.	Ástæður	eru	þær	að	tryggir	

viðskiptavinir	skapa	meiri	tekjur	yfir	árin	og	að	kostnaðurinn	við	að	viðhalda	núverandi	

viðskiptavinum	 er	 lægri	 en	 kostnaðurinn	 við	 að	 sækja	 nýja	 (Jobber	 og	 Fahy,	 2012).	

Sambandsmarkaðssetning	 er	 frábrugðin	 öðrum	 formum	markaðssetningar	 að	 því	 leyti	

að	það	viðurkennir	langtímavirðið	sem	felst	í	viðskiptavinasambandi	(Palmatier,	2008).	

2.2 Gagnagrunnsmarkaðssetning	

Markaðssetning	sem	byggist	á	gagnagrunnum	(e.	Database	Marketing)	mætti	hugsa	sem	

„stafrænan	skjalaskáp“	sem	inniheldur	lista	um	nöfn,	heimilisföng,	símanúmer,	lífsstíl	og	

viðskiptasögu	viðskiptavina.	Markaðssetningin	auðveldar	fyrirtækjum	að	fá	upplýsingar	

um	 markhópa	 sína,	 að	 örva	 eftirspurn	 og	 halda	 utan	 um	 sambönd	 við	 viðskiptavini.	

Tölvutæknin	 í	 dag	 veitir	 þá	 möguleika	 að	 geyma	 og	 greina	 mikið	 magn	 gagna	 frá	

mismunandi	uppsprettum	og	koma	á	framfæri	upplýsingum	á	aðgengilegan,	þægilegan	

og	gagnlegan	hátt.	Hins	vegar	eru	fyrirtæki	nú	í	erfiðleikum	með	ofhleðslu	(e.	Overload)	

gagna	vegna	stærðar	og	flækjustigs	þeirra	(Jobber	og	Fahy,	2012).	

	 Árið	1982	kynntu	brautryðjendurnir	Kate	og	Robert	Kestnbaum	fyrst	til	sögunnar	

rafrænan	 gagnagrunn	um	 viðskiptavini	 og	 viðskiptasambönd.	 Í	 kjölfarið	 eða	 árið	 1986	
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setti	 ACT!,	 fyrirtæki	 sem	 sérhæfir	 sig	 í	 stjórnun	 viðskiptavina,	 á	 markað	 fyrsta	

viðskiptagagnahugbúnaðinn.	 Níundi	 áratugurinn	 umbreytti	 vinnubrögðum	 til	muna	 og	

gátu	fyrirtæki	nú	fylgst	vel	með	viðskiptavinum.	Þróuninni	var	fylgt	eftir	af	fjölmörgum	

forriturum,	 þeirra	 á	 meðal	 var	 Tom	 Siebel	 sem	 setti	 á	 markað	 fyrstu	

viðskiptastjórnunarvöruna	 (e.	 CRM	 product)	 árið	 1993,	 undir	 nafninu	 Siebel	 Systems	

(The	Marketing	Technology	Revolution,	2015).	

CRM	 er	 hugtak	 sem	 notað	 er	 yfir	 þá	 aðferðarfræði,	 tækni	 og	 netþjónustu	 (e.	 e-

commerce)	 sem	 fyrirtæki	 nota	 til	 að	 hafa	 stjórn	 á	 viðskiptavinasamböndum	 sínum.	 Í	

raun	 er	 CRM	 hugbúnaður	 sem	 samræmir	 allar	 samskiptaaðgerðir	 fyrirtækis	 í	 einn	

miðlægan	gagnagrunn	og	veitir	starfsmönnum	fyrirtækja	betri	yfirsýn	yfir	hvern	og	einn	

viðskiptavin.	Viðskiptavinir	nota	nú	til	dags	margar	leiðir	til	að	nálgast	vörur	fyrirtækja.	

Til	 að	 mynda	 gæti	 viðskiptavinur	 keypt	 eina	 vöru	 í	 verslun	 en	 aðra	 á	 heimasíðu.	

Samskipti	 geta	 þar	 af	 leiðandi	 átt	 upptök	 sín	 á	 ýmsum	 stöðum	 –	 í	 gegnum	 verslun,	

símaver,	 tölvupósta,	 heimasíðu	 o.s.frv.	 Þess	 vegna	 er	 mikilvægt	 að	 óháð	 því	 hvernig	

viðskiptavinur	 hefur	 samband	 við	 fyrirtæki,	 þá	 hafa	 framlínustarfsmenn	 alltaf	

fyrirliggjandi	og	nýjustu	upplýsingar	um	viðskiptavininn	(Jobber	and	Fahy,	2012).	

2.3 Tölfræði	og	tölvunarfræði	

Mikilvægri	 góðrar	 tölfræðikunnáttu	 fer	 vaxandi	 hjá	 sífellt	 fleiri	 fræðasviðum.	 Tölfræði	

hjálpar	til	við	að	vinna	úr,	draga	saman,	greina	og	túlka	gögn	í	þeim	tilgangi	að	hægt	sé	

að	taka	betri	ákvarðanir.	Ríkisstjórnir,	fyrirtæki	og	vísindamenn	eyða	miklu	fjármagni	og	

tíma	í	að	safna	saman	gögnum	til	greiningar.	Tölfræði	hjálpar	til	við	að	vinna	úr,	draga	

saman,	 greina	 og	 túlka	 gögn	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 hægt	 sé	 að	 taka	 betri	 ákvarðanir.	

Ákvarðanir	 eru	 oft	 teknar	 út	 frá	 takmörkuðum	upplýsingum.	 Fjárfestar	 gætu	 þurft	 að	

velja	 á	 milli	 mismunandi	 fjárfestinga	 eða	 stjórnendur	 að	 notast	 við	 kannanir	 til	 að	

komast	 að	 því	 hvort	 viðskiptavinir	 séu	 ánægðir	 með	 þjónustuna	 sem	 þeim	 er	 veitt.	

Fjárfestar	 og	 stjórnendur	 þurfa	 að	 skilgreina	 vanda	 sinn	 vel,	 ákveða	 hvaða	 gögn	 eru	

nauðsynleg,	safna	þeim	og	nýta	sér	tölfræði	til	að	draga	fram	ákveðna	niðurstöðu	sem	

nýtist	 til	ákvarðanatöku.	Tölfræðileg	hugsun	er	nauðsynleg	allt	 frá	upphafi	vandans	að	

endanlegri	niðurstöðu	þar	sem	ákvarðanatakan	gæti	dregið	úr	kostnaði,	aukið	hagnað,	

bætt	gæði	þjónustu	og	aukið	ánægju	viðskiptavina	(Newbold	o.fl.,	2013).	
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Tölvunarfræði	er	fræðigrein	sem	fjallar	um	undirstöðu	að	meðhöndlun	upplýsinga	á	

rafrænu	 formi	og	þær	aðferðir	og	 tækni	 sem	 liggur	að	baki	 rafrænum	samskiptum	og	

framsetningu.	 Tölvunarfræði	 fjallar	 um	 möguleikana,	 uppbyggingu,	 framsetningu	 og	

vélvæðingu	 á	 kerfisbundinni	 aðgerð	 eða	 reikniriti	 (e.	 Algorithms)	 sem	 liggur	 að	 baki	

öflunar,	 lýsingar,	 vinnslu,	 geymslu,	 aðgengis	 og	 samskipta	 upplýsinga.	 Meirihluti	

tölvunarfræðinnar	 í	 dag	 inniheldur	 gagnagröft	 (e.	 Data	 mining),	 lærdómsvélar	 (e.	

Machine	 learning)	og	 stikalausa	 (e.	Nonparametric)	 tölfræði	 sem	hefur	 leitt	 til	margra	

aðferða	 við	 greiningu	 gagna	 sem	 leggja	 áherslu	 á	 spáleika	 (e.	 Predictive	 Ability).	

Lærdómsvélar	kenna	tölvum	að	gera	ákveðna	hluti	án	þess	að	forrita	þær	nákvæmlega	

til	 þess.	 Lærdómsvélar	 ná	 inn	 á	 svið	 gagnagreiningar,	 þar	 sem	þær	 eru	notaður	 til	 að	

móta	flókin	líkön	og	reiknirit	sem	leiða	til	spádóma	(Brookshear	og	Brylow,	2015).	

Með	aukinni	 tækniþróun	standa	 fyrirtæki	 frammi	 fyrir	því	að	geta	nýtt	sér	 tækni	 til	

aðgengis	að	enn	stærri	gagnagrunnum	samhliða	tölfræðilegri	úrvinnslu,	til	að	vera	enn	

skilvirkari	í	ákvarðanatöku	sinni.	Talað	hefur	verið	um	að	tölfræði	og	tölvunarfræði	séu	

að	 færa	 sig	 í	 hóp	 verðmætustu	 starfsgreina	 framtíðarinnar	 og	 að	 við	 séum	 nú	 þegar	

byrjuð	að	lifa	í	þeirri	framtíð	(Lopes).	
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3 Að	koma	gögnunum	að	gagni	

Miklar	tækniframfarir	hafa	átt	sér	stað	undanfarin	ár	og	þróunin	er	hvergi	nærri	hætt.	

Talað	 hefur	 verið	 um	 þetta	 sem	 „fjórðu	 iðnbyltinguna“	 og	 þar	 er	 aðallega	 vísað	 til	

gervigreindar,	 sjálfvirknivæðingar	 og	 upplýsingatækninnar	 (Ólafur	 Andri	 Ragnarsson,	

2018).	 Upplýsingatæknin	 hefur	 leitt	 til	 gífurlegrar	 aukningar	 á	 gögnum	 í	 umferð	 og	

opnað	fyrir	leiðir	til	þess	að	nálgast	þau	og	greina	(Howson,	2014).	Sífellt	fleiri	fyrirtæki	

eru	nú	byrjuð	að	safna	ítarlegri	gagnagrunnum	um	viðskiptavini	sína	svo	hugmyndin	um	

almennilega	 greiningu	 á	 viðskiptavinagrunni	 er	 nú	 mikilvægari	 en	 nokkru	 sinni	 fyrr	

(Fader	og	Hardie,	2009).	

3.1 Gífurgögn	

Sumir	 segja	 að	 gífurgögn	 (e.	 Big	 Data)	 séu	 nýja	 olíulind	 21.	 aldarinnar	 og	 þeir	 sem	

gagnagrafa	(e.	Datamining)	rétt	og	vel	munu	uppskera,	en	þeim	sem	tekst	illa	upp	munu	

sitja	á	ruslahaug	ónýttra	gagna	(e.	Data	wastelands).	Gífurgögn	vísa	til	safns	gagna	sem	

eru	 svo	 gífurleg	 að	 ekki	 er	 hægt	 að	meðhöndla	 þau	með	hefðbundnum	vélbúnaði	 (e.	

Hardware).	 Á	 undanförnum	 árum	 hefur	mikill	 vöxtur	 átt	 sér	 stað	 í	 gagnasöfnun,	 sem	

leitt	 hefur	 til	 þess	 að	 geymsla	 og	 greining	 ganga	 hefur	 stöðugt	 orðið	meira	 krefjandi	

(Howson,	2014).	

Hugtakið	 gífurgögn	 var	 fyrst	 kynnt	 til	 sögunnar	 af	 tölvunarfræðingi	 hjá	 Silicon	

Graphics	um	miðjan	tíunda	áratug	20.	aldar.	Örfá	tæknifyrirtæki	innleiddu	hugtakið	árið	

2008	þegar	þau	vísuðu	til	stærri	gagna	eða	gagna	í	petabætum	(e.	Petabytes).	Það	var	

þó	 ekki	 fyrr	 en	 árið	 2012	 sem	hugtakið	 var	 skilgreint	 nákvæmlega	og	náði	 almennum	

hljómgrunni.	 Þar	 sem	 hugtakið	 er	 vítt	 hefur	 það	 verið	 notað	 yfir	 margt	 sem	 tengist	

gögnum,	 jafnvel	 smærri	 gögnum,	 viðskiptagreind	 eða	 öðru.	 Til	 að	 fá	 betri	 skilning	 er	

hægt	að	aðgreina	hugtakið	með	eftirfarandi	eiginleikum:		

- Stærð	(e.	Volume):	Með	auknum	gögnum	þarf	aukna	stærð	af	geymslu	(e.	
Storage).	Margar	hefðbundnar	stofnanir	eru	með	gögnin	sín	í	gígabætum	(e.	
Gigabyts)	og	terabætum	(e.	Terabyte),	en	gífurgögn	notast	við	petabæt	(e.	
Petabyte),	settabæt	(e.	Zettabyte),	jóttabæt	(e.	Yottabytes)	og	jafnvel	enn	meiri	
stærðir.	Til	að	mynda	er	iphone	sími	höfundar	32	GB	en	höfundur	þyrfti	að	eiga	
um	það	bil	31	slíka	síma	til	að	ná	1	terabæti	og	31.250	síma	til	þess	að	ná	1	
petabæti.	
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- Hraði	(e.	Velocity):	Vísar	til	þess	að	gögn	koma	inn	hraðar	en	nokkru	sinni	fyrr.	
Vöruhús	gagna	voru	uppfærð	vikulega	en	þróuðust	svo	út	í	daglegar	uppfærslur.	
Með	gífurgögnum	hefur	bæði	hraði	nýrra	gagna	og	hraðinn	við	ákvarðanatöku	
leitt	til	enn	meiri	þróunar	á	þeirri	tækni	sem	tekst	á	við	hraðann.	Hægt	að	sýna	
fram	á	hraðann	með	notkun	samfélagsmiðla	eða	hversu	hratt	notandi	getur	
hlaðið	inn	texta,	mynd	eða	myndbandi.	Einnig	kannast	flestir	við	það	að	
straumspila	(e.	Streaming)	af	Internetinu	í	dag,	hægt	er	að	horfa	á	bíómynd	á	
meðan	hún	er	enn	að	hlaðast	inn	(e.	Downloading).	Ef	straumspilunin	er	að	hiksta	
þýðir	það	að	Internettenging	viðkomandi	er	ekki	nægilega	hröð,	þar	vantar	þá	
aukinn	hraða	(e.	Velocity).	

- Fjölbreytni	(e.	Variety):	Miðar	til	þeirra	fjölbreyttu	ganga	sem	eru	í	umferð.	Fyrst	
um	sinn	var	einungis	hægt	að	greina	gögn	frá	viðskiptakerfum	fyrirtækja.	Nú	til	
dags	eru	flest	gögn	að	verða	stafræn,	þar	með	er	mikið	af	fjölbreyttu	efni	í	
umferð,	til	að	mynda	textar	í	formi	tísta	(e.	Tweets),	athugasemdir	á	
samfélagsmiðlum	(e.	Social	comments),	blogg,	læknaskýrslur,	myndir	og	
myndbönd.	Erfitt	getur	verið	að	flokka	slík	gögn,	en	með	notkun	gífurgagna	er	
það	mögulegt	(Howson,	2014).	
	

Þessir	 eiginleikar	 þekkjast	 sem	 V-in	 þrjú	 í	 bókum	 en	 með	 áframhaldandi	 þróun	 og	

greiningum	 á	 hugtakinu	 hafa	 nýlega	 verið	 settar	 fram	 greinar	 þar	 sem	 búið	 að	 fjölga	

þeim	upp	í	V-in	fimm.	Viðbættu	eiginleikarnir	eru	eftirfarandi:	

- Áreiðanleiki	(e.	Veracity):	Áreiðanleikinn	er	oft	skilgreindur	sem	gæði	eða	
trúverðugleiki	gagna	sem	safnað	er.	Mikilvægt	er	að	gögnin	sem	safnað	er	séu	
nákvæm	eða	quality	over	quantity	sem	þýðir	gæði	framar	magni,	þó	magnið	sé	
mikilvægt.	

- Virði	(e.	Value):	Að	hafa	aðgang	að	gífurgögnum	gerir	ekkert	gagn	nema	
gögnunum	sé	breytt	í	ákveðið	virði.	Ekki	eru	öll	gögn	jafn	mikilvæg.	Þegar	reynt	er	
að	ráða	úr	gífurgögnum	er	mikilvægt	að	skilja	kostnaðinn	og	ávinninginn	sem	því	
fylgir.	Rétt	greining	gagna	getur	gefið	fyrirtækjum	nánari	innsýn	á	markaðinn	og	
hjálpað	þeim	að	taka	upplýstar	ákvarðanir.	Fyrirtæki	eru	nú	þegar	farin	að	skapa	
ótrúlegt	virði	með	notkun	gífurgagna	(Marr,	2014)	(XSI,	2017).	

Með	þessa	eiginleika	að	vopni	kemur	það	ekki	á	óvart	að	upphaflegu	gífurgagnaforritin	

voru	 mótuð	 af	 fyrirtækjum	 á	 borð	 við	 Yahoo!,	 Google	 og	 Facebook	 (Howson,	 2014).	

Þökk	sé	áframhaldandi	uppsveiflu	í	tölvutækni	og	geymslurými	(e.	Storage	capacity),	er	

mögulegt	að	safna,	vinna	úr	og	greina	gífurlegt	magn	gagna	sem	hefði	verið	óhugsandi	

fyrir	 aðeins	 áratug	 síðan.	 Gífurgögnin	 teygja	 sig	 inn	 í	mismunandi	 fræðigreinar,	 til	 að	

mynda	 tölfræði,	 stærðfræði	 og	 tölvunarfræði.	 Fræðin	 hjálpa	 til	 við	 þá	 erfiðleika	 sem	

fylgja	því	að	vinna	úr	þessu	gífurlega	magni	af	upplýsingum.	Gífurgögn	eru	nú	þegar	búin	
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að	 ryðja	 sér	 til	 rúms	 í	 mismunandi	 skipulagsheildum,	 allt	 frá	 netverslum	 yfir	 í	

heilbrigðisþjónustu	(Hammergren	og	Simon,	2009).	

3.2 Gagnafræði,	reiknirit	og	gagnagreiningar		

Gagnafræði	 (e.	 Data	 Science)	 er	 svið	 sem	 fer	 yfir	 allt	 sem	 tengist	 gagnahreinsun,	

undirbúningi,	reikniritum	(e.	Algorithms)	eða	kerfum	sem	draga	þekkingu	eða	innsýn	úr	

gögnum	 í	mismunandi	 formum	 (Monnappa,	 2018).	 Reiknirit	 er	 lausnaraðferð	þar	 sem	

endanlegt	 mengi	 vel	 skilgreindra	 fyrirmæla	 er	 notað	 til	 að	 leysa	 verkefni.	 Fjölbreytt	

reiknirit	 hafa	 verið	 fundin	 upp	 til	 að	 búa	 til	 vettvang	 fyrir	 gagnagreiningu	 (e.	 Data	

Analytics).	Fyrirliggjandi	markmið	mun	ákvarða	hvaða	reiknirit	skal	notast	við	til	að	vinna	

út	 úr	 gífurgögnum	 (e.	 Big	 Data).	 Einnig	 er	 hægt	 að	 notast	 við	 nokkur	 mismunandi	

reiknirit	á	sama	tíma,	til	að	gera	samanburð	sem	veitir	enn	meiri	innsýn.	Ritin	geta	verið	

í	 formi	 háþróaðra	 stærðfræðigreininga,	 samansafn	 af	 atburðum	 eða	 jafnvel	

ákvörðunartré	(e.	Decision	Tree).	Ákveðin	rit	virka	best	fyrir	ákveðin	gögn	og	ákveðnar	

aðstæður.	Til	dæmis	er	hægt	að	nota	flokkunarreiknirit	(e.	Classification	Algorithms)	til	

að	greiða	úr	vandamálum.	Til	að	mynda	þegar	bankar	vilja	athuga	hvort	 lántakandi	 sé	

líklegur	til	að	lenda	í	vanskilum.	Klasareiknirit	(e.	Clustering	Algorithms)	er	hægt	að	nota	

þegar	 finna	 á	 út	 úr	 samböndum	 í	 gagnasöfnun	 skipulagsheildar.	 Ritin	 geta	 þá	 fundið	

mismunandi	 tegundir	 viðskiptavinahópa.	 Markmið	 fyrirtækja	 munu	 ákvarða	 hvaða	

reiknirit	 henta	 best	 og	 eru	 þau	 nýtt	 til	 að	 vinna	 úr	 aðgengilegum	upplýsingum.	 Þegar	

velja	á	 rétta	 reikniritið	 fyrir	 skipulagsheildina,	þarf	ákveðna	samblöndu	af	vísindum	og	

sköpun	(Foote,	2016).	

Að	safna	og	geyma	mikið	magn	gagna	er	stór	áskorun	en	þegar	uppi	er	staðið	er	það	

stærri	áskorun	að	gera	gögnin	gagnleg	(Hammergren	og	Simon,	2009).	Ef	gagnagreining	

(e.	Data	analysis)	er	vel	framkvæmd,	mun	það	gera	fyrirtækjum	kleift	að	bæta	árangur	

sinn	 til	 muna.	 Margar	 tölfræðilegar	 aðferðir	 eru	 notaðar	 til	 að	 túlka	 gögn,	 sjá	 fyrir	

markaðsþróun,	 greina	 viðskiptavini	 og	 aðrar	 gagnlegar	 greiningar	 sem	 hjálpa	

fyrirtækjum	að	taka	upplýstar	ákvarðanir.	Tæknin	er	grundvallaratriði	í	gagnagreiningu,	

en	mannlegi	 þátturinn	 er	 ómissandi,	 þar	 sem	 tæknin	 skilar	 upplýsingum	 en	mannlegi	

þátturinn	 túlkar	 gögnin	og	bregst	 við	 þeim.	 Ekki	 skal	 gera	 ráð	 fyrir	 því	 að	hægt	 sé	 að	

grípa	 til	 aðgerða	 út	 frá	 niðurstöðu	 gagnagreininga	 einna	 og	 sér.	 Fólk	 getur	 haft	

pólitískar,	 menningarlegar	 og	 fjárhagslegar	 ástæður	 fyrir	 því	 að	 næsta	 skref	 sé	 ekki	
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tekið.	Ef	gagnagreiningar	eru	vel	framkvæmdar	mun	það	gera	fyrirtækjum	kleift	að	bæta	

árangur	sinn	til	muna	(Howson,	2014).	
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4 Líftímavirði	viðskiptavina	

Fyrirtæki	þurfa	að	gera	sér	grein	fyrir	því	að	viðskiptavinir	eru	ekki	allir	jafn	mikilvægir.	Í	

flestum	tilvikum	er	það	aðeins	ákveðinn	hópur	viðskiptavina	sem	skapar	mesta	arðinn.	

Ef	ekki	er	 tekið	tillit	 til	 líftímavirðis	viðskiptavina	 (e.	Customer	Lifetime	Value	-	CLV)	er	

hætta	 á	 því	 að	 fyrirtæki	 séu	 að	eyða	of	miklu	 fjármagni	 í	 viðskiptavini	 þar	 sem	 líftími	

þeirra	er	ekki	þess	virði.	Líftíminn	sjálfur	hefst	með	fyrstu	viðskiptum	viðskiptavinar	við	

fyrirtækið	 eða	 fyrsta	 samning	 sem	 hann	 gerir	 við	 fyrirtækið	 og	 endar	 þegar	

viðskiptavinurinn	snýr	sér	annað.	Með	auknu	aðgengi	að	upplýsingum	um	viðskiptavini	í	

gegnum	gífurgögn	og	meiri	nákvæmni	á	 tölfræðilegum	 líkönum,	er	hægt	að	umbreyta	

gögnum	 í	 mikilvægar	 upplýsingar	 sem	 fyrirtæki	 geta	 nýtt	 sér	 til	 greiningar	 á	

viðskiptavinum	 sínum.	 Þar	 af	 leiðandi	 er	 hægt	 að	 hámarka	 líftímavirði	 viðskiptavina	

(Gupta	o.fl.,	2006).	

Það	að	horfa	 til	mælinga	CLV	getur	hjálpað	 fyrirtækjum	að	skilgreina	markmið,	

áætlanir	 og	 stefnur	 á	 sama	 tíma	 og	 það	 dregur	 úr	 kostnaði	 og	 hvetur	 núverandi	

viðskiptavini	til	að	stunda	meiri	viðskipti	á	líftíma	sínum	hjá	fyrirtækinu.	Hægt	er	að	nýta	

CLV	til	að	fá	betri	skilning	á	kaupkostnaði	viðskiptavina	(e.	Customer	Acquisition	Cost	-	

CAC).	Ný	 fyrirtæki	eiga	erfitt	uppdráttar	vegna	þess	að	CAC	hlutfallið	er	hærra	en	CLV	

hjá	þeim.	Þegar	CLV	er	tekið	með	í	reikninginn	er	hægt	að	einbeita	sér	að	hagræðingu	á	

CLV	hlutfallinu	sem	styður	við	vöxt	fyrirtækis.	Ef	ekki	er	tekið	tillit	til	CLV	er	hætta	á	því	

að	fyrirtæki	séu	að	eyða	of	miklu	fjármagni	í	viðskiptavini	þar	sem	líftími	þeirra	er	ekki	

þess	virði.	Þegar	fyrirtæki	hafa	nýtt	sér	CLV	og	skilgreint	verðmætasta	viðskiptavinahóp	

sinn,	er	hægt	að	einbeita	sér	að	því	að	veita	þeim	hóp	sérsniðna	þjónustu	og	tryggja	þar	

með	langtímaviðskipti	sem	skila	fyrirtækinu	betri	hagnaði	(Bauer,	2010).	

		 Með	innleiðingu	á	CLV	breyta	fyrirtæki	hugsun	sinni	um	kaup	á	viðskiptavinum.	

Frekar	 en	 að	 hugsa	 um	hvernig	 hægt	 sé	 að	 eignast	 sem	 flesta	 viðskiptavini	með	 sem	

lægstum	 kostnaði,	 er	 hugsað	 til	 þess	 hvernig	 best	 er	 hægt	 að	 nýta	 fjármagnið	 til	 að	

hámarka	 virðið.	 Til	 að	 fá	 skýrari	mynd	 er	 hér	 dæmi	 um	 fyrirtæki	 A,B	 og	 C	 og	 útgjöld	

þeirra	við	að	afla	nýrra	viðskiptavina:		

	



	

20	

	

Mynd	10:	Útreikningur	miðað	við	CAC	

Út	frá	töflunni	er	auðveldlega	hægt	að	segja	að	fyrirtæki	A	standi	sig	best,	þar	sem	það	

fær	flesta	viðskiptavini	til	sín	og	er	með	lægsta	kostnaðinn,	en	með	því	að	horfa	einungis	

á	CAC	útreikning	er	ekki	verið	að	líta	til	framtíðar.	Það	þarf	að	taka	inn	í	reikninginn	að	

þær	tekjur	sem	viðskiptavinir	færa	fyrirtækinu	á	líftíma	sínum	eru	mismunandi.	

Mynd	11:	Útreikningur	miðað	við	CAC	og	CLV	

Í	þessari	töflu	er	hagnaður	reiknaður	sem	Tekjur	–	(Fjöldi	viðskiptavina	x	CAC).	Þegar	CLV	

er	 bætt	 inn	 í	 útreikninginn	 er	 stefnan	 fínstillt	 og	 leiðir	 af	 sér	 betri	 viðskiptavini	 fyrir	

minni	kostnað.	Með	viðbættum	útreikningi	er	 fyrirtæki	A	ekki	 lengur	 í	bestu	stöðunni,	

heldur	fyrirtæki	C	sem	skilar	hæsta	CLV	hlutfallinu	og	mestum	hagnaði.	

Líftímavirði	 viðskiptavina	 (CLV)	 er	 í	 raun	 spálíkan	 um	 það	 fjárhagslega	 virði	 sem	

viðskiptavinur	 mun	 skapa	 fyrirtækinu	 á	 líftíma	 viðskipta	 hans	 við	 fyrirtækið.	 Þetta	

spálíkan	 getur	 haft	 mismunandi	 stig	 af	 fágun	 og	 nákvæmni,	 allt	 frá	 einföldum	

handunnum	spálíkönum	til	flókinna	sjálfvirkra	greiningartækja	(Farris,	Bendle,	Pfeifer	og	

Reibstein,	2010).	

Algeng	framsetningin	til	útskýringar	á	líftímavirði	viðskiptavina	er	formúlan:	

	

	

Mynd	12:	Formúla	fyrir	CLV	–	Heimild:	Guptra	o.fl.,	2006	
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Þar	sem:	

pt	=	verð	sem	viðskiptavinur	borgar	á	tíma	t	

ct	=	beini	kostnaðurinn	við	að	þjónusta	viðskiptavin	á	tíma	t	

i	=	ávöxtunarkrafa	

rt	=	líkurnar	á	því	að	viðskiptavinur	haldi	viðskiptum	áfram	eða	að	hann	sé	„virkur“	á	tíma	t	

AC	=	kaupverð	

T	=	tímahorfur	(e.	Time	horizon)	til	að	meta	CLV	

(Gupta	o.fl.,	2006)	

	

Þetta	 er	 einföld	 og	 þægileg	 framsetning	 en	 til	 eru	 mun	 flóknari	 útfærslur,	 meðal	

annars	 RFM	 líkön,	 ályktunarlíkön	 (e.	 Probability	 models)	 og	 tölvutæknilíkön	 (e.	

Computer	 science	 model)	 (Gupta	 o.fl.,	 2006).	 Í	 takt	 við	 þau	 mismunandi	 líkön	 og	

aðferðir	sem	settar	hafa	verið	fram,	hafa	fræðimenn	mismunandi	skoðanir	á	því	hvaða	

þættir	og	aðferðir	henta	best	við	útreikning	á	 líftímavirðinu	og	hvaða	áhrif	 líftímavirði	

viðskiptavina	hefur	á	mismunandi	þætti.	

Algengt	er	að	flokka	helstu	aðferðirnar	í	sögulegar	aðferðir	og	forspárlegar	aðferðir,	

sem	nánar	verður	fjallað	um	hér	að	neðan	(Gauthier,	2017).		

4.1 Sögulegar	aðferðir	

Sögulegar	aðferðir	við	útreikning	á	líftímavirði	viðskiptavina	horfa	til	fyrirliggjandi	gagna	

sem	nú	þegar	er	búið	að	safna	um	viðskiptavini	eða	nokkurs	konar	söguleg	gögn.	Út	frá	

sögulegum	 gögnum	 er	 síðan	 virði	 viðskiptavina	 áætlað	 án	 þess	 að	 spá	 fyrir	 um	

framtíðarhegðun	 viðskiptavina.	 Gögnin	 geta	 verið	 í	 formi	 lýðfræðilegra	 gagna	 eða	

viðskiptasögu	 viðskiptavina.	 Söguleg	 nálgun	 á	 vel	 við	 ef	 viðskiptavinir	 haga	 sér	 á	

svipaðan	hátt	og	hafa	allir	haft	samskipti	við	fyrirtækið	í	svipað	langan	tíma.	Hins	vegar	

er	þetta	 tvennt	yfirleitt	 frekar	ólíkt	á	milli	viðskiptavina.	Á	mynd	4	er	hægt	að	 fá	betri	

hugmynd	um	hegðun	viðskiptavina	út	frá	viðskiptasögu.	Tíminn	telur	frá	vinstri	til	hægri,	

láréttu	línurnar	sýna	líftíma	hvers	og	eins	viðskiptavinar	og	lóðréttu	línurnar	standa	fyrir	

þau	viðskipti	sem	hafa	átt	sér	stað:	
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Mynd	13:	Viðskiptasaga	og	sögulegar/forspárlegar	nálganir	–	Heimild:	Gauthier,	2017	
	

Dæmigerðar	 sögulegar	 nálganir	 munu	 nýta	 upplýsingar	 um	 síðustu	 viðskipti	

viðskiptavina	 við	 fyrirtækið	 til	 að	 meta	 hvort	 viðskiptavinur	 sé	 virkur	 eða	 óvirkur.	

Meðaltalið	 af	 kauphegðun	 er	 síðan	 notað	 til	 að	 meta	 hlutfallslegt	 eða	 heildarviðri	

viðskiptavina.	Sögulegar	aðferðir	eru	fremur	einfaldar	og	takmarkaðar	(Gauthier,	2017).	

4.1.1 RFM	

Notast	hefur	verið	við	margar	leiðir	til	að	skipta	viðskiptavinum	niður	í	hópa	og	flokka	þá	

miðað	við	hversu	verðmætir	þeir	eru.	RFM	líkanið	er	ein	af	þekktari	leiðum	til	þess.	RFM	

stendur	 fyrir	 recency,	 frequency	 og	 monetary	 value.	 Þetta	 þýðir	 að	 viðskiptavinur	 er	

metinn	út	frá	því	hversu	nýlega	hann	stundaði	viðskipti	við	fyrirtækið,	hversu	oft	hann	

stundar	viðskipti	og	hversu	miklu	hann	eyðir	(Bult	og	Wansbeek,	1995).		

Áður	 en	 reiknað	 er	 út	 líftímavirði	 viðskiptavina	 er	 hægt	 að	 byrja	 að	 á	 því	 að	meta	

viðskiptavini	og	skipta	þeim	í	hópa.	RFM	líkön	hafa	verið	notuð	í	beinni	markaðssetningu	

í	um	það	bil	30	ár.	Þegar	svarhlutfall	var	lágt	voru	líkönin	notuð	til	að	beina	ákveðnum	

markaðssamskiptum	 á	 ákveðna	 viðskiptavini	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 hækka	

svarhlutfall.	Margir	 fræðimenn	nota	 stafræn	RFM	 líkön	 í	 dag	 til	 að	meta	hvaða	hópur	

viðskiptavina	er	verðmætastur	(Gupta	o.fl.,	2006).	

	 RFM	 líkön	 raða	 viðskiptavinum	 í	 hópa	 miðað	 við	 þrjár	 breytur	 –	 Recency,	

Frequency	og	Monetary	miðað	við	fyrri	viðskipti.	Að	meta	viðskiptvini	út	frá	einni	breytu	

er	ónákvæm	og	ófullnægjandi	leið	til	að	raða	viðskiptavinum	í	hópa	og	meta	virði	þeirra,	
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þess	 vegna	notast	RFM	 líkanið	 við	þrjár	 breytur	 (Hughes,	 2005).	Með	því	 að	 aðgreina	

viðskiptavini	í	hópa	er	hægt	að	greina	hvern	hóp	fyrir	sig.	Stigagjöf	er	svo	veitt	hverjum	

hóp,	 til	 að	mynda	 stig	 frá	 1	 og	 upp	 í	 3.	 1	 stendur	 fyrir	 síst	 verðmætur,	 2	 er	 nokkuð	

verðmætur	og	3	er	verðmætastur.	Áður	en	þetta	er	gert	er	búið	að	safna	saman	gögnum	

um	viðskiptasögu	viðskiptavina.	Hópum	eru	gefin	stig	í	hverjum	flokki	miðað	við	breytu	

líkt	og	á	mynd	5:	

	

Mynd	14:	RFM	stigagjöf	-	Heimild:	Donelly,	2017	

Hægt	 væri	 að	 gefa	 3	 í	 recency	 fyrir	 þá	 sem	 hafa	 stundað	 viðskipti	 á	 síðastliðnum	

fjórum	 mánuðum,	 2	 fyrir	 þá	 sem	 stunduðu	 viðskipti	 á	 síðastliðnum	 fjórum	 til	 átta	

mánuðum	og	 1	 fyrir	 þá	 sem	 stunduðu	 viðskipti	 á	 síðastliðnum	átta	 til	 tólf	mánuðum.	

Svona	 færi	þetta	 fram	 í	öllum	flokkum	miðað	við	hvað	þeir	 standa	 fyrir.	Samtölu	stiga	

allra	flokka	er	síðan	skipt	niður,	oftast	miðað	við	hæstu,	miðju	og	lægstu	stigin	sem	gefa	

til	kynna	verðmætastig	viðskiptavina	eða	RFM	stigin,	líkt	og	sjá	má	á	mynd	6:	

	

Mynd	15:	RFM	heildarstig	–	Heimild:	Donelly,	2017	
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Síðan	 er	 hægt	 að	 flokka	 viðskiptavini	 eftir	 RFM	 stigum.	 Þeir	 viðskiptavinir	 sem	 eru	

með	hæstu	RFM	stigin	falla	 í	grænu	dálkana,	þeir	sem	eru	í	miðju	falla	 í	appelsínugulu	

dálkana	og	þeir	sem	eru	með	fæstu	stigin	enda	í	rauðu	dálkunum,	sjá	mynd	7:	

	

Mynd	16:	RFM	–	flokkun	viðskiptavina	eftir	stigum	–	Heimild:	Donelly,	2017	

Hér	 er	 hægt	 að	 sjá	 að	 grænu	 viðskiptavinirnir	 eru	 þeir	 verðmætustu	 og	 rauðu	

viðskiptavinirnir	eru	þeir	óverðmætustu.	Þar	af	 leiðandi	er	hægt	að	skoða	hvaða	þætti	

verðmætustu	 viðskiptavinirnir	 eiga	 sameiginlega	 og	 af	 hverju	 þeir	 skapa	 meira	 virði.	

Einnig	 geta	 fyrirtæki	 skilgreint	 markhópa	 sína	 betur	 og	 haft	 yfirsýn	 yfir	 hvaða	

viðskiptavinir	eru	verðmætastir.	Fjölmörg	tæknifyrirtæki	bjóða	upp	á	stafrænt	kerfi	með	

útfærslum	á	RFM	greiningum	sem	skipta	viðskiptum	og	viðskiptavinum	sjálfvirkt	niður	í	

hópa.	 Þetta	 gefur	 fyrirtækjum	 einnig	 sýn	 á	 hvaða	markaðssamskipti	 sé	 best	 að	 fara	 í	

miðað	 við	 verðmætastig	 hvers	 hóps.	 Ekki	 skal	 ganga	 út	 frá	 því	 að	 óverðmætustu	

viðskiptavinir	 fyrirtækja	séu	viðskiptavinir	sem	fyrirtæki	eiga	að	hundsa,	frekar	að	gefa	

fyrirtækjum	þá	yfirsýn	og	möguleika	á	að	miða	öðruvísi	markaðssamskiptum	á	þennan	

hóp	 (Donnelly,	 2017).	 RFM	 líkanið	 gefur	 sögulega	 mynd	 af	 því	 hvernig	 viðskiptavinir	

fyrirtækis	 eru	 og	 þar	 af	 leiðandi	 er	 hægt	 að	 fá	 hugmynd	 um	 næstu	 skref	 (Donnelly,	

2017).	 Nokkrir	 fræðimenn	 hafa	 bent	 á	 að	 best	 sé	 að	 setja	 ákveðna	 vigt	 á	 R,F,M	

breyturnar	miðað	við	þá	atvinnugrein	sem	fyrirtækið	er	í.	Þá	vigt	þyrfti	fyrirtækið	sjálft	

að	meta	miðað	við	sín	umsvif.	Aðrir	fræðimenn	hafa	gengið	enn	lengra	og	bætt	við	fleiri	

mismunandi	breytum	í	líkanið	(Khajvand,	Zolfaghar,	Ashoori	og	Alizadeh,	2011).		

RFM	líkön	hafa	þó	ýmsar	takmarkanir.	Til	að	mynda	spá	þau	einungis	fyrir	um	hegðun	

viðskiptavina	 fyrir	 næsta	 tímabil,	 en	 til	 að	 reikna	 líftímavirði	 viðskiptavina	þarf	 að	 spá	

fyrir	um	fleiri	en	eitt	tímabil.	Hafa	þarf	í	huga	að	mögulegt	er	að	fyrirliggjandi	gögn	um	

ákveðna	 hegðun	 viðskiptavina	 sé	 beintengd	 þeim	 markaðsherferðum	 og	 samskiptum	
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sem	 fyrirtæki	 hafa	 verið	 í	 áður.	 Einnig	 bjóða	 líkönin	 aðeins	 upp	 á	 ákveðin	 stig	 fyrir	

ákveðna	hópa,	en	ekki	skýrt	peningalegt	virði	fyrir	viðskiptavini	(Gupta	o.fl.,	2006).	Hins	

vegar	hafa	fræðimenn	á	borð	við	Fader,	Hardie	og	Lee	sýnt	fram	á	hvernig	hægt	er	að	

nýta	 RFM	 breytur	 til	 að	 byggja	 upp	 CLV	 líkan	 sem	 sigrar	 einhverjar	 af	 þessum	

takmörkunum	(Fader,	Hardie	og	Lee,	2005).		

Vegna	þeirra	takmarkana	sem	sögulegar	aðferðir	bera	með	sér,	hafa	fræðimenn	fært	

sig	 út	 í	 forspárlega	 útreikninga.	 Sögulegar	 aðferðir	 eru	 þó	 góður	 grunnur	 í	 átt	 að	

líftímavirði	viðskiptavina.	

4.2 Forspárlegt	CLV	

Markmið	 með	 forspárlegum	 aðferðum	 á	 líftímavirði	 viðskiptavina,	 er	 að	 greina	

kauphegðun	viðskiptavina	til	að	spá	fyrir	um	framtíðarhegðun	þeirra	og	þar	af	leiðandi	

framtíðarverðmæti.	 Forspárlegar	 aðferðir	 taka	 mið	 af	 viðskiptaumhverfi	 fyrirtækja.	

Viðskiptaumhverfi	 fyrirtækja	 getur	 annars	 vegar	 verið	 samningsbundið	 og	 hins	 vegar	

ósamningsbundið.	 Síðan	 geta	 viðskiptin	 verið	 annaðhvort	 áframhaldandi	 eða	

stök/ákveðin	viðskipti	líkt	og	mynd	8	sýnir:	

	

Mynd	17:	Viðskiptaumhverfi	–	Heimild:	Gauthier,	2017	

Í	 fyrirtækjum	 þar	 sem	 viðskiptavinur	 er	 samningsbundinn,	 lætur	 viðskiptavinurinn	

fyrirtækið	 vita	 þegar	 hann	 ákveður	 að	 ljúka	 viðskiptum	 sínum	 hjá	 þeim,	 til	 dæmis	

líkamsræktarkort.	 Hins	 vegar	 í	 ósamningsbundnum	 fyrirtækjum	 þarf	 að	 kanna	 það	

hvaða	 viðskiptavinir	 eru	 virkir	 og	 hverjir	 ekki.	 Áframhaldandi	 viðskipti	 snúast	 um	 að	
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viðskipti	geta	átt	sér	stað	hvenær	sem	er,	eins	og	til	dæmis	innkaupaferð	í	Bónus,	en	í	

stökum/ákveðnum	 viðskiptum	 eiga	 þau	 sér	 einungis	 stað	 á	 ákveðnum	 tímum	 eða	

föstum	 tímabilum,	 til	 að	 mynda	 áskrift	 af	 Netflix.	 Algengasta	 viðskiptaumhverfið	 er	

ósamningsbundið	 þar	 sem	 kaupin	 eru	 áframhaldandi.	 Fjölmörg	 forspárleg	 líkön	 hafa	

verið	byggð	í	samhengi	við	algengasta	viðskiptaumhverfið	(Gauthier,	2017).	

Forspárlegar	 aðferðir	 eru	 þróaðar	 tölfræðilegar	 aðferðir.	 Til	 þeirra	 geta	 talist	

hreyfanleg	meðaltöl	(e.	Moving	Averages),	aðhvarfsgreiningar,	bayesískar	greiningar	og	

Pareto.	 Flest	 líkönin	 eru	með	 svipaða	 uppbyggingu	 og	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 deila	

svipuðum	breytum:	

- Líftími	(e.	Lifetime)	

- Fjöldi	viðskipta	(e.	Purchase	rate)	

- Fjárhagslegt	virði	(e.	Monetary	Value).		
	

Líftíminn	er	sá	tími	sem	viðskiptavinur	stundar	viðskipti	við	fyrirtækið.	Fjöldi	viðskipta	

er	 sá	 fjöldi	 af	 viðskiptum	 sem	 viðskiptavinurinn	 mun	 gera	 yfir	 ákveðinn	 tíma	 og	

fjárhagslegt	 virði	 miðar	 að	 því	 að	 setja	 fjárhagslega	 upphæð	 á	 framtíðarviðskipti.	 Í	

ósamningbundu	viðskiptaumhverfi	eru	þessar	breytur	óþekktar.	Forspárleg	 líkön	munu	

hjálpa	til	við	að	koma	breytunum	fyrir	á	forsendum	viðskiptavina	og	gera	ályktanir	um	

framtíðarviðskipti	og	virði.	Pareto/NBD	 líkanið	er	mögulega	þekktasta	og	mest	notaða	

líkanið	í	ósamningsbundna	viðskiptaumhverfinu	(Gauthier,	2017).	

4.2.1 Pareto/NBD	

Með	það	 að	 tilgangi	 að	 reikna	CLV,	 viljum	við	 geta	 spáð	 fyrir	 um	hvort	 viðskiptavinur	

verði	enn	virkur	 í	 framtíðinni	og	ef	 svo	er,	hver	kauphegðunin	hans	muni	vera.	Eitt	af	

fyrstu	líkönunum	sem	snerti	á	þessu	var	uppgötvað	af	Schmittlein	og	fleirum	árið	1987,	

þar	 sem	 þeir	 lýstu	 flæði	 viðskipta	 í	 ósamningsbundnu	 umhverfi.	 Þar	 sem	 Pareto/NBD	

líkanið	 spáir	 aðeins	 fyrir	um	 fjölda	viðskipta	 (e.	Purchase	 rate)	og	 líftíma	 (e.	 Lifetime),	

hafa	fræðimenn	samtímans	gert	nokkrar	framlengingar	á	líkaninu	til	þess	að	geta	metið	

CLV	 (Gupta	 o.fl.,	 2006).	 Framlengingin	 sem	 Fader	 og	 fleiri	 settu	 fram	 árið	 2005	 er	

svokölluð	 Gamma-Gamma	 framlenging,	 sem	 bætir	 þá	 við	 fjárhagslega	 virðinu	 (e.	
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Monetary	Value)	 (Fader	o.fl.,	 2005).	Heildarlíkanið	er	 tölfræðilega	 flókið	 í	 framkvæmd	

en	hér	að	neðan	kemur	einföld	mynd	því	til	útskýringar:	

											

	

Mynd	18:	Pareto/NBD	greining	með	Gamma	Gamma	framlengingu	–	Heimild:	Gauthier,	2017	

Pareto/NBD	er	góður	mælikvarði	við	ósamningsbundnar	aðstæður,	þar	sem	viðskipti	

geta	 átt	 sér	 stað	 hvenær	 sem	 er.	 Líkanið	 er	 hvorki	 viðeigandi	 við	 samningsbundnar	

aðstæður	 né	 fyrir	 ósamningsbundnar	 aðstæður,	 þar	 sem	 viðskipti	 geta	 aðeins	 átt	 sér	

stað	 á	 ákveðnum	 tíma,	 til	 að	mynda	 árlegar	 ráðstefnur	 eða	 listasýningar	 (Gupta	 o.fl.,	

2006).	

4.2.2 Tölvunartækni	líkön	

Forspálegar	 aðferðir	 með	 tölvunartæknilíkönum	 (e.	 Computer	 Science	 Models)	 eru	

háþróaðar	 greiningar	 (e.	 Advanced	 Analytics),	 sem	 eru	 notaðar	 til	 að	 spá	 fyrir	 um	

aðstæður	 í	 framtíðinni.	 Undir	 tölvunartæknilíkön	 falla	 margir	 þættir,	 til	 að	 mynda	

gagnagröftur	(e.	Data	mining),	tölfræði,	lærdómsvélar	(e.	Algorithm)	og	gervigreind.	

	 Gagnagraftaraðferðir	(e.	Data	Mining	Methods)	og	lærdómsvélar	(e.	Algorithms)	

hafa	 verið	 notaðar	 í	 samhengi	 við	 flokkun	 (e.	 Classification)	 og	 aðhvarfsgreiningar.	

Tæknin	 fer	 eftir	 gerð	 gagna	 sem	 standa	 til	 boða.	 Flestar	 aðferðirnar	 vinna	 með	
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gífurlegan	fjölda	af	breytum	sem	gjarnan	er	kallað	„curse	of	dimentionality“,	sem	vísar	til	

ýmissa	 fyrirbæra	 sem	myndast	 við	greiningu	og	 skipulagningu	gagna	 í	hávíddarrýmum	

(e.	High-dimensional	spaces),	þar	sem	víddir	geta	verið	hunduð	til	þúsunda	talsins.	Þetta	

á	 ekki	 við	 á	 lágvíddarvettvöngum	 (e.	 Low-dimensional	 settings)	 eins	 og	 þrívíddarsvið	

daglegs	 lífs.	Dreifing	gagna	í	þessum	aðstæðum	blæs	upp	frávik	(e.	Variance)	 í	matinu,	

sem	gerir	hefðbundin	 stikabundin	 (e.	Parametric)	og	 stikalaus	 líkön	 (e.	Nonparametric	

models)	 minna	 gagnleg.	 Til	 að	 sigrast	 á	 þessari	 hindrun	 hafa	 fræðimenn	 sett	 fram	

aðferðir	 á	 borð	 við	 MARS	 sem	 er	 stikalaus	 aðhvarfsgreining	 (e.	 Nonparametric	

regression),	 sem	hægt	 er	 að	 líta	 á	 sem	útvíkkun	 á	 línulegum	módelum	 sem	 sjálfkrafa	

mótar	ólínuleika	og	samskipti	á	milli	breytna.	Einnig	hefur	verið	aukning	í	notkun	á	SVM	í	

lærdómsvélum	 og	 gagnagrefti,	 þar	 sem	 það	 getur	 framkvæmt	 bæði	 flokkun	 (e.	

Classification)	 og	 aðhvarfsgreiningu	 (e.	 Regression).	 SVM	 er	 í	 raun	 öflugt	 reiknirit	 (e.	

Algorithm)	sem	er	uppbyggt	á	nýlegum	tækni	og	tölfræðilegum	úrvinnslum	(Gupta	o.fl.,	

2006).	

Þetta	er	allt	saman	mjög	flókið	ferli,	þá	sérstaklega	fyrir	þá	sem	eru	ekki	vel	að	sér	í	

tölfræði	eða	 tæknilegum	úrvinnslum.	Þessar	 aðferðir	 eru	 lítið	þekktar	 í	markaðsfræði,	

þá	 aðallega	 vegna	 áherslu	 sem	 markaðsfræðingar	 leggja	 á	 einfalda	 uppsetningu	 og	

túlkun.	Hins	vegar,	vegna	mikilvægis	þess	að	spá	rétt	fyrir	um	líftímavirði	viðskiptavina,	

þarf	 að	 horfa	 meira	 til	 þessara	 aðferða	 í	 framtíðinni	 (Gupta	 o.fl.,	 2006).	

Tölvunartæknilíkön	 og	 aðferðir	 sem	 þeim	 fylgja,	 virðast	 virka	 best	 þegar	 þær	 eru	

sérhannaðar	og	notaðar	í	kringum	ákveðið	fyrirtæki	og	viðskiptaumhverfi.		
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5 Umræða		

Það	 að	 fyrirtæki	 nái	 markmiðum	 sínum	 með	 því	 að	 mæta	 og	 fara	 fram	 úr	 þörfum	

viðskiptavina	á	betri	hátt	en	samkeppnisaðilinn,	er	hugmyndafræði	í	markaðsfræði	sem	

lengi	 hefur	 legið	 fyrir.	 Sömuleiðis	 mikilvægi	 þess	 að	 skapa	 langtímasamband	 á	 milli	

fyrirtækis	 og	 viðskiptavina.	 Langtímasambönd	 eru	 líklegri	 þegar	 fyrirtæki	 ná	 stjórn	 á	

viðskiptavinagrunni	 sínum	 og	 út	 frá	 þessum	 langtímasamböndum	 myndast	 ákveðið	

langtímavirði.	 Fjármál	 fyrirtækja	 stuðla	 að	 hagkvæmri	 nýtingu	 fjármagns	 og	

virðissköpun,	ásamt	því	að	tryggja	sem	mesta	mögulegu	ávöxtun	með	eins	lítilli	áhættu	

og	hægt	er.	Markaðsfræðin	hafa	nýtt	sér	gagnagrunna	til	 lengri	tíma,	en	ekki	haft	getu	

til	að	geyma	og	greina	eins	mikið	magn	upplýsinga	og	nú	er	mögulegt.	Fyrirtæki	hafa	til	

lengri	tíma	nýtt	sér	tölfræði	við	úrvinnslu	gagna	og	til	betri	ákvarðanatöku	í	fjármálum.	

Bæði	 fræðin	 hafa	 skilgreint	 sig	 og	 þróast	 í	 svipuðu	 umhverfi	með	 áherslu	 á	 umbætur	

fyrirtækja	 en	 hafa	 þó	 alltaf	 unnið	 að	 sínu	 óháð	 hvort	 öðru.	 Nú	 er	 það	 orðið	 vaxandi	

vandamál	 hjá	 fyrirtækjum	 að	 halda	 utan	 um	 viðskiptavini	 sína,	 viðhalda	 samræmi	 og	

uppfylla	þarfir.	Einhver	fyrirtæki	hafa	innleitt	CRM	sem	hefur	reynst	þeim	ágætlega.	Þau	

standa	þó	enn	frammi	fyrir	vandamálum	þar	sem	erfitt	er	að	spá	fyrir	um	hversu	lengi	

viðskiptavinur	er	að	 fara	að	stunda	viðskipti	 í	 samningslausri	 stöðu.	Enn	 fleiri	 fyrirtæki	

standa	frammi	fyrir	ofhleðslu	gagna	vegna	þeirra	stærða	og	flækjustigs	sem	þeim	fylgir.	

Með	tilkomu	fjórðu	iðnbyltingarinnar	og	„nýju	olíulindinni“	hefur	opnast	algjörlega	nýtt	

svið	sem	virðist	bjóða	upp	á	óendanlega	mikla	tæknilega	sköpun	og	tækifæri.	Það	sem	

áður	var	ómögulegt	að	ímynda	sér	er	nú	orðið	áþreifanlegt.	Gífurgögn	og	greiningar	út	

frá	 gífurgögnum,	 gera	 fyrirtækjum	kleift	 að	mæla	og	meta	umtalsvert	magn	gagna	og	

nýta	 upplýsingarnar	 til	 betri	 ákvarðanatöku.	 Þetta	 er	 ekki	 lengur	 ný	 tilhneiging	 eða	

spurningar	 um	 hvaða	 áhrif	 þetta	 hefur,	 þetta	 er	 komið	 til	 að	 vera.	 Hvernig	 fyrirtæki	

innleiða	 þetta	 hvert	 fyrir	 sig	 er	 orðið	 lykilatriði	 fyrir	 samkeppnisstöðu	 í	 dag.	

Tölfræðilegar	 aðferðir,	 gagnafræði	 og	 gagnagreiningar	 hafa	 verið	 til	 staðar	 til	 lengri	

tíma,	 en	 það	 var	 ekki	 fyrr	 en	 vöxtur	 gagnanna	 náði	 nútímamörkum	 að	 slík	 fræði	 og	

aðferðir	 eru	 orðin	mikilvægur	 hluti	 í	 fyrirtækjarekstri.	 Þó	 tæknin	 sé	 grundvallaratriði	 í	

gagnagreiningu	er	mannlegi	þátturinn	ómissandi,	þar	sem	tæknin	skilar	upplýsingum	en	

mannlegi	 þátturinn	 túlkar	 gögnin	 og	 bregst	 við	 þeim.	 Nýting	 gífurgagnanna	 til	 bestu	
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niðurstaðna,	 hvort	 sem	 það	 felst	 í	 því	 að	 búa	 til	 nýjar	 vörur	 eða	 leita	 leiða	 til	 að	 ná	

samkeppnisforskoti,	krefst	fyrst	og	fremst	forvitni	og	frumlegra	hugsunar.		

Þegar	maður	veltir	hugtakinu	fyrir	sér	í	fyrsta	skipti,	virðist	þetta	vera	mjög	einföld	og	

þægileg	hugmyndafræði.	Þegar	maður	fer	svo	að	lesa	sér	nánar	til	um	þær	mismunandi	

hugmyndir	 og	 aðferðir	 sem	 eru	 enn	 í	 þróun,	 finnst	 manni	 þetta	 þó	 vera	

óframkvæmanlegur	 útreikningur.	 Svo	 virðist	 sem	 flestir	 þeir	 sem	þekkja	 til	 hugtaksins	

séu	sammála	um	hversu	mikilvægur	þessi	útreikningur	er	fyrirtækjum,	en	enginn	getur	

þó	sagt	með	nákvæmi	til	um	hvernig	best	sé	að	framkvæma	hann.	Kannski	er	það	ekkert	

skrítið,	því	hvar	byrjar	maður	að	mæla	hugtak	sem	er	svona	óljóst,	dýrt	í	framkvæmd	og	

tímafrekt,	 án	 sannana	 um	 að	 það	muni	 virka?	 Greining	 á	 líftímavirði	 viðskiptavina	 er	

erfið	 áskorun	 og	 mögulega	 sú	 erfiðasta	 sem	 fyrirtæki	 geta	 farið	 út	 í.	 Í	 takt	 við	 þá	

tækniþróun	sem	er	að	eiga	sér	stað	og	þann	hraða	sem	henni	fylgir,	er	skiljanlegt	að	fólk	

ætlist	til	að	hlutirnir	gangi	hratt	fyrir	sig.	Þetta	þunga	hugtak	og	útfærsla	á	líkani	felur	þó	

í	 sér	 mikla	 vinnu	 og	 framkvæmdir	 sem	 er	 ekki	 hægt	 að	 framkvæma	 á	 einni	 nóttu.	

Fyrirtæki	þurfa	þó	að	gera	sér	grein	fyrir	því	að	þau	uppskera	eins	og	þau	sá.	Tækifærið	

sem	 felst	 í	 þeirri	 þekkingu	 og	 framtíðarsýn	 sem	 hlýst	 af	 hugtakinu	 er	 gríðarlegt	

samkeppnisforskot.	Þau	fyrirtæki	sem	grípa	ekki	gæsina	með	hugtakið	að	vopni,	munu	

verða	fyrir	aftan	þá	samkeppnisaðila	sem	eru	nú	þegar	farnir	að	huga	að	því.	Enginn	er	

þó	búinn	að	finna	hinn	vandrataða	veg	í	átt	að	lokaútkomunni.	Sumir	eru	lengra	komnir	

en	 aðrir	 og	 það	 er	 mikilvægt	 að	 skilja	 að	 umhverfið	 er	 dínamískt	 og	 fræðin	 líka.	

Markaðsfræði	 fyrir	 áratug	 og	 markaðsfræði	 í	 dag	 eru	 tveir	 ólíkir	 hlutir.	 Það	 sem	

mögulega	 virkaði	 þá,	 virkar	 illa	 og	 jafnvel	 ekki	 í	 dag.	 Sama	 gildir	 um	 hegðun	

viðskiptavina,	 af	 því	 að	 lífið	 er	 háð	 breytingum.	 Með	 aukinni	 tækni	 og	 sköpun	 geta	

fyrirtæki	 fylgst	 með	 þessum	 breytingum,	 fylgst	 með	 viðskiptavinum,	 fylgst	 með	

mynstrum	og	tekið	betri	ákvarðanir	með	lægri	kostnaði	og	á	skilvirkari	tíma.		

Fyrsta	 skrefið	 í	 átt	 að	CLV	er	 að	 skilja	 að	 ekki	 eru	 allir	 viðskiptavinir	 fyrirtækja	 jafn	

arðbærir.	 Fyrst	og	 fremst	þurfa	 fyrirtæki	 að	 safna	 saman	upplýsinum	um	viðskiptavini	

sína.	Því	meiri	upplýsingar,	því	betra.	Hér	er	mikilvægt	að	vera	frumlegur	í	gagnasöfnun,	

því	aðgangurinn	er	til	staðar	en	fyrirtækin	sjálf	ákveða	hvaða	leið	þau	fara.	Síðan	þurfa	

fyrirtæki	að	sjá	fyrir	hvaða	upplýsingar	henta	til	betri	greininga.	Þá	geta	fyrirtæki	farið	í	

að	 skipta	 viðskiptavinum	 niður	 í	 hópa,	 líkt	 og	 gert	 er	 með	 RFM	 líkönum.	 Hér	 eru	
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fyrirtæki	strax	komin	einu	skrefi	nær	hugtakinu	og	farin	að	sjá	fyrir	sér	möguleika.	Hægt	

er	að	búa	til	áætlun	um	stöðugar	umbætur	og	gæði	gagnagrunna.	Mikilvægt	er	að	hætta	

aldrei	 að	 prófa,	 þróa	 og	 vaxa.	 Næsta	 skref	 væri	 þá	 að	 spá	 fyrir	 um	 framtíðarhegðun	

þessara	hópa	og	þar	af	 leiðandi	 framtíðarverðmæti.	Á	þeim	tímapunkti	þurfa	 fyrirtæki	

að	skilgreina	viðskiptaumhverfi	sitt	áður	en	lengra	er	haldið.	Hér	kæmi	þá	að	erfiðustu	

áskoruninni,	 að	 ákveða	 hvaða	 þróuðu	 tölfræðiaðferðir	 skal	 notast	 við	 eða	 hvort	

fyrirtækið	geti	hleypt	sér	út	 í	forspárlegar	aðferðir	með	háþróuðum	greiningum	og	þar	

með	sérhannað	líkanið	í	kringum	sitt	fyrirtæki	og	viðskiptaumhverfi.	Áskorunin	væri	að	

vinna	 í	og	skapa	 líkanið	frá	A	til	Ö.	Þegar	upp	er	staðið,	mun	fyrirtækjum	e.t.v.	 finnast	

þau	hafa	fundið	það	sem	til	þarf	til	að	vega	og	meta	líftímavirði	viðskiptavina	sinna.	Ef	

ekki,	þá	hafa	fyrirtæki	í	það	minnsta	ekki	tapað	á	því	að	fara	út	í	slíka	greiningu,	þar	sem	

þau	 hafa	 lært	 mjög	 mikið	 um	 sína	 viðskiptavini	 og	 geta	 framkvæmt	 betur	 út	 frá	

fyrirliggjandi	 greiningum	og	 komið	 sér	 í	 betri	 samkeppnisstöðu.	 Einnig	mun	greiningin	

stuðla	að	betri	sambandsmarkaðssetningu	sem	hefur	í	för	með	sér	fjölda	kosta,	eins	og	

aukin	viðskipti,	 lægri	kostnað,	aukið	 líftímavirði,	 jákvætt	umtal	og	aukna	starfsánægju.	

Að	 samþætta	 fræðin	 og	 framtíðarþróun	 er	með	betri	 ákvörðunum	 sem	 fyrirtæki	 geta	

tekið	og	ef	vel	er	að	verki	staðið,	jafnframt	sú	besta.	
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6 Lokaorð	

Það	 var	 áhugavert	 að	 lesa	 þær	 bækur	 og	 greinar	 sem	 tengdu	 sig	 inn	 á	 hugtakið	með	

beinum	 eða	 óbeinum	 hætti.	 Þar	 sem	 hugtakið	 er	 tiltölulega	 nýtt	 af	 nálinni	 fléttaði	

höfundur	saman	nýlegum	og	eldri	greinum	í	heimildaöflun	þar	sem	fræðilegt	efni	er	enn	

fremur	takmarkað.		

Fróðlegt	verður	að	 fylgjast	með	áframhaldandi	þróun	á	hugtakinu	þar	sem	þau	

tæki	 og	 tól	 sem	 þarf	 til	 að	 vega	 og	 meta	 líftímavirði	 viðskiptavina	 er	 nú	 þegar	

aðgengilegt.	 Áskorunin	 er	 sköpunin	 og	 að	 koma	 gögnunum	 að	 gagni	 til	 að	 ná	

markmiðum	fyrirtækja	og	auka	samkeppnisforskot.	Að	brúa	bilið	á	milli	 fræðanna	með	

hugtakið	 að	 vopni	 er	 að	mati	 höfundar	 ein	 af	 erfiðari	 en	 jafnframt	 betri	 ákvörðunum	

sem	fyrirtæki	geta	tekið.	
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