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Útdráttur 

Stjórnun viðskiptatengsla snýst um það að fyrirtæki byggi upp tengsl við viðskiptavini 

sína. Það er gert með þeim hætti að öll gögn, um persónulega hagi og viðskiptasögu, eru 

skráð niður og nýtt til þess að læra á þarfir viðskiptavina. Þannig er hægt að bjóða mjög 

góða þjónustu sniðna að hverjum viðskiptavin. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

hvaða aðferðum er beitt við stjórnun viðskiptatengsla innan stóru viðskiptabankanna 

þriggja á landinu. Búið er að kanna ágæti aðferðanna sem miðað var við með fyrri 

rannsóknum. Til að ná markmiðinu var spurningakönnun lögð fyrir þjónusturáðgjafa 

bankanna og þeir beðnir um að leggja mat sitt á hversu vel staðið væru að þessum 

aðferðum.  

Það kom í ljós að bankarnir notast að miklu leyti við þær aðferðir sem fræðin hafa 

sannreynt að nýtist vel. Þjónusturáðgjafarnir hafa trú á hugmyndafræðinni. Þeir eru 

frekar duglegir að safna gögnum um viðskiptavini og nýta þau til að þjóna þeim betur. 

Þó þykir þeim ekki mjög einfalt að fá yfirsýn yfir þessi gögn með tölvukerfum bankanna. 

Stjórnendur standa sig frekar vel við að styðjast við bakið á þjónusturáðgjöfum og gefa 

þeim leiðbeiningar. Lögð hefur verið frekar mikil áhersla á tengsl innan bankanna en að 

einhverju leyti láðst að útskýra ávinning þeirra eins vel. Þjónusturáðgjafar hafa hlotið 

einhverja þjálfun innan bankanna en ekki næga. Þjónusturáðgjafarnir telja sig hafa 

reglulega samskipti við viðskiptavini sína. Þeir bjóða viðskiptavinum frekar oft að kaupa 

auka vörur eða þjónustu. Þjónusta og samskipti eru frekar mikið aðlöguð að 

viðskiptavinum. Það sem helst þyrfti að bæta er að koma upp skýru hvatakerfi fyrir 

starfsmenn og upplýsa þá um það hvort bankarnir hafi klúbb fyrir viðskiptavini. 

Bankarnir hafa því líklega hlotið einhvern ávinning af viðskiptatengslum sínum. Sá 

ávinningur getur verið fjárhagslegur, aukin vöruþróun eða jákvæð viðbrögð frá 

viðskiptavinum sínum. 
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1  Inngangur  

Fyrirtæki eru sífellt að leita leiða til að ná samkeppnisforskoti. Það er nauðsynlegt fyrir 

þau til þess að lifa af og þá sérstaklega á markaði þar sem mikil samkeppni ríkir (Lin, 

Chen og Chiu, 2010; Mithas, Krishnan og Fornell, 2005; Ryals, 2005). Ein mjög áhrifarík 

leið til þess að ná samkeppnisforskoti er að taka upp stjórnun viðskiptatengsla (e. 

customer relationship management, CRM).  

Stjórnun viðskiptatengsla hefur verið skilgreind á marga vegu en snýst í hnotskurn 

um að koma á tengslum eða sambandi við viðskiptavini (Morgan og Hunt, 1994). Það er 

gert með því að kynnast viðskiptavinunum og læra á þarfir þeirra (Lemon, Rust og 

Zeithaml, 2001) með því að safna upplýsingum um þá (Chen, 2008) og nýta þær til þess 

að geta veitt þeim framúrskarandi þjónustu (Day, 2003) sem er sniðin að þeirra 

persónulegu þörfum (Peppers, Rogers og Dorf, 1999).  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á stjórnun viðskiptatengsla (t.d Berry, 1995; 

Bowman og Narayandas, 2004; Chang, Park og Chaiy, 2010; Crosby og Stephens, 1987; 

Gruner og Homburg, 2000; Lin o.fl., 2010; Peppers o.fl., 1999; Verhoef, 2003). Að sama 

skapi hafa margir skrifað um hvernig best sé farið að því að byggja upp viðskiptatengsl 

með því að setja fram hugtaksramma (e. conceptual framework) (t.d Chen, 2008; 

Parvatiyar og Jagdish, 2001; Payne og Frow, 2005; Winer, 2001) sem og skrifað 

raunsögur (e. case study) um fyrirtæki sem eru að stunda eða taka upp stjórnun 

viðskiptatengsla með misgóðum árangri (t.d Bull, 2010; Bull og Adam, 2011). 

Rannsóknirnar hafa verið gerðar bæði um viðskiptatengsl á milli fyrirtækis og 

viðskiptavinar (e. business to customer) (Fazlzadeh, Haderi, Khodadadi og Nezhad, 2011; 

Venkatesan og Kumar, 2004) sem og á milli tveggja fyrirtækja (e. business to business) 

(Krasnikov, Jayachandran og Kumar, 2009) og hjá fyrirtækjum þar sem markmiðið er 

ekki að hámarka hagnað (e. non-profit organzation) (Kristoffersen og Singh, 2004). 

Mögulegur ávinningur þess að stjórna viðskiptatengslum er sterkur hvati fyrir því að 

innleiða hugmyndafræðina og starfa eftir henni. Ávinningurinn getur verið margvíslegur 

fyrir utan það að ná samkeppnisforskoti (Coltman, 2007; Takala og Uusitalo, 1996). 

Fyrirtæki geta vænt þess að geta þjónað viðskiptavinum sínum betur en 
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samkeppnisaðilarnir (Jayachandran, Hewett og Kaufman, 2004), aukið hagnað sinn 

meðal annars með því að ná betri árangri í vöruþróun (Ernst, Hoyer, Krafft og Krieger, 

2011), vegna þess að viðskiptavinir eru tilbúnir að borga hærra verð en ella (Crosby 

og Stephens, 1987) og vegna þess að viðskiptavinir versla oftar við fyrirtækið 

(Stone, Woodcock og Wilson, 1996) ásamt fleiru.  

Fyrirtæki ættu að einbeita sér að því að ná yfirburða hæfileikum í stjórnun 

viðskiptatengsla. Í því felst að það sé notast við einhvern tæknibúnað til þess að safna 

gögnum með, þjálfa hæfileikaríkt starfsfólk með getu til þess að breyta gögnum í 

upplýsingar og hafa stefnu innan fyrirtækisins sem leiðarkerfi ásamt því að allir innviðir 

fyrirtækja styðji við uppbyggingu tengsla (Coltman, 2007; Vakola, Soderquist og 

Prastacos, 2007). Allir þessir þættir þurfa að vinna saman að því að stjórna 

viðskiptatengslum (Coltman, 2007).  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvaða aðferðum er beitt innan stóru 

viðskiptabankanna þriggja í landinu við stjórnun viðskiptatengsla. Horft var til þess 

hvernig þær aðferðir sem beitt er innan bankanna samræmast því hvernig talið er 

best að fara að miðað við fyrri rannsóknir. Bankar urðu fyrir valinu vegna þess að á 

bankamarkaðinum ríkir mikil samkeppni og vegna þess að allir eru í viðskiptum við 

einhvern banka, sumir fleiri en einn. 

Til þess að ná markmiðunum voru teknar saman rannsóknir á stjórnun 

viðskiptatengsla ásamt því að leggja spurningakönnun fyrir þjónusturáðgjafa þriggja 

stærstu bankanna, þar sem þjónusturáðgjafarnir vinna næst viðskiptavinum í 

daglegu amstri. Þjónusturáðgjafarnir voru beðnir um að leggja mat á það hversu vel 

er staðið að því að byggja upp viðskiptatengsl við viðskiptavini innan bankanna. 

Spurningakönnunin var nafnlaus, vegna trúnaðar við svarendur og bankanna, og 

ekki verður tekið fram um hvaða banka ræðir þegar þeir eru bornir saman. Sem 

leiðarvísir að markmiðunum var notast við eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

1. Hvaða aðferðum er beitt innan þriggja stærstu viðskiptabanka landsins til þess 

að byggja upp tengsl við viðskiptavini? 

Rannsókn þessari er ætlað að hafa hagnýtt gildi fyrir bankana sem og viðbót fyrir 

hugmyndafræði stjórnunar viðskiptatengsla. Stjórnendur bankanna geta séð hvernig 
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þeir standa sig í stjórnun viðskiptatengsla miðað við það hvernig fyrri fræði leggja til 

að sé gert. Stjórnendur bankanna geta einnig nýtt sér niðurstöðurnar til þess að sjá 

hvernig þeir geta skarað framúr, séð á hvaða sviðum þeir eru að standa sig vel og á 

hvaða sviðum þeir þyrftu að bæta sig. Hvað varðar hugmyndafræði stjórnunar 

viðskiptatengsla þá bætist þessi rannsókn við og gæti nýst sem stuðningur við aðrar 

rannsóknir. 

Ritgerðin byrjar á því að farið er stuttlega í gegnum söguna á því hvernig stjórnun 

viðskiptatengsla þróaðist. Næst er fjallað um þann margvíslega ávinning sem fyrirtæki 

geta búist við að fá vinni þau vel eftir aðferðum og hugmyndafræði stjórnunar 

viðskiptatengsla. Eftir það er farið í gegnum hvernig fyrirtæki eigi að standa að því að 

byggja upp tengsl við viðskiptavini sína og hlúa að þeim. Það er gert með því að fara í 

gegnum helstu þættina sem þarf að huga að við uppbyggingu tengsla. Þá er komið að 

rannsóknarhluta ritgerðarinnar. Aðferðarfræðinni er lýst nokkuð nákvæmlega með því 

að lýsa þátttakendum, mælitækinu og framkvæmdinni. Eftir það er farið í niðurstöður 

rannsóknarinnar þar sem þeim er lýst í máli og myndum. Að lokum er umræðukafli þar 

sem helstu niðurstöður er teknar saman og fjallað um þær samhliða fræðunum. Þar eru 

bankarnir einnig bornir saman. Í lok umræðukaflans eru takmarkanir rannsóknarinnar 

nefndar og komið með hugmyndir af áframhaldandi rannsóknum á efninu. 
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2 Þróun viðskiptatengsla 

Fyrir iðnbyltinguna var það algengt að framleiðendur og verslunareigendur þekktu 

viðskiptavini sína vel vegna þess hvernig verslun fór fram á þeim tíma en hún fór oftast 

fram á mörkuðum. Hins vegar eftir að iðnbyltingin gekk í garð margfaldaðist framleiðsla 

og framboð jókst til muna. Þar sem viðskiptavinir höfðu nú mikið úrval verslana til að fá 

vörur sínar datt samband verslunareigenda og viðskiptavina niður að miklu leyti. Í dag 

eru stjórnendur fyrirtækja að reyna að ná aftur upp slíku sambandi og þar kemur til 

hugmyndafræði stjórnunar viðskiptatengsla (Chen og Popovich, 2003). Þannig má sjá að 

hugmyndin um það að stofna til viðskiptatengsla og að þekkja viðskiptavini sína er ekki 

ný af nálinni (Berry, 1995). 

Umhverfið er öðruvísi í dag en áður þar sem breytingar gerast mjög ört. Vegna 

alþjóðavæðingarinnar og stöðugra tækninýjunga er þar af leiðandi mun meiri 

samkeppni vegna þess að auðveldara er að nálgast vörur og þjónustu annarsstaðar úr 

heiminum, jafnvel betri eða ódýrari, en áður. Þess vegna þurfa fyrirtæki að halda í 

viðskiptavini sína öðruvísi en á þann hefðbundna hátt að bjóða upp á hagstætt verð eða 

auðveldan aðgang að vörum. Þar kemur sér vel að stofna viðskiptatengsl og hafa góð 

tengsl við viðskiptavini sína (Bull, 2003). 

Þegar kemur að því að versla við fyrirtæki í fyrsta skipti velja margir viðskiptavinir 

sér fyrirtæki byggt á verði eða frammistöðu þess á markaði. En byrji fyrirtæki að 

byggja upp viðskiptatengsl við viðskiptavini sína og byggja upp traust á fyrirtækinu 

aukast líkurnar á að viðskiptavinirnir versli aftur við fyrirtækið (Doney og Cannon, 

1997). Áður var talið að mikilvægasta ástæða þess að viðskiptavinir endurtóku viðskipti 

sín við sama aðilann væri vegna gæðanna á þjónustunni eða vörunni. Hins vegar með 

hugmyndafræði viðskiptatengsla hefur komið í ljós að helsta ástæðan fyrir því að 

endurtekin viðskipti eiga sér stað á milli tveggja aðila er mögulegur ávinningur 

viðskiptatengsla. Gæðin ein og sér eru ekki nóg en eru í rauninni orðin nauðsynleg til 

þess að viðskiptavinir geti hugsað sér að eiga viðskipti við fyrirtæki til að byrja með, 

einskonar krafa í stað kosts. Það þarf eitthvað meira til og þar koma viðskiptatengsl við 

sögu (Gounaris, 2005). 
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Markaðsfræðin snérust að miklu leyti um það að ná í nýja viðskiptavini þangað til 

hugmyndafræðin um viðskiptatengsl fór að þróast (Berry, 1995). Samkvæmt Barnes frá 

1994 og Grönroos frá 1994 kom hugmyndin um viðskiptatengsl fyrst upp árið 1983 

(Berry, 1995). Sú hugmynd snérist um það að ná í nýja viðskiptavini, halda þeim og bæta 

stöðugt viðskiptatengslin við þá. Þannig væri sú aðgerð að ná í nýja viðskiptavini aðeins 

fyrsta skrefið í því að sinna markaðslegu starfi (Berry, 1995). Þó svo að hugmyndin um 

viðskiptatengsl hafi komið upp á þessum tíma hafði Levitt skrifað grein árið 1960 um að 

fyrirtæki þyrftu að verða viðskiptavina miðaðri (e. customer oriented) og einblína á það 

að huga að þörfum þeirra. Til þess að hámarka hagnað ættu fyrirtæki að selja 

viðskiptavinum lausnir en ekki vörur. Svo það var byrjað að leggja áherslu á það að sinna 

viðskiptavinum vel og bjóða þeim góða þjónustu. 

Brennidepill markaðsfræðinnar hefur að einhverju leyti verið að færast í meira mæli 

yfir á viðskiptavini. Á síðustu árum hefur verið lögð meiri áhersla á mikilvægi 

viðskiptatengsla og stjórnunar þeirra (Mithas o.fl., 2005). Það er meðal annars vegna 

þess að fyrirtæki hafa gert sér grein fyrir því að viðskiptavinir eru misverðmætir fyrir þau 

(Reinartz, Krafft, Hoyer, 2004). Allar þessar breytingar sem orðið hafa á umhverfinu, 

viðskiptum og markaðsfræðunum ættu að hvetja fyrirtæki til þess að sjá hag sinn í því 

að stofna til viðskiptatengsla (Berry, 1995). 

Það hefur verið gríðarleg bylgja í því að búa til tæknibúnað fyrir stjórnun 

viðskiptatengsla síðan í lok síðustu aldar (Reinartz, o.fl., 2004). Fræðin þróast mikið 

samfara þessum tæknibreytingum (Chen og Popovich, 2003).  

Fleiri og fleiri fyrirtæki eru að nýta sér hugmyndafræði stjórnunar viðskiptatengsla 

þar sem þau gera sér grein fyrir þörfinni og ávinningnum á langtíma tengslum við 

viðskiptavini (Parvatiyar og Jagdish, 2001).  

2.1 Skilgreiningar í gegnum tíðina 

Hugtakið stjórnun viðskiptatengsla hefur verið skilgreint á marga vegu (Payne og Frow, 

2005) en inniheldur þó alltaf sömu hugmyndafræðina sem snýst um tengsl eða samband 

á milli fyrirtækis og viðskiptavinar. Í töflu 1 má sjá skilgreiningar sem fræðimenn hafa 

komið með í gegnum tíðina. Þessi tafla er þó ekki tæmandi fyrir þann fjölda skilgreininga 

sem til eru á hugtakinu en ættu að gefa ágæta mynd af þeim. 
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Tafla 1 - Skilgreiningar á stjórnun viðskiptatengsla 

Höfundar Ártal Skilgreining 

      

 
1994 

Allar þær markaðsaðgerðir sem notaðar eru til þess 
að koma á fót viðskiptatengslum við viðskiptavini. 

Morgan og Hunt 

  

Peppers og Rogers 1995 

Með stjórnun viðskiptatengsla geta fyrirtæki sinnt 
viðskiptavinum sínum sem einstaklingum og myndað 
tengsl við þá í stað þess að þjóna þeim sem stórum 

hóp. 

Stone o.fl. 1996 
Tólum fyrirtækisins er beitt til þess að finna 

viðskiptavini, skapa tengsl milli þeirra og fyrirtækisins 
og hlúa að tengslunum. 

      
Peppers o.fl. 1999 Markaðssetning maður á mann. 

      

Lemon o.fl. 2001 
Fyrirtækið lærir inn á kauphegðun og þarfir 

viðskiptavinanna. 

Chen og Popovich 

  
Nýta fólk, ferla og tækni til þess að byggja upp 

viðskiptatengsl. 
2003 

  

Day 

  
Það þarf að þekkja viðskiptavininn til þess að geta 

veitt honum framúrskarandi þjónustu. 
2003 

  

Reinartz o.fl. 

  
Þrjú stig viðskiptatengsla; ganga í samband, halda því 

við og að lokum enda það. 
2004 

  

Chen 

  
Markviss leið til þess að nýta upplýsingar um 

viðskiptavini til þess að byggja upp viðskiptatengsl. 
2008 

  

Lambert 

  
Unnið er að stjórnun viðskiptatengsla í öllum deildum 

fyrirtækisins.  
2010 

  

Baird og Parasnis 2011 
Nýta ferli og tækni fyrirtækisins til þess að fá sem 
mest virði úr hverjum og einum viðskiptavin yfir 

líftíma hans.     

 

Skilgreiningarnar snúast um það að byggja upp viðskiptatengsl með því að nýta allar 

aðgerðir innan fyrirtækja, svo sem markaðsaðgerðir, tækni og ferla þeirra (Chen, 2008; 

Chen og Popovich, 2003; Morgan og Hunt, 1994; Stone o.fl., 1996). Þannig sé hægt að 
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læra á þarfir viðskiptavina og skilja þá betur (Day, 2003; Lemon o.fl., 2001). Með þeim 

hætti geta fyrirtæki veitt viðskiptavinum sínum betri þjónustu (Day, 2003) með því að 

geta klæðskerasaumað öll samskipti að þeim (Peppers ofl., 1999) og um leið aukið 

hagnað sinn (Baird og Parasnis, 2011) þar sem viðskiptin verða mun árangursríkari 

(Morgan og Hunt, 1994). Þar af leiðandi ættu fyrirtæki að leggja áherslu á að halda í og 

einbeita sér að núverandi viðskiptavinum og skapa langtíma viðskiptatengsl við þá (Chen 

og Popovich, 2003). Kjarninn í stjórnun viðskiptatengsla er að finna réttu viðskiptavinina, 

kynnast þörfum þeirra og gæta þess að þeir fái það sem þeir vilja. Við það hagnast 

fyrirtæki (Stone o.fl., 1996). Hér eftir verður notast við þessa samsettu skilgreiningu á 

hugmyndafræði stjórnun viðskiptatengsla. 

Viðskiptatengsl snúast um tvo aðila sem báðir hljóta ávinning af viðskiptunum. 

Annars vegar eru það fyrirtækin sem geta náð markmiðum sínum um að auka hagnað 

með því að notast við stjórnun viðskiptatengsla (t.d. Fornell 1992; Park og Kim, 2003; 

Alrubaiee og Al-Nazer, 2011). Hinsvegar geta viðskiptavinir vænt þess að fá betri 

þjónustu (Crosby og Stephens, 1987; Morgan og Hunt, 1994) og verða ánægðari (Mithas 

o.fl., 2005) vegna þess að fyrirtækin læra á þarfir og kauphegðun þeirra (Day, 2003; 

Lemon o.fl., 2001). Þess vegna ætti stjórnun viðskiptatengsla að reynast vel bæði fyrir 

banka og viðskiptavini þeirra. 
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3 Ávinningur stjórnunar viðskiptatengsla fyrir fyrirtæki 

Sá ávinningur sem hlýst af því að vinna eftir hugmyndafræði stjórnunar viðskiptatengsla 

er mikilvægur fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja, sérstaklega þau sem eru á markaði þar 

sem ríkir mikil samkeppni eins og á bankamarkaðinum. Það mætti segja að uppbygging 

viðskiptatengsla væri mikilvægur þáttur í því að fyrirtæki lifi af (Lin o.fl., 2010; Mithas 

o.fl., 2005; Ryals, 2005). Þannig geta þau notið yfirburða og forskots framyfir 

samkeppnisaðila sína (Day, 2003). Þau fyrirtæki sem fara í þá vinnu að byggja upp tengsl 

geta átt von á ávinningi vegna þess (Mithas o.fl., 2005). Ávinningurinn fyrirtækja við að 

stofna til tengsla við viðskiptavini er í ýmsu formi (Chen og Popovich, 2003) og 

hámarkast til lengri tíma litið (Berry, 1995). 

3.1 Fjárhagslegur ávinningur 

Stundi fyrirtæki það að byggja upp viðskiptatengsl við viðskiptavini eykur það hagnað 

þeirra og hefur jákvæð áhrif á frammistöðu þeirra (Reinartz o.fl., 2004). Gildir það sama 

hvort um sé að ræða viðskiptatengsl fyrirtækis við einstaklinga (Krasnikov o.fl., 2009), 

eða við annað fyrirtæki sem það er í viðskiptum við (Fazlzadeh o.fl., 2011). Stjórnun 

viðskiptatengsla er talið grunnatriði þegar kemur að því að hámarka frammistöðu 

fyrirtækja (Sin, Tse og Yim, 2003). Það eru ýmsar ástæður fyrir því að hagnaðurinn eykst 

og eru þær taldar upp í töflu 2. 
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Tafla 2 - Fjárhagslegur ávinningur stjórnunar viðskipatengsla 

Höfundar Ár Fjárhagslegur ávinningur 

Crosby og Stephens 1987 
Viðskiptavinir eru viljugri að greiða hærra 
verð vegna þess að þeir fá betri þjónustu. 

Fornell 1992 
Viðskiptavinir eru líklegri til að versla meira 

af fyrirtækinu. 

Fornell 1992 
Minnkar kostnað vegna ábyrgða sem eru á 
vörum, færri kvartanir, minna um galla og 

lægri kostnaður í viðgerðir. 

Stone o.fl.; Liu, Guo og 
Lee, H. 

1996; 
2010 

Ódýrara að hlúa að núverandi 
viðskiptavinum en ná í nýja. Sérstaklega hjá 

þjónustufyrirtækjum (eins og bönkum) 

Stone o.fl.  1996 
Fyrirtækið græðir allt líftímavirði 

viðskiptavinar. 

Blatterbert og Deighton; 
Reinartz og Kumar; 

Vanketesan og Kumar  

1996; 
2003; 
2004;  

Líftímavirði viðskiptavina eykst. 

Peppers o.fl.; Verhoef 
1999; 
2003 

Viðskiptavinir kaupa fleiri vörur frá 
fyrirtækinu, uppfæra núverandi vörur og 

nýta sér fjölbreyttari þjónustu. 

Verhoef 2003 Viðskiptavinahópurinn stækkar. 

Jayachandran o.fl. 2004 
Fljótari afgreiðslutími og þar af leiðandi 

hagkvæmari rekstur. 

Bowman og Narayandas; 
Hallowell 

2004; 
1996 

Viðskiptavinir verða tryggari fyrirtækinu og 
versla þar af leiðandi meira við það. 

Coltman 2007 
Meiri afköst og betri frammistaða miðað við 

samkeppnisaðila. 

Ernst o.fl. 2011 
Fyrirtæki verða öflugari í vöruþróun og auka 

þar af leiðandi hagnað sinn. 

Saeed, Grover, Kettinger 
og Guha 

2011 
Hægt er að stytta tíma sem ferlar taka og 

þannig minnka kostnað. 

 

3.2 Vöruþróun 

Þegar mikið er um vöruþróun, eins og gjarnan verður hjá fyrirtækjum sem leggja áherslu 

á viðskiptatengsl, leiðir það til þess að frammistaða þeirra verður betri (Ernst o.fl., 

2011). Það eru tengsl á milli þess að stunda stjórnun viðskiptatengsla og aukinnar 

vöruþróunar. Því meira sem fyrirtæki leggja upp úr því að byggja upp tengsl því meiri 
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vöruþróun verður innan fyrirtækjanna (Lin o.fl., 2010; Ernst o.fl., 2011). Það er vegna 

þess að með stjórnun viðskiptatengsla fylgir mikið magn af upplýsingum um þarfir og 

eftirspurn viðskiptavina. Það er mikilvægt að eiga samskipti við viðskiptavini því þá skilja 

fyrirtækin betur þarfir, stefnur og tísku markaðarins og geta þar af leiðandi komið með 

hugmynd að vörum sem henta (Lin o.fl., 2010). Dreifing og nýting þessara upplýsinga 

innan fyrirtækja ýta undir vöruþróun (Islam, Doshi, Mathab og Ahmad, 2009; Mundra, 

Gulati og Vashisht, 2011) og gera fyrirtækjum kleift að koma með nýjungar fyrr á 

markað en ella. Þannig hefur gagnaöflun jákvæð áhrif á vöruþróun, ásamt opnum 

samskiptum og vilja til þess að deila gögnum og upplýsingum á milli starfsfólks. Þau 

fyrirtæki sem nýta sér tæknibúnað við gagnaöflun og notkun við uppbyggingu 

viðskiptatengsla eru öflugari í vöruþróun. (Lin o.fl., 2010). Fái starfsmenn hvata eða 

verðlaun fyrir það að byggja upp viðskiptatengsl greiðir það fyrir því að upplýsingarnar 

nýtast og hafi jákvæðari áhrif á vöruþróun (Ernst o.fl., 2011). 

Þegar byrjað er að þróa nýja vöru borgar það sig að fara í gegnum ákveðin stig 

þess með hjálp viðskiptavina þar sem það ýtir undir velgengni nýju vörunnar á 

markaði. Í byrjun getur framleiðandinn fengið hugmyndir frá viðskiptavinum 

byggðar á þörfum þeirra og markaðarins í heild. Á næstu stigum vöruþróunar, eftir 

að hugmyndin er komin, ættu fyrirtæki að reiða sig á eigin kunnáttu. Þegar 

vöruþróunin er komin lengra af stað og er orðin áþreifanlegri  þá ætti að nýta 

viðskiptavini á nýjan leik. Það eru til dæmis mjög jákvæð tengsl á milli þess að fá 

viðskiptavini til þessa að prófa frumgerð vöru (e. prototype) fyrir fyrirtæki og þess 

að nýja varan njóti velgengi á markaði. Ástæðan er sú að á stigi frumgerðarinnar er 

enn hægt að bæta vöruna og viðskiptavinir geta gefið upplýsingar um það hvernig 

varan virkar (Gruner og Homburg, 2000). 

3.3 Viðbrögð viðskiptavina  

Rannsókn sýndi fram á að viðskiptavinir höfðu mjög jákvætt viðhorf til allra þeirra þátta 

sem fyrirtækið notaðist við til að byggja upp tengsl við þá. Þetta jákvæða viðhorf hafði 

svo jákvæð áhrif á ímynd fyrirtækisins (Hashem, 2012). 

Fyrirtæki mega einnig búast við jákvæðum viðbrögðum frá viðskiptavinum í formi 

trausts (Gounaris, 2005; Sin o.fl., 2003), ánægju (Saeed o.fl., 2011; Sin o.fl., 2003), 
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skuldbindingar (Kim, Zhao og Yang, 2008) og tryggðar (Wang, I., Huang, Chen og Lin, 

2010). 

3.3.1 Traust  

Traust hefur verið skilgreint á þann veg að annar aðilinn trúir því að hinn aðilinn sé 

áreiðanlegur og heiðarlegur (Doney og Cannon, 1997; Morgan og Hunt, 1994) eða 

þegar annar aðilinn trúir því að þörfum sínum verður fullnægt með aðgerðum hins 

aðilans í framtíðinni (Anderson og Weitz, 1989).  

Vinni fyrirtæki að uppbyggingu viðskiptatengsla hefur það jákvæð áhrif á traust 

viðskiptavina gagnvart fyrirtækinu. Það er að segja að viðskiptavinir sem eru í 

tengslum við fyrirtæki hafa meira traust til þess heldur en þeir sem eru ekki í 

tengslum við það (Sin o.fl., 2003; Gounaris, 2005). Beri viðskiptavinir traust til 

fyrirtækis eykur það líkur á endurteknum viðskiptum þeirra við það (Doney og 

Cannon, 1997). 

Traust er mikilvægur þáttur í viðskiptatengslum (Aydin og Özer, 2005; Morgan og 

Hunt, 1994). Ríki traust á milli fyrirtækis og viðskiptavina eru aðilarnir frekar tilbúnir 

að sýna samvinnu og eru viljugri til þess að halda áfram að eiga viðskipti sín á milli 

(Morgan og Hunt, 1994). Traust leiðir einnig af sér að viðskiptavinir einblína minna á 

kostnað og skiptikostnað (Gounaris, 2005). Skiptikostnaður á við um þann kostnað 

sem felur í sér að skipta um þjónustuaðila (Chadha og Kapoor, 2009), bæði það að 

ljúka núverandi tengslum og að stofna til nýrra tengsla (Yanamandram og White, 

2006). Þessi kostnaður er ekki aðeins mældur í peningum heldur einnig í þeim tíma 

og fyrirhöfn sem fer í skiptin (Dick og Basu, 1994). Við það bætist sá tími sem fer í 

að læra á nýja þjónustuaðilann, missir mögulegs ávinnings eins og afsláttar, 

vanþekkingu á nýja þjónustuaðilanum, breyttar venjur og möguleg áhætta við 

skiptin (Fornell, 1992).  

Það hefur komið í ljós að tímalengd tengsla hefur ekkert að segja með það hversu 

mikið traust viðskiptavinir bera til fyrirtækis. Það þýðir að fyrirtæki geta ekki treyst 

á að langtíma viðskiptavinir treysti fyrirtækinu betur en aðrir (Doney og Cannon, 

1997) heldur verður að vinna stöðugt í því að skapa traust (Doney og Cannon, 1997; 

Morgan og Hunt, 1994).  
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Hjá netfyrirtækjum er sérstaklega erfitt að viðhalda trausti viðskiptavina. Gæði 

heimasíðu auka traust og ánægju viðskiptavina á netfyrirtæki. Séu viðskiptavinir 

vissir um öryggi heimasíðunnar og persónuupplýsinga sinna leiðir það einnig til 

meira traust á heimasíðunni. Að þessu sögðu ættu fyrirtæki að hafa notendavæna 

og örugga heimasíðu með góðum upplýsingum þar sem það er mikilvægt þegar 

kemur að trausti (Eid, 2011). 

3.3.2 Ánægja  

Ánægju má mæla eftir því hversu vel fyrirtæki mæta væntingum viðskiptavina. Það 

er að segja hvernig frammistaða fyrirtækis er miðað við það sem viðskiptavinir 

búast við að fá (Tse og Wilton, 1988). 

Það eru tengsl á milli þess að fyrirtæki fylgi hugmyndafræði stjórnunar 

viðskiptatengsla og ánægju viðskiptavina þess. Þannig að fyrirtæki sem vinna að 

uppbyggingu tengsla bera ánægðari viðskiptavini úr býtum en ella (Mithas o.fl., 

2005; Saeed o.fl., 2011; Sin o.fl., 2003). Viðskiptavinir verða enn ánægðari eigi þeir í 

mjög persónulegum tengslum við fyrirtæki (Peppers o.fl., 1999). Fyrirtæki sem hafa 

ánægðan hóp viðskiptavina eru minna viðkvæm fyrir samkeppni (Fornell, 1992). 

Komið hefur í ljós að það eru jákvæð tengsl á milli ánægju viðskiptavina og 

endurkomu þeirra. Það er að segja að því ánægðari sem viðskiptavinir eru því lengur 

eiga þeir í tengslum við fyrirtækið. Það þýðir meiri viðskipti við fyrirtækið sem eykur 

hagnað þess (Hallowell, 1996, Heskett, Jones, Loveman, Sasser, Schlesinger, 1994; 

Lee, M., Hsiao og Yang, 2010). 

Sýnt hefur verið fram á að ánægja hefur meiri áhrif á það að viðskiptavinir vilji 

halda áfram að eiga viðskipti við fyrirtæki heldur en skiptikostnaður. Sem þýðir að 

séu viðskiptavinir ánægðir eru minni líkur á því að þeir fari til samkeppnisaðilans þó 

svo að skiptikostnaður sé lágur. Því ættu fyrirtæki að vinna í því að styrkja tengsl, til 

dæmis með því að gera viðskiptavini ánægðari, en ekki bara í því að hækka 

skiptikostnað (Liu o.fl., 2011). Ástæðan fyrir þessu er að þeir viðskiptavinir sem eru í 

viðskiptatengslum eru ekki aðeins að hugsa um verðið sem þeir greiða og leita því síður 

annað þó þeir gætu fengið sömu þjónustu eða vöru fyrir minna verð. Þetta á sérstaklega 

við þegar viðskiptavinir eru að fá þjónustu sem er í eðli sínu flókin eins og til dæmis hjá 

tryggingafélögum (Crosby og Stephens, 1987) eða bönkum. 
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3.3.3 Skuldbinding 

Það að vera skuldbundinn (e. committed) á við um hversu mikið aðilar 

viðskiptatengsla vilja halda áfram að vera í tengslunum (Gounaris, 2005; Moorman, 

Zaltman og Desphandé, 1992) og hversu miklum auðlindum þeir eru tilbúnir að 

fjárfesta í tengslunum (Gounaris, 2005).  

Skuldbinding viðskiptavina er mikilvægur þáttur í viðskiptatengslum (Morgan og 

Hunt, 1994). Til að lengja tengsl við viðskiptavini, og jafnvel stækka 

viðskiptavinahópinn, er mikilvægt að skapa skuldbundna viðskiptavini (Verhoef, 

2003). Hafi viðskiptavinir verslað við fyrirtæki áður eykur það líkurnar á því að þeir 

vilji versla við það aftur og er það að hluta til vegna skuldbindingar (Vogel, 

Evanschitzky og Ramasheshan, 2008). 

Skuldbindingu má skipta í tvennt: 

 Tilfinningaleg skuldbinding (e. affective commitment)  

 Fjárhagsleg skuldbinding (e. calculatively commitment) 

Tilfinningaleg skuldbinding kallast það þegar viðskiptavinir tengjast fyrirtæki á 

huglægan hátt. Það gerist eftir því sem viðskiptavinir treysta fyrirtækinu betur því 

jákvæðari og sterkari tengingu fá þeir við það. Viðskiptavinir eru þá tilbúnari að 

halda í tengslin og eru viljugri að fjárfesta í þeim til lengri tíma (Gounaris, 2005). 

Með slíkri skuldbindingu verða viðskiptavinir ánægðari og telja sig vera að taka 

minni áhættu með viðskiptum sínum. Fyrri reynsla viðskiptavina við fyrirtæki hefur 

áhrif á tilfinningalegu skuldbindinguna og því er mikilvægt að öll reynsla verði af 

jákvæðum toga (Johnson, Sivadas og Garbarnio, 2008). Þegar það gerist hafa 

fjárhagslegar ákvarðanir, svo sem lægra eða hærra verð, minna að segja fyrir 

viðskiptavini og þeir verða síður líklegir til að skipta um þjónustuaðila. Fjárhagsleg 

skuldbinding er hins vegar þegar viðskiptavinir versla einungis við fyrirtæki því það 

er ódýrt eða því skiptikostnaður er hár. Slík tegund af skuldbindingu gerir 

viðskiptavini ekki líklegri til þess að vilja halda sambandinu eða viljugri til þess að 

fjárfesta í því. Því skal leggja áherslu á tilfinningalega skuldbindingu (Gounaris, 

2005). 
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Að því sögðu ættu fyrirtæki að leggja sig fram við það að gera viðskiptavini sína 

skuldbundna fremur en að læsa þá innan fyrirtækjanna (Marshall, 2010; Verhoef, 

2003) þar sem of mikil læsing gæti fælt viðskiptavini frá og þeir frekar kosið að leita 

annað (Marshall, 2010). Viðskiptavinir sem fá það á tilfinningunni að þeir læsist inni 

með því að eiga viðskipti við tiltekið fyrirtæki eru líklegri til að versla frekar við 

samkeppnisaðila (Zineldin, 2006).  

Fyrirtæki geta þó hugað að skiptikostnaði að einhverju leyti. Ekki þó með því að 

læsa viðskiptavini inni heldur til þess að láta þá síður vilja fara. Hægt er að auka 

ávinning viðskiptavina með ýmsu móti eins og til dæmist með auknum fríðindum 

(Chadha og Kapoor, 2009; de Matos, Henrique og de Rosa, 2009). Þá vilja 

viðskiptavinir síður skipta um fyrirtæki vegna þess að þeir vilja ekki tapa þeim 

ávinningi sem þeir hafa hjá fyrirtækinu. Með meiri ávinningi er um leið búið að 

hækka skiptikostnaðinn en um leið auka tryggðina (Chadha og Kapoor, 2009).  

Rannsóknum deilir á um hvort skuldbundnir viðskiptavinir séu tryggari eða ekki. 

Marshall (2010) fann það út í sinni rannsókn en rannsókn Alrubaiee og Al-Nazer (2011) 

leiddi í ljós að svo var ekki.  

3.3.4 Tryggð 

Tryggð má skilgreina sem skuldbindingu eða vilja til þess að halda áfram að eiga viðskipti 

við fyrirtæki í framtíðinni (Zineldin, 2006). Tryggð mælist á tvennan hátt; annars vegar 

lengd sambands, það er hve lengi viðskiptavinir hafa verslað við fyrirtækið, og hins vegar 

dýpt sambandsins, það er fjölbreytni viðskiptanna við fyrirtækið (Hallowell, 1996). 

Tryggð er meira en að vilja stunda viðskipti við fyrirtæki. Hún sýnir sig með því að 

viðskiptavinir tengjast fyrirtækinu á huglægan hátt (Bauman, Burton og Elliot, 2005).  

Þegar fyrirtæki byggja upp tengsl við viðskiptavini sína eykst tryggð þeirra við 

fyrirtækið (Liu o.fl., 2011; Stone o.fl., 1996; Wang, I. o.fl., 2010). Þar sem það ríkir svo 

mikil samkeppni í dag þá skiptir tryggð viðskiptavini miklu máli þar sem hún tryggir 

endurtekin viðskipti við fyrirtæki (Alrubaiee og Al-Nazer, 2011; Eisingerich og Bell, 

2007; Lee, H., Lee, J. og Kang, 2010; Marshall, 2010; Morgan og Hunt, 1994; Wang, 

I. o.fl., 2010). Þá minnkar einnig brottfall viðskiptavina frá fyrirtækinu (Kristoffersen og 

Singh, 2004; Peppers, o.fl., 1999). Þannig eykur tryggð líftímavirði viðskiptavina til 

langs tíma (Marshall, 2010). Tryggir viðskiptavinir skila auknum hagnaði til fyrirtækja, 
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því tryggari sem viðskiptavinir eru því meiri arðsemi má vænta (Bowman og Narayandas, 

2004; Hallowell, 1996; Heskett o.fl., 1994; Lee, M., Hsiao o.fl, 2010; Liu o.fl., 2011; 

Morgan og Hunt, 1994). Þess vegna er mikilvægt fyrir aukinn fjárhagslegan árangur 

fyrirtækis að hafa trygga viðskiptavini (Alrubaiee og Al-Nazer, 2011; Eisingerich og Bell, 

2007; Marshall, 2010). 

Traust (Alrubaiee og Al-Nazer, 2011; Aydin og Özer, 2005; Liao, 2009) og ánægja spila 

stórt hlutverk í því að byggja upp tryggð (Alrubaiee og Al-Nazer, 2011; Chadha og 

Kapoor, 2009; Eid, 2011; Hallowell, 1996; Lee, H., Lee, J. o.fl., 2010; Lee, M., Hsiao 

o.fl., 2010; Liu o.fl., 2011; Venkatesan og Kumar, 2004). Tryggir viðskiptavinir einblína 

minna á kostnað og skiptikostnað (Gounaris, 2005) eins og til dæmis hjá bönkum (de 

Matos o.fl., 2009) 

Séu viðskiptavinir tryggir minnkar það líkurnar á því að þeir tali illa um fyrirtækið (e. 

word of mouth). Þeir fara frekar til fyrirtækisins með það sem þeir voru óánægðir með 

og leita lausna. Þá eru tryggu viðskiptavinirnir einnig líklegri til að vera ánægðari með 

það sem fyrirtækið gerir til að leiðrétta mistökin eða bæta upp fyrir þau (Ashley og 

Varki, 2009). 

3.4 Ávinningur á öðrum sviðum 

Þau fyrirtæki sem stunda stjórnun viðskiptatengsla geta náð samkeppnisforskoti 

(Coltman, 2007; Takala og Uusitalo, 1996). Samkeppnisforskot má skilgreina sem 

stefnu sem skapar virði fyrir fyrirtæki og samkeppniaðilarnir eru ekki að vinna eftir 

(Barney, 1991; O‘Shannassy, 2008). Þannig geta fyrirtæki aðgreint (e. differentiate) 

sínar vörur og þjónustu frá framboði hinna fyrirtækjanna (O‘Shannassy, 2008). 

Fyrirtækin hindra önnur fyrirtæki í því að herma eftir því og ná þannig 

yfirburðunum. Vegna þessara yfirburða versla viðskiptavinir frekar við þá heldur en 

samkeppnisaðilana (Christiansen, 2010). Af þessu leiðir að samkeppnishæfni eykur 

frammistöðu fyrirtækisins (Lakhal, 2009).  

Fyrirtæki sem vinna eftir hugmyndafræði stjórnunar viðskiptatengsla safna mikið af 

gögnum um viðskiptavini sína og öðlast stóran og dýrmætan gagnagrunn sem er auðlind 

(Mithas o.fl., 2005). Með því að rýna í gögnin geta fyrirtæki fengið upplýsingar um 

þarfir viðskiptavina sinna, vitað hvað þeir vilja og þar með: 
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 Bætt þjónustu við viðskiptavini (Crosby og Stephens, 1987) 

 Verið betur búin undir það að þjónusta viðskiptavini (Jayachandran o.fl., 
2004) 

 Brugðist fljótar við þörfum viðskiptavina (Jayachandran o.fl., 2004, Peppers 
o.fl., 1999) 

 Boðið viðskiptavinum betri vörur (Lakhal, 2009) 

Fyrirtæki sem eru fær í því að nýta sér gögn um viðskiptavini til þess að aðlaga 

lausnir fyrir þá eru í raun að minnka áhættu sína þar sem þau þekkja þarfirnar og 

eru því líklegri til að bjóða uppá þjónustu eða vörur sem henta og missa því síður 

marks (Jayachandran o.fl., 2004). 

Viðskiptavinir sem eiga í tengslum við fyrirtæki eiga fjölbreyttari viðskipti við það. 

Þeir kaupa til dæmis fleiri vörur frá fyrirtækinu, uppfæra núverandi vörur sínar eða nýta 

sér fjölbreyttari þjónustu en áður (Peppers o.fl., 1999; Verhoef, 2003). Tengsl lengja 

einnig þann tíma sem viðskiptavinurinn á viðskipti við fyrirtækið (Verhoef, 2003). Þá 

verða tengsl til þess að viðskiptavinahópurinn stækkar til lengri tíma litið (Kristoffersen 

og Singh, 2004; Verhoef, 2003), sem er einnig auðlind fyrir fyrirtækið (Park og Kim, 

2003), og brottfall viðskiptavina minnkar (Kristoffersen og Singh, 2004; Pepper, o.fl., 

1999). Verhoef (2003) gagnrýnir að einhverju leyti það að stjórnun viðskiptatengsla 

gegni stærstu hlutverki þess að stækka viðskiptavinahópinn. Hann fann það út með 

rannsókn sinni að fyrri hegðun viðskiptavina hefði meira um það að segja af hverju þeir 

versluðu aftur við sama fyrirtækið. Hann kom með þá staðhæfingu að þó svo að 

fyrirtækji myndu hætta að hafa samband við viðskiptavini sína hefði það ekki mikil áhrif 

á viðskipti þeirra til styttri tíma en viðurkenndi þó að áhrifin væru líklega meiri til lengri 

tíma litið. 

Með viðskiptatengslum öðlast viðskiptavinir jákvæðari upplifun á fyrirtækinu. Við það 

eykst vitund markaðarins á því (Biedenbach og Marell, 2009). Viðskiptavinir sem eru í 

tengslum við fyrirtæki þurfa oft á tíðum minni aðstoð. Þeir kunna á ferla 

fyrirtækjanna og þekkja inn á þau. Þá gætu þeir þurft á minni þjónustu að halda og 

eru jafnvel duglegri við að bjarga sér með leiðbeiningar (Reinartz og Kumar, 2003). 

Fyrirtæki geta aukið færni í markaðsmálum með því að nýta tæknibúnað til 

gagnaöflunar og notkunar. Þegar fyrirtæki auka færni sína í markaðsmálum eykst 

frammistaða þeirra (Chang o.fl., 2010). Með því að auka virði fyrirtækja með 
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verðmætum viðskiptatengslum, og ávinningi af þeim, eykst virðið fyrir hluthafa þeirra 

(Payne og Frow, 2005). Aukinn hagnaður fyrirtækja skilar sér í auknu verðmæti 

hlutabréfa þeirra (Morgan, Slotergraaf og Vorhies, 2009). 
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4 Að beita stjórnun viðskiptatengsla 

Stjórnun viðskiptatengsla mætti kalla lærdómssamband þar sem tveir aðilar, til dæmis 

banki og viðskiptavinur, læra á hvorn annan við það að stunda viðskipti. Fyrirtæki þurfa 

að bera kennsl á og einangra þarfir hvers og eins viðskiptavinar og koma með lausnir 

sem henta þeim persónulega. Eftir því sem viðskiptavinir verslar meira við fyrirtæki 

kynnast þau þörfum þeirra betur vegna þess að um leið safna fyrirtækin gögnum, eins 

og til dæmis um fyrri kaup, svo það er ef til vill hægt að sjá mynstur í kauphegðun. Þar af 

leiðandi geta fyrirtæki veitt persónulegri þjónustu. Að sama skapi læra viðskiptavinir á 

fyrirtækin. Við þetta minnka líkurnar á því að viðskiptavinir sæki annað með viðskipti sín 

jafnvel þótt samkeppnisaðilarnir bjóði svipaðar vörur. Það er vegna þess að þeir fengju 

ekki jafn persónulega klæðskerasniðna þjónustu þar og vegna þess að það tekur tíma að 

byggja upp tengsl þar sem aðilarnir kynnast hvorum öðrum (Peppers o.fl., 1999). Þannig 

er það hlutverki stjórnunar viðskipatengsla að tryggja að viðskiptavinir muni endurtaka 

viðskipti sín við fyrirtækin sem þeir eru í tengslum við í framtíðinni (Venkatesan og 

Kumar, 2004). 

Við nokkrar aðstæður hentar stjórnun viðskiptatengsla sérstaklega vel. Í fyrsta lagi 

hjá þjónustufyrirtækjum þar sem þjónusta verður betri þegar hún er aðlöguð að 

hverjum viðskiptavin í stað þess að vera stöðluð (Saini, Khatri og Thareja, 2012). Í öðru 

lagi þar sem samkeppni er mikil eins og til dæmis á bankamarkaðinum (Alrubaiee og Al-

Nazer, 2011). Í þriðja lagi og þar sem hraðar breytingar eiga sér stað í ytra umhverfinu. 

Þetta eru breytingar eins og tækninýjungar og breytingar í smekk og eftirspurn 

viðskiptavina. Þar sem fyrirtæki læra á þarfir viðskiptavina sinna geta þau komið hraðar 

með nýjar lausnir þegar þarfir viðskiptavina breytast. Þegar breytingarnar eru mjög örar 

þá þurfa fyrirtæki að skynja breyttar áherslur viðskiptavina (Rapp, Trainor og Agnihotri, 

2010). Í fjórða lagi eru viðskiptatengsl mikilvæg fyrir viðskiptavini þegar ávinningur þess 

að vera í tengslum við fyrirtæki er í raun meiri heldur en fjárhagslegur ávinningur. Í 

fimmta lagi eru tengsl mikilvæg fyrir viðskiptavini þegar þeim finnst þeir verða hluti af 

einhverri stærri heild með því að vera í tengslum, til dæmis einhverjum lífstíl. Í sjötta 

lagi eru tengsl mikilvæg þegar fyrirtæki þurfa að læra inn á kaupvenjur viðskiptavina til 
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þess að geta þjónað þeim betur. Í sjöunda lagi eru tengsl mikilvæg þar sem 

viðskiptavinir þurfa sjálfir að ákveða að hætta með þjónustuna, til dæmis þar sem þeir 

fá eitthvað sent heim til sín mánaðarlega (Lemon o.fl., 2001). 

Það þarf að huga að mörgu þegar fyrirtæki ákveða að taka upp stjórnun 

viðskiptatengsla. Þættirnir sem sýndir eru á mynd 1 eru þeir sem skipta mestu þegar 

kemur að því að uppbyggingu tengsla samkvæmt fyrri rannsóknum á efninu (t.d Chen og 

Popovich, 2003; Day, 2003; Gounaris, 2005; Lemon o.fl., 2001; Mithas o.fl., 2005; 

Morgan og Hunt, 1994; Park og Kim, 2003; Peppers o.fl., 1999; Rapp o.fl., 2010; Stone 

o.fl., 1996). Farið verður í hvert atriði í köflum 4.2 – 4.7. 

 

 

Mynd 1 - Mikilvæg atriði í stjórnun viðskiptatengsla 

4.1 Byrjunarörðugleikar 

Margir sem ætla sér að leggja stund á stjórnun viðskiptatengsla mistekst. Ástæðan fyrir 

því er iðulega sú að fyrirtæki gera ekki allt sem þarf að fara í gegnum eða vanmeta 

vinnuna við uppbyggingu tengsla og verða þá af mögulegum ávinningi þess 

(Kristoffersen og Singh, 2004). Stjórnun viðskiptatengsla hefur verið gagnrýnd fyrir það 

að vera of dýr í framkvæmd (Hillebrand, Nijhold og Nijssen, 2011) og að gefa ekki af sér 
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þann ávinning sem fræðin lofa (Hillebrand o.fl., 2011; Reinartz o.fl., 2004). Það kostar 

tíma og peninga að leggja af stað í þá vinnu sem er á bakvið hugmyndafræði 

viðskiptatengsla en kostnaðurinn skilar sér til langs tíma. Þess vegna ættu stjórnendur 

ekki að óttast þetta í byrjun ferlisins. Ástæða þess að kostnaðar hagkvæmni minnkar í 

byrjun en eykst svo þegar líður á tímann er að með tímanum læra fyrirtæki betur á ferli 

uppbyggingar tengsla og þá fer kostnaður ört minnkandi. Þau fyrirtæki sem eru 

staðráðin og skuldbundin í því að byggja upp viðskiptatengsl standa frammi fyrir meiri 

hagkvæmni heldur en þau sem eru ekki eins ákveðin (Krasnikov o.fl., 2009). 

Hafa ber í huga að ávinning stjórnunar viðskiptatengsla ætti ekki að mæla eftir 

stuttan tíma. Ávinningurinn er mestur til langs tíma og hann getur verið verulegur eins 

og gerðist þegar banki nokkur tók upp stjórnun viðskiptatengsla og fjárhagslegur 

ávinningur hans jókst (Krasnikov o.fl., 2009). Stjórnun viðskiptatengsla getur verið 

heppileg aðferð og nýst fyrirtækjum í hverskonar iðnaði og mörkuðum (Reinartz 

o.fl., 2004) og hvaða stærð af fyrirtækjum (Krasnikov o.fl., 2009). Vandamál og 

annað sem upp getur komið getur átt við um alla (Reinartz o.fl., 2004). 

4.2 Innviðir fyrirtækja 

Innviðir fyrirtækja skipta miklu máli þegar kemur að því að stunda uppbyggingu 

viðskiptatengsla (Day, 2003). Rétt skipulag innan fyrirtækja, sem styður við stjórnun 

viðskiptatengsla, hefur jákvæð áhrif á það hversu vel fyrirtækjum tekst til við að stofna 

og þróa langtíma viðskiptatengsl (Rapp o.fl., 2010). Fyrirtæki ættu að koma sér upp 

skipulagi innan fyrirtækjanna sem samkeppnisaðilar eiga erfitt með að herma eftir og 

beita sjálfir (Coltman, 2007). Day (2003) skiptir mikilvægum atriðum innan fyrirtækja í 

þrennt: 

 Menning fyrirtækja. 

 Uppbygging fyrirtækja. 

 Gagnabanki fyrirtækja. 

Fyrsta og mikilvægasta er menning fyrirtækja. Menningin litar afstöðu starfsfólks til þess 

að byggja upp tengsl og halda viðskiptavinunum áfram innan fyrirtækisins. Menningin á 

að vera viðskiptavinamiðuð þar sem starfsfólk vinnur ósjálfrátt eftir því að byggja upp 

tengsl við viðskiptavini og veita hverjum og einum persónulega þjónustu. Það þarf að 
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hafa uppbygginu tengsla að leiðarljósi í daglegu starfi (Day, 2003) og starfsemi fyrirtækja 

á að miði að því (Alrubaiee og Al-Nazer, 2011). Því eiga allar deildir að taka þátt í því að 

byggja upp tengsl og vera tilbúnar að deila gögnum sín á milli til þess að þau nýtist sem 

best og úr fáist sem mestur ávinningur. Annað er uppbygging fyrirtækja, það er að segja 

formgerð og samsetning þeirra, hvernig skuli farið að því að veita persónulega þjónustu 

og byggja upp tengsl. Fyrirtæki þurfa að búa svo um að viðskiptavinir geti auðveldlega 

átt samskipti við þau og helst að tala alltaf við sama starfsmann innan þess eins og til 

dæmis alltaf sinn persónulega þjónusturáðgjafa (Day, 2003). Með allri þeirri tækni sem 

er í boði í dag þá er auðvelt fyrir viðskiptavini að ná sambandi við fyrirtæki sem gerir 

möguleikann á tengslum enn meiri (Stone o.fl., 1996). Þriðja og síðasta er gagnabanki 

um viðskiptavini. Fyrirtæki þurfa að nýta sér einhverja leið til þess að geta safnað 

gögnum svo starfsfólk geti nálgast þau og nýtt sér. Gögn eru nauðsynleg þegar kemur að 

uppbyggingu tengsla (Day, 2003). 

4.2.1 Stefna  

Ætli fyrirtæki að leggja stund á stjórnun viðskiptatengsla þarf öll sú hugmyndafræði að 

koma fram í langtíma stefnu þess til að hægt sé að vinna eftir henni. Með góðri stefnu 

sem inniheldur áætlun um það að byggja upp viðskiptatengsl er kominn sterkur rammi 

og leiðarkerfi þess hvernig það skuli gert (Kristoffersen og Singh, 2004; Stone o.fl., 

1996). Stefnan verður að haldast í hendur við innviðir fyrirtækja (Day, 2003; Reinartz 

o.fl., 2004), passa við starfsmannastefnuna til að hægt sé að fá sem mest út úr 

starfsfólkinu (Wang, D. og Shyu, 2008) og vera viðskiptavinamiðuð. Í stefnunni þarf að 

koma fram hvernig skuli farið að því að byggja upp tengsl við viðskiptavini (Gounaris, 

2005).  

Stefnu fyrirtækja ætti að byggja upp að mestu á óáþreifanlegum auðlindum þar sem 

það er erfiðara fyrir samkeppnisaðila að herma eftir þeim. Það er vegna þess að 

óáþreifanlegar auðlindir eru skapaðar innan fyrirtækja á löngum tíma og byggðar á fyrri 

reynslu og þekkingu sem hefur aflast í gegnum tíðina. Dæmi um slíka auðlind er 

starfsfólkið og hvernig það vinnur að uppbyggingu viðskiptatengsla. Þannig geta 

fyrirtæki skapað sér aðgreiningu frá hinum aðilunum á markaðnum (Danvila Del Valle og 

Saster Castillo, 2008).  
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Við gerð stefnunnar verður að hafa í huga að núverandi viðskiptavinir eru helsta 

uppspretta tekna í framtíðinni og hún þarf að koma með leiðir til að fá sem mest úr 

þeim (Lemon o.fl., 2001). Það hefur komið í ljós að hafi fyrirtæki skýra stefnu að 

leiðarljósi hefur það jákvæð áhrif á endurkomu viðskiptavina. Það leiðir af sér meiri 

viðskipti við fyrirtæki eins og kom í ljós þegar fylgst var með banka einum sem tók upp 

stjórnun viðskiptatengsla (Al-Hudhaif, 2011). Fyrirtæki ættu jafnframt stefnunni að 

útbúa ferla sem innihalda það hvernig á að þjóna viðskiptavinum skref fyrir skref og 

byggja upp tengsl við þá (Lemon o.fl., 2001).  

4.3 Gögn og upplýsingar 

Með því að safna gögnum um viðskiptavini geta fyrirtæki aðlagað vörur sínar betur að 

hverjum og einum þannig að hver fái vöru sem hentar honum persónulega. Gögnunum 

er breytt í upplýsingar sem fyrirtækin geta nýtt sér til þess að finna út hvað 

viðskiptavinir kjósa. Með því að klæðskera sauma lausnir fyrir viðskiptavini finnst þeim 

þeir vera að fá meira virði fyrir peninginn og þannig eykst ánægja viðskiptavina (Park og 

Kim, 2003; Mithas o.fl., 2005). Þannig geta fyrirtæki þróað persónulegar lausnir fyrir 

viðskiptavini ef þau hafa gögn um þá (Rapp o.fl., 2010). Það að aðlaga vörur sínar eða 

þjónustu að þörfum einstaka viðskiptavina þarf ekki alltaf að vera flókið, það getur átt 

við um allt frá því að gera stórvægilegar breytingar á vörunum yfir í smávægilegar 

breytingar. Það að skilja viðskiptavini er lykillinn að þróun góðra viðskiptatengsla 

(Peppers o.fl., 1999). Með því að nýta sér slík gögn geta fyrirtæki skilið þarfir 

viðskiptavina betur heldur en samkeppnisaðili. Fyrirtæki geta einnig nýtt sér gögnin til 

þess að sjá hverjir eru lykilviðskiptavinir þeirra (Zineldin, 2006). 

Park og Kim (2003) skipta gögnum sem fyrirtæki þurfa að halda til haga í þrjá 

flokka: 

 Gögn um viðskiptavini 

 Gögn frá viðskiptavinum  

 Gögn fyrir viðskiptavini 

Gögn um viðskiptavini eru bæði gögn um persónulega hagi og öll fyrri viðskipti við 

fyrirtækið. Þannig geta fyrirtæki skilið viðskiptavini betur, til dæmis hve oft þeir 

þurfa vörur eða hvernig vörur þeir vilja. Gögn frá viðskiptavinum eru öll samskipti á 
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milli fyrirtækja við viðskiptavina. Þetta á við um meðal annars kvartanir, 

athugasemdir og uppástungur viðskiptavina. Á einnig við um viðbrögð viðskiptavina 

þegar þeim eru boðnar nýjar vörur. Gögn fyrir viðskiptavini eru gögn sem 

viðskiptavinir geta nálgast um fyrirtæki og geta til dæmis nýtt þegar þeir eru að 

versla við þau. Þau hjálpa viðskiptavinum að geta tekið upplýstari ákvarðanir í 

viðskiptum sínum. Gögnin geta viðskiptavinir nálgast í gegnum netsíður fyrirtækja 

eða með persónulegum tölvupóstum við starfsfólk (Park og Kim, 2003). 

Eftir að búið er að skrá niður gögn er hægt að nýta þau til þess að finna út hvaða vöru 

eða þjónustu á að selja ákveðnum viðskiptavinum. Sú ákvörðun er þá byggð á fyrri 

samskiptum og kaupum sem eru skráð niður og athugað hvort líklegt sé að varan eða 

þjónustan eigi við fyrir ákveðna viðskiptavini (Wells og Hess, 2003). 

Að halda utan um þessi gögn viðskiptavina getur verið sérstaklega gagnlegt því 

að þau er hægt að nota til þess að breikka viðskipti, það er að segja að gera 

viðskiptin fjölbreyttari. Þar sem þetta eru gögn beint frá viðskiptavinunum sjálfum 

þá er hægt að nýta þau í að búa til enn betri og klæðskerasaumaðri vörur fyrir þá. 

Með upplýsingum kynnast fyrirtæki þörfum viðskiptavina og þeim finnst þeir vera 

að fá aukið virði sem gerir þá tryggari fyrirtækjunum (Park og Kim, 2003).  

Með því að notast við hugmyndafræði viðskiptatengsla kynnast fyrirtæki 

viðskiptavinum sínum betur en önnur fyrirtæki. Því geta þau þjónað viðskiptavinum 

sínum betur en önnur fyrirtæki. Það eru jákvæð tengsl á milli þess að hafa viðeigandi 

tæknibúnað innan fyrirtækja og hæfileika til þess að halda utan um gögn viðskiptavina 

og breyta þeim í gagnlegar upplýsingar (Mithas o.fl., 2005). Það eru mjög sterk tengsl á 

milli þess að safna gögnum og breyta þeim í upplýsingar og þess að vera góður í því að 

viðhalda viðskiptatengslum. Því er ekki nóg að hafa tæknina, heldur verður starfsfólk að 

kunna að breyta gögnum í upplýsingar til þess að geta nýtt þær (Croteau og Li, 2003). 

4.3.1 Tækni 

Þegar tækni er nýtt við uppbyggingu viðskiptatengsla er oftast notast við 

einhverskonar tölvubúnað (Park og Kim, 2003). Það má nýta tækni til þess að skrá 

niður öll þau gögn sem til eru um viðskiptavini og bæta við þegar einhver samskipti 

verða (Wells og Hess, 2003). Slíkur gagnabanki getur geymt mikið magn af upplýsingum 

um viðskiptavini, til dæmis aldur og heimilisfang sem og kaupsögu þeirra (Peppers o.fl., 
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1999). Hann getur sett fram með markvissum hætti niðurstöður markaðsrannsókna, 

kannanir, skilaboð frá viðskiptavinum, kaupsögu og þannig má skilja viðskiptavinina 

betur og kynnast þörfum þeirra (Day, 2003; Javalgi, Martin og Young, 2006). Þannig 

styður hann við dagleg störf starfsfólksins og leiðir til þess að viðskiptavinurinn fái betri 

þjónustu (Letaifa og Perrien, 2007).  

Það er alls ekki nóg að ætla að leggja allt traust á tæknina til að sjá um stjórnun 

viðskiptatengsla (Chen og Popovich, 2003; Stone o.fl., 1996) heldur þarf hún að haldast í 

hendur við mannlega þáttinn (Rapp o.fl., 2010; Stone o.fl., 1996). Tæknin getur verið 

góður stuðningur við uppbyggingu tengsla (Peppers o.fl., 1999) sé markaðsleg færni 

(Chang o.fl., 2010) og hæfileiki til uppbyggingar tengsla til staðar (Day, 2003). Það þarf 

að blanda tækniþættinum saman við hæfni starfsfólks og ferla innan fyrirtækisins þar 

sem þessir þættir þurfa að vinna saman (Chen og Popovich, 2003; Pai og Tu, 2011; 

Reinartz o.fl., 2004). Tæknin er best nýtt í þessu samhengi ef stefnan styður það 

sem hún á fram að færa (Rapp o.fl., 2010).  

Að hafa hæfni í notkun tæknibúnaðar hefur jákvæð áhrif á gæði viðskiptatengsla 

og lengd þeirra (Rapp o.fl., 2010) og að hafa tæknibúnað hefur jákvæð áhrif á 

endurkomu viðskiptavina. Það kom í ljós að þegar banki nokkur tók upp stjórnun 

viðskiptatengsla með aðstoð tæknibúnaðar þá jókst endurkoma viðskiptavina (Al -

Hudhaif, 2011).  

Tæknibúnaðinn má nota til að aðstoða starfsfólk við sölu með því að geta flett upp 

upplýsingum úr honum (Day, 2003). Gögnum sem safnað er með tæknibúnaði eru fljót 

að uppfærast og eru því alltaf ný. Með tæknibúnaði er hægt að fá aðgang að gögnunum 

allstaðar að og hvenær sem er á rauntíma og því hraðar þetta upplýsingastreymi og 

ákvarðanatöku innan fyrirtækja. Þannig getur tækni haft kostnaðarlækkandi áhrif, stytt 

framleiðslutíma og aukið framleiðslugetu (Davenport, 1998). 

Tæknibúnaðir geta verið mjög almennir en ekki sértækir fyrir þarfir fyrirtækja. Það 

þarf að huga að því hvernig tækni er notuð og að hún styðji við viðskiptahætti 

fyrirtækjanna en hafi ekki skemmandi áhrif. Skemmandi áhrif gæti til dæmis verð þegar 

það er ekki hægt að vera eins sveigjanlegur af því að tæknibúnaðurinn býður ekki upp á 

það (Davenport, 1998). 
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Hafa ber í huga að fjárfestingu vegna tæknibúnaðar tengdum uppbyggingu 

viðskiptatengsla getur tekið nokkurn tíma að fá til baka. Það er vegna þess að ferlinu 

fylgja oft byrjunarörðuleikar sem geta staðið yfir í nokkurn tíma, eins og til dæmis 

tengdum starfsfólkinu, svo afköstin eru hæg til að byrja með. Það er ekki fyrr en að þeim 

loknum að allur kostnaður skilar sér svo nauðsynlegt er að sýna þolinmæði (Reinartz 

o.fl., 2004).  

Önnur tækni sem er í boði til þess að auðvelda stjórnun viðskiptatengsla er meðal 

annars: 

 Sms smáskilaboð í farsíma (Duran, 2010)  

 Netið (Noor og Kassim, 2004).  

Sms skilaboð eru ódýr og auðveld í notkun sem samskiptaleið milli fyrirtækja og 

viðskiptavina. Farsælt raundæmi um þetta er að banki sendi viðskiptavini sínum sms um 

að umsókn hans hafi borist bankanum eða að mál hans hafi verið samþykkt (Duran, 

2010). Netið er notað í miklu mæli til samskipta hjá fyrirtækjum. Þar geta viðskiptavinir 

einnig nálgast upplýsingar um vörur og þjónustu fyrirtækja. Það er hægt að nota netið til 

þess að safna upplýsingum, til dæmis með tölvupósti og spjall-og netsíðum, og breyta 

þeim í upplýsingar. Notkun netsins má tengja beint við það að geta boðið upp á 

persónulega þjónustu. Það er einnig mjög sterk tenging við það að nýta netið og að læra 

á þarfir viðskiptavina. Það má einnig finna tengsl á milli þess að fyrirtæki nýta sér netið í 

uppbyggingu tengsla og tryggðar viðskiptavina (Noor og Kassim, 2004). Hafi fyrirtæki 

aldrei notast við netið áður ber að hafa í huga að það gæti tekið tíma að fá ávinning af 

því að nota netið til stuðnings við uppbyggingu tengsla. Það er vegna þess að ávinningur 

þess að nota netið í uppbyggingu viðskiptatengsla kemur ekki fyrr en þegar reynslan er 

orðin meiri (Venkatesan og Kumar, 2004). 

4.4 Stjórnendur 

Hlutverk stjórnenda vegur mjög þungt þegar kemur að því að taka upp og stunda 

stjórnun viðskiptatengsla (Croteau og Li, 2003) sem og að ná árangir í öðrum 

verkefnum sem fyrirtæki taka upp (Fortune og White, 2006). Aðferðir og 

hugmyndafræði stjórnunar viðskiptatengsla er betur tekið innan fyrirtækja sé það 

stjórnandi eða valdamikill aðili sem berst fyrir því að hefja slíka starfsemi innan 
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fyrirtækjanna. Það verður til þess að starfsfólki lýst betur á hugmyndina (Igbaria, 

Zinatelli, Cragg og Cavaye, 1997) og þá verður auðveldara fyrir það að byrja að 

byggja upp viðskiptatengsl (Pai og Tu, 2011). 

Stjórnendur þurfa að taka þátt í verkefnum fyrirtækja og ekki síst stjórnun 

viðskiptatengsla (Zwikael, 2008). Gerð var rannsókn innan banka sem stundaði 

stjórnun viðskiptatengsla þar sem kom í ljós að mestar líkur á því að ná fram 

ávinningi tengsla er þegar stjórnendur hafa trú á hugmyndafræðinni og styðja hana 

heilshugar. Trú stjórnenda á hugmyndafræðinni eykur einnig hæfni til þess að 

stunda stjórnun viðskiptatengsla (Coltman, 2007).  

Stjórnendur þurfa að innræta sýn stjórnunar viðskiptatengsla, leyfa opin samskipti og 

taka sjálfir þátt í ferlum þess (Saeed o.fl., 2011). Það ýtir undir að allt starfsfólk 

(Kristoffersen og Singh, 2004; Reinartz o.fl., 2004; Zineldin, 2006) og allar deildir 

fyrirtækja taki þátt í uppbyggingu tengsla (Chen og Popovich, 2003; Reinartz, o.fl., 

2004; Zineldin, 2006) en sú starfsemi á ekki að vera einskorðuð við eina deild eins og til 

dæmis markaðsdeildina (Kristoffersen og Singh, 2004; Reinartz o.fl., 2004; Zineldin, 

2006). Þess vegna er mikilvægt að efla traust milli deilda og starfsfólks svo samskipti og 

samvinna gangi sem best fyrir sig (Saeed o.fl., 2011).  

Stjórnendur þurfa að sýna forystu og stuðning við aðgerðir fyrirtækja (Boyd, 

2008; Coltman, 2007). Með stuðningi stjórnenda er meðal annars átt við þegar 

stjórnendur sýna leiðsögn og ganga úr skugga um að allir séu ánægðir (Davenport, 

1998). Stuðningi fylgir enn meiri árangur í uppbyggingu viðskiptatengsla (Croteau og 

Li, 2003; Saeed o.fl., 2011) og betri frammistaða fyrirtækja (Coltman, 2007). 

Stuðningur stjórnenda hefur einnig jákvæð áhrif á endurkomu viðskiptavina, því 

meiri stuðningur stjórnenda því líklegra að viðskipavinir komi aftur vegna þess að þá 

er betur unnið að uppbyggingu tengsla. Þegar stjórnendur sýndu meiri stuðning hjá 

banka sem tók upp stjórnun viðskiptatengsla jókst endurkoma viðskiptavina (Al-

Hudhaif, 2011).  

Þegar breytingar eiga sér stað innan fyrirtækja, til dæmis þegar er verið að taka 

upp stjórnun viðskiptatengsla, skilur starfsfólk ekki alltaf hvers vegna þess þurfi, 

hvert markmið þeirra sé og nýtt hlutverk þess eftir breytingarnar. Stjórnendur þurfa 

að deila þessu með starfsfólki, hvað nú taki við og hvert markmiðið verði svo það 
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skilji betur hvað það þarf að gera. Starfsfólk þarf að vita sýnina á bakvið þá 

hugmyndafræði sem verið er að vinna eftir og af hverju hún sé góð. Það hjálpar 

starfsfólki að skilja hvernig það á að vinna eftir nýju hugmyndafræðinni og ná 

væntum markmiðum (Boyd, 2008; Vakola o.fl., 2007). Með aðild stjórnenda þá 

reynist innleiðing á nýjum tæknibúnaði einnig auðveldari og árangursríkari en ella 

(Ifinedo, 2008; Jarvenpaa og Ives, 1991). Stjórnendur eiga að styðja og leiðbeina 

starfsfólki á nýja búnaðinn (Ifinedo, 2008).  

4.5 Starfsfólk 

Styðji starfsfólk við hugmyndafræði stjórnunar viðskiptatengsla skapast besta 

færnin í því að byggja upp tengsl við viðskiptavini (Rapp o.fl., 2010). Sameiginlegt 

hugarfar og gildi starfsfólks í garð viðskiptavina og viðskiptatengsla er nauðsynlegt til 

þess að skara fram úr (Day, 2003).  

Það ætti ekki að velja starfsfólk einungis eftir hæfni í starfi heldur einnig eftir 

hæfni þeirra í samskiptum og hæfileikum til að viðhalda tengslum. Til að auðveldara 

sé að vinna eftir markmiðum og aðferðum viðskiptatengsla þurfa þær að koma fram 

í starfslýsingum sem starfsfólk getur nálgast (Gounaris, 2005).  

Það þarf að virkja starfsfólk til þess að taka þátt í stjórnun viðskiptatengsla (Stone 

o.fl., 1996). Til þess að fá alla til að taka þátt í uppbyggingu tengsla er notast við: 

  Þjálfun (Pai og Tu, 2011) 

 Hvata (Day, 2003; Letaifa og Perrien, 2007; Reinartz o.fl., 2004; Saeed o.fl., 
2011)  

Þjálfun og kennsla á hugmyndafræði og aðferðir stjórnunar viðskiptatengsla er 

nauðsynleg til þess að starfsfólk taki þátt í uppbyggingu tengsla. Það er mikilvægt að 

sýna starfsfólki fram á að það þurfi ekki að vera flókið eða erfitt að byggja upp 

tengsl. Komið hefur í ljós að þyki starfsfólki auðvelt að læra aðferðir við 

uppbyggingu tengsla og einfalt að beita þeim þá er það líklegra til þess að vinna 

eftir þeim. Þá verður starfsfólk einnig líklegra að telja að aðferðirnar geti auðveldað 

því vinnuna (Pai og Tu, 2011). Þjálfun starfsfólks hefur jákvæð áhrif á frammistöðu 

fyrirtækja því hún eykur tekjur þess. Fyrirtæki ættu ekki að líta á það fjármagn sem 

fer í þjálfun sem kostnað heldur sem fjárfestingu. Þjálfun gerir starfsfólk 
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verðmætara fyrirtækjum, það er að segja skapar starfsmannaauð (e. human 

capital). Þetta ýtir enn frekar undir samkeppnisyfirburði fyrirtækja þar sem erfitt er 

að flytja starfsmannauð á milli fyrirtækja og herma eftir honum (Danvila Del Valle og 

Saster Castillo, 2008). Þjálfun er einnig notuð til að búa til ný hegðunarmynstur og 

starfshætti innan fyrirtækja. Það þarf að vera ósjálfráð hegðun að byggja upp tengsl 

við alla viðskiptavini. Sé það ekki gert stöðugt og ómeðvitað tekst ekki nógu vel að 

vinna að stjórnun viðskiptatengsla (Vakola o.fl., 2007). Hvati getur verið í formi 

umbunar eða hærri launa. Með honum er hægt að nýta hugmyndafræði stjórnunar 

viðskiptatengsla til hins ýtrasta svo fyrirtæki fá sem mest úr henni (Letaifa og 

Perrien, 2007). Notkun hvata er mikilvæg til þess að fá starfsfólk til að einbeita sér 

að þörfum viðskiptavina og að hafa þær í brennidepli í samskiptum sínum við þá. Til 

að hvetja starfsfólk til þess að leggja hart að sér að uppbyggingu viðskiptatengsla er 

hægt að tengja til dæmis kaupauka við ánægjumælingar innan fyrirtækisins (Day, 

2003).  

4.5.1 Sölumenn 

Hafi fyrirtæki sölumenn sem koma fram fyrir þeirra hönd þá eru þeir fulltrúar 

fyrirtækjanna. Sölumennirnir eru hluti af því hvernig viðskiptavinir meta fyrirtækið 

(Biedenbach og Marell, 2009) og þeir spila stórt hlutverk í því að byggja upp 

viðskiptatengsl. Það skiptir máli að hafa sölumenn sem viðskiptavinir geta treyst því 

það skapar einnig traust á fyrirtækjunum. Hafi sölumenn sérfræðiþekkingu og mikla 

kunnáttu á því sem þeir eru að selja treysta viðskiptavinir þeim betur (Doney og 

Cannon, 1997). Séu sölumenn vel þjálfaðir líta viðskiptavinir svo á að þeir séu að fá 

meira virði úr viðskiptum sínum við fyrirtækin og eru þá viljugri til að greiða meira fyrir 

þau (Danvila Del Valle og Saster Castillo, 2008). Þegar sölumenn eru viðkunnanlegir 

ganga öll samskipti betur sem leiðir af sér að báðir aðilar skilja hvorn annan betur 

(Doney og Cannon, 1997).  

4.6 Val á viðskiptavinum 

Það er algengt að fyrirtæki þjónusti alla viðskiptavini sína á sama hátt og reyni að ná til 

allra. Hins vegar er raunin sú að það er aðeins lítill hluti viðskiptavina sem færa 

fyrirtækjum mestan hluta tekna þeirra. Þess vegna er mikilvægt að stofna til tengsla við 
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viðskiptavini og þjóna þeim til langs tíma því þannig er hægt að fá meira úr hverjum og 

einum (Park og Kim, 2003; Stone o.fl., 1996).  

Til þess að hægt sé að koma fram við ólíka viðskiptavini á mismunandi hátt þarf að 

skipta þeim í hópa eftir einkennum, það er að segja að hluta niður markaðinn (e. 

segmentation) (Day, 2003). Skrefin innan þess eru: 

  Koma auga á viðskiptavininn.  

 Setja þá í hópa eftir svipuðum þörfum. 

 Eiga samskipti við þá. 

 Aðlaga aðgerðir og samskipti fyrirtækja að hverjum og einum (Peppers o.fl., 
1999). 

Fyrirtæki ættu að reyna að bera kennsl á alla viðskiptavini sem fara um fyrirtækin. Í 

sumum tilfellum þurfa viðskiptavinir ekki að kynna sig né gefa fyrirtækjunum neinar 

upplýsingar um sig, það á við til dæmis þegar greitt er fyrir einstaka viðskipti með 

reiðufé. Fyrirtæki geta ekki byggt upp tengsl við viðskiptavini sem þau hafa engar 

upplýsingar um. Það er vegna þess að þau þekkja ekki þarfir þeirra eða vita hvernig best 

er að ná í þá. Hins vegar þegar fyrirtæki getur skilgreint það hver viðskiptavinurinn er, 

fengið upplýsingar um hann og kaup hans þá fyrst er hægt að byggja upp viðskiptatengsl 

(Park og Kim, 2003).  

4.6.1 Líftímavirði viðskiptavina 

Líftímavirði viðskiptavinar er virði allra þeirra viðskipta sem hann mun hafa við 

fyrirtækið á ævi sinni (Blattberg og Deighton, 1996; Stone o.fl., 1996). Til þess að vita 

hve mikið viðskiptavinurinn muni versla í framtíðinni er hægt að skoða gögn um 

hann, það er að segja hvað hann hefur verið að versla við fyrirtækið í gegnum tíðina 

og þannig áætla framtíðarviðskipti hans (Venkatesan og Kumar, 2004). Að huga að 

líftímavirði viðskiptavina er lykillinn að því að auka hagnað og samkeppnisforskot 

(Blattberg og Deighton, 1996; Stone o.fl., 1996).  

Viðskiptavinir eru misverðmætir fyrir fyrirtæki þar sem þeir versla mismikið við þau 

(Peppers o.fl., 1999; Stone o.fl., 1996). Sumir viðskiptavinir eru verðmætir fyrir fyrirtæki 

en suma viðskiptavini getur það jafnvel ekki borgað sig að þjónusta. Einhverjir 

viðskiptavinir vilja vera tryggir ákveðnum fyrirtækjum (Berry, 1995) og eru þeir mjög 
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verðmætir þar sem þeir eru líklegri til að versla aftur við fyrirtækin í framtíðinni (Lee, H., 

Lee, J. og o.fl., 2010; Wang, I. o.fl., Lin, 2010). Á meðan eru aðrir sem eru stöðugt að 

leita sér að tilboðum og hoppa á milli fyrirtækja (Berry, 1995). Það er mikilvægt að 

fyrirtæki komi auga á arðbæra viðskiptavini, reyni að ná til þeirra, stofna til tengsla við 

þá (Stone o.fl., 1996) og aðlaga öll samskipti og framboð að þeim (Reinartz o.fl., 2004).  

Það eru tengsl á milli mikils líftímavirðis viðskiptavina og hagnaðar fyrirtækja 

(Hogan, Lehmann, Merion, Srivastava, Thomas, Verhoef, 2002). Því ættu fyrirtæki 

að huga að líftímavirði með því að: 

 Huga vel að viðskiptavinum sem eru með hátt líftímavirði (Hogan o.fl., 
2002; Venkatesan og Kumar, 2004). 

 Auka líftímavirði viðskiptavina (Blattberg og Deighton, 1996) 

Með því að leggja áherslu á viðskiptavini sem eru með hátt líftímavirði eykst 

hagnaður fyrirtækja (Hogan o.fl., 2002; Venkatesan og Kumar, 2004). Til þess þurfa 

fyrirtæki að koma auga á það hvaða viðskiptavinir hafa hæst líftímavirði og laða þá að og 

halda þeim (Blattberg og Deighton, 1996; Stone o.fl., 1996) til dæmis með því að hafa 

meiri fríðindi fyrir stærstu viðskiptavini fyrirtækjanna (Blattberg og Deighton, 1996). Það 

er einnig hægt að auka líftímavirði viðskiptavina og hámarka virði þeirra þannig 

(Blatterberg og Deighton, 1996; Hogan o.fl., 2002). Það er hægt með því að bjóða 

vðskiptavinum uppfærslur á vörum sínum eða bjóða þeim breiðara úrval vara 

fyrirtækjanna (e. cross-buying), það er að segja aðrar vörur heldur en það kaupir nú 

þegar eins og til dæmis stuðningsvörur. Með þessum hætti er hægt að auka kauptíðni 

viðskiptavina (Blattberg og Deighton, 1996; Reinartz og Kumar, 2003; Venkatesan og 

Kumar, 2004). Því þarf að huga vel að núverandi viðskiptavinum og bjóða þeim góða 

þjónustu (Blattberg og Deighton, 1996). 

4.7 Að hlúa að tengslum 

Fyrirtæki þurfa að hlúa að viðskiptatengslum sínum. Til þess að viðskiptavinir haldist 

betur í tengslunum þarf að bjóða viðskiptavinum betri ávinning heldur en 

samkeppnisaðilinn býður uppá (Morgan og Hunt, 1994). Séu fyrirtæki tilbúið að 

sérsníða þjónustu sína fyrir viðskiptavini og bjóða þannig betri vörur heldur en fást 

annarsstaðar þá treysta viðskiptavinir fyrirtækjunum betur (Doney og Cannon, 

1997). Telji viðskiptavinir fyrirtæki leggja mikið í viðskiptatengslunum leggja þeir sjálfir 
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meira upp úr tengslunum. Fyrirtæki geta lagt af mörkum til tengslanna með því að hafa 

samband til dæmis í pósti, látið viðskiptavini fá forgang eða verðlaunað þá. Því meira 

sem báðir aðilar leggja í tengslin því betri og verðmætari verða þau (Wu, Shih og Chan, 

2008).  

Fyrirtæki þurfa að hafa reglulega samskipti við viðskiptavini sína til að viðhalda 

trausti (Anderson og Weitz, 1992; Morgan og Hunt, 1994) og tryggð viðskiptavina í 

viðskiptatengslum (Alrubaiee og Al-Nazer, 2011). Öll samskipti á milli fyrirtækja og 

viðskiptavina móta reynslu viðskiptavina af fyrirtækjunum og þar með afstöðu þeirra til 

fyrirtækjanna. Því þurfa samskiptin að vera jákvæð til að það séu jákvæð tengsl í hugum 

viðskiptavina (Morgan og Hunt, 1994). Fyrri kaup viðskiptavina hafa áhrif á næstu kaup 

þeirra, hvort þeir kjósi að versla aftur við sama aðila (Vogel o.fl., 2008). Samskipti 

fyrirtækja við viðskiptavini sína hafa jákvæð áhrif á kauptíðni þeirra í framtíðinni sem 

segir það að sé fyrirtæki í sambandi við viðskiptavini sína eykur það viðskipti þeirra við 

fyrirtækin. Líklega er mismunandi á milli aðila hve mikið þeir vilja vera í samskiptum við 

fyrirtæki. Það getur gerst að samskipti fyrirtækja hafi neikvæð áhrif á kauptíðni séu þau 

of mikil svo það ber að varast að samskiptin verði ekki að áreiti fyrir viðskiptavini. Hafi 

viðskiptavinir sjálfir samskipti af fyrra bragði gefur það einnig auknar líkur á því að þeir 

muni versla meira í framtíðinni (Venkatesan og Kumar, 2004). Samskipti hjálpa einnig 

báðum aðilum að koma fram með væntingar sínar (Alrubaiee og Al-Nazer, 2011). Til að 

gera viðskiptavini ánægðari ættu fyrirtæki því að setja sig reglulega í samband við 

viðskiptavini og reyna að halda samskiptunum á persónulegu nótunum (Crosby og 

Stephens, 1987). Það þarf að gæta þess að færa starfsfólk ekki of mikið til innan 

fyrirtækja. Við það geta þeir misst niður þau tengsl sem var búið að byggjast upp og 

viðskiptavinum gætu þótt þeir í lausu lofti (Gounaris, 2005). 

Fyrirtæki og viðskiptavinir mega ekki misnota hvort annað þar sem það skemmir fyrir 

trausti (Morgan og Hunt, 1994). Til þess að viðhalda trausti viðskiptavina sinna verða 

fyrirtæki að efna loforð sín um þá þjónustu eða vörur sem viðskiptavinir óskar eftir. 

Gangi það ekki upp getur það leitt til þess að viðskiptavinir missa traustið og þar af 

leiðandi geta fyrirtæki misst verðmæta viðskiptavini (Doney og Cannon, 1997). 

Fyrirtæki þurfa að standast þær væntingar sem eru í huga viðskiptavina. Þau þurfa 
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einnig að sjá til þess að viðskiptavinir upplifi sig vera að fá virði úr viðskiptum 

sínum. Þannig verða viðskiptavinir skuldbundnari fyrirtækjum (Park og Kim, 2003). 

Fyrirtæki geta boðið viðskiptavinum sínum að ganga í félag eða klúbb. Það er til 

dæmis hægt að veita viðskiptavinum afslátt eða aukin fríðindi gegn því að ganga í 

klúbbinn (Verhoef, 2003). Að hafa slíkan klúbb eykur líkurnar á að viðskiptavinir versli 

bæði aftur við fyrirtækin og oftar (Meyer-Waarden, 2008; Verhoef, 2003). Viðskiptavinir 

sem eru klúbbfélagar versla fyrir hærri fjárhæðir, bæði að meðaltali og í hvert skipti, en 

þeir sem eru það ekki. Að auki leita klúbbmeðlimir síður til annarra fyrirtækja. Til þess 

að sannfæra viðskiptavini um að gerast klúbbfélagar þarf að gæta þess að hafa hvatana 

og tilboðin nógu góð og ekki of keimlík því sem gerist hjá samkeppnisaðilum. Það er 

einkar skynsamlegt að beina viðskiptavinum í klúbbana sem versla mjög mikið við 

fyrirtækin (Meyer-Waarden, 2008) og þannig má hækka líftímavirði þeirra enn meira 

(Reinartz o.fl., 2004). Slíkir klúbbar gera viðskiptavini tryggari (Meyer-Waarden, 2008). 

Rannsóknum greinir á hvort klúbbaðild geri viðskiptavini skuldbundna, Verhoef (2003) 

fann það út en raunin var ekki sú sama hjá Marshall (2010). 

Fyrirtæki ættu að geta boðið viðskiptavinum upp á meiri gæði og betri þjónustu með 

aðferðum stjórnunar viðskiptatengsla (Aydin og Özer, 2005; Gounaris, 2005). Skynjuð 

vöru- og þjónustugæði hafa mikil jákvæð áhrif á ánægju (Kim o.fl., 2008; Liao, 2009; 

Liu o.fl., 2011) og gera viðskiptavini tryggari (Aydin og Özer, 2005). Þá treysta 

viðskiptavinir fyrirtækjum betur og traustið hefur svo bein áhrif á skuldbindingu (Kim 

o.fl., 2008; Liao 2009; Liu o.fl., 2011). Vöru- og þjónustugæði verða einnig til þess að 

viðskiptavinir versli oftar við fyrirtækið og þannig eykst líftímavirði þeirra (Lemon 

o.fl., 2001; Vogel o.fl., 2008). Það er þó ekki nóg að bjóða gæða vörur og þjónustu. 

Upplifun viðskiptavina á þjónustunni sem þeir fá þarf að vera mjög góð og jafnvel 

einstök þannig þeir telji sig ekki geta upplifað það sama annarsstaðar. Viðskiptavinir 

þurfa að upplifa það að fyrirtækin skilji hvað það er sem þeir þarfnast og að fyrirtækin 

geti fullnægt því (Tripathi, 2009). Öðlist viðskiptavinir þessa jákvæðu upplifun í 

samskiptum við fyrirtækið þá hefur það jákvæð áhrif á tryggð. Þegar byggja á upp tryggð 

á milli aðila í viðskiptasambandi ætti fyrirtækið að gæta þess að öll upplifun og reynsla 

viðskiptavina sé jákvæð (Biedenbach og Marell, 2009). 
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5 Aðferðarfræði 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða aðferðum er beitt innan stóru 

viðskiptabankanna þriggja í landinu við stjórnun viðskiptatengsla. Til viðmiðar var litið til 

þeirra aðferða sem fyrri rannsóknir hafa talið að best sé að nota. 

5.1 Þátttakendur 

Í rannsókninni var spurningakönnun lögð fyrir allt þýðið en ekki bara úrtak innan þess. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þjónusturáðgjafar þriggja stóru viðskiptabankanna á 

landinu, en bankarnir verða auðkenndir með A, B og C. Ástæða þess að könnunin var 

lögð fyrir þjónusturáðgjafa er sú að þeir starfa í framlínunni og eru í mestum 

samskiptum við viðskiptavini. Þess vegna er það líklega mest í þeirra höndum að byggja 

upp viðskiptatengsl við viðskiptavini bankanna. Gjaldkerar voru ekki spurðir þar sem þeir 

eru meira í fljótlegum einfaldari afgreiðslum og eru ekki í jafn góðri aðstöðu til að 

kynnast viðskiptavinum jafn vel og þjónusturáðgjafar. Stjórnendur voru ekki spurðir þar 

sem rannsakandi taldi líklegt að þeir myndu svara útfrá því hvernig á að stjórna 

viðskiptatengslum en ekki útfrá því hvernig það er gert í raun og veru þar sem þeir eru 

ekki að því sjálfir. Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvernig verið er að 

byggja upp tengslin í raun og veru innan bankanna en ekki hvernig stjórnendur segja að 

eigi að byggja upp tengslin. 

Innan bankanna starfa samtals 422 þjónusturáðgjafar og alls svöruðu 243 þeirra 

spurningakönnuninni eða 58% þeirra sem fengu hana. Flestir sem svöruðu könnuninni 

voru frá banka A (40,80%), næst frá banka B (36,30%) og að lokum banka C (22,00%). 

Innan bankanna var hæsta svarhlutfallið innan banka A, næst innan banka B og lægst 

innan banka C. Ekki er hægt að taka fram fjölda starfandi þjónusturáðgjafa innan hvers 

banka fyrir sig bæði vegna nafnleyndar þátttakenda sem og vegna trúnaðar við bankana 

þar sem lofað var að ekki yrði greint frá því né gefin vísbending um það hver væri hvaða 

banki. 
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5.2 Mælitæki 

Í rannsókninni var notuð megindleg aðferðafræði. Til þess að ná því markmiði að mæla 

það hvernig farið er að uppbyggingu tengsla innan bankanna var lögð fyrir 

spurningakönnun innan þeirra (sjá viðauka I).  

Spurningakönnunin hófst á stuttri kynningu á rannsakandanum og rannsókninni 

sjálfri ásamt stuttri lýsingu á því hvað stjórnun viðskiptatengsla snýst um. 

Spurningakönnunin samanstóð af 27 lokuðum spurningum. Þar af voru flestar á 7-

punkta Likert skala. Nokkrar voru með svarmöguleikann já eða nei. Ein spurning sem gaf 

þrjá svarmöguleika á nafnkvarða þar sem svarandi var beðinn um að merkja við hvað 

honum þætti mikilvægast. Að lokum var ein bakgrunnsspurning á nafnkvarða um það í 

hvaða banka viðkomandi vinnur. Skalaspurningarnar voru bara merktar á sitthvorum 

endanum, það er að segja lægsta talan og sú hæsta, og má sjá dæmi um þetta á mynd 2.  

 

Mynd 2 - Skalaspurning þar sem aðeins endarnir eru merktir 

Spurningunum var raðað saman eftir þemum, þannig að spurningar sem fjölluðu um 

sama viðfangsefni voru saman. Ekki var skylt að svara neinni spurningu. 

Ákveðið var að búa til spurningakönnunina frá grunni en ekki leita að könnun sem 

hafði verið nýtt áður. Það var til þess að rannsakandinn gæti sjálfur ákveðið 

spurningarnar og byggt könnunina upp á sem fjölbreyttastan hátt en ekki haldið sig við 

eitthvað eitt ákveðið þema varðandi stjórnun viðskiptatengsla. Þannig væri hægt að 

spyrja að öllum þeim atriðum sem rannsakenda þótti skipta máli. Spurningarnar voru 

búnar til eftir að búið var að skrifa fræðilegt yfirlit um viðfangsefnið. Þannig var hægt að 

spyrja um þá þætti sem skipta máli í uppbygginu tengsla samkvæmt fyrri rannsóknum, 

og athuga hversu litla eða mikla áherslu þjónusturáðgjafarnir leggja á þá í starfi sínu. 

Mátti þá sjá hvort það væru réttar áherslur innan bankanna í því hvernig þeir byggja upp 

viðskiptatengslin sín. 

Fyrsta þemað var trú þjónusturáðgjafa á stjórnun viðskiptatengsla og má sjá 

spurningar tengdar því í töflu 3. Þessar spurningar snérust um það hversu mikinn 
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ávinning þjónusturáðgjafar telja að sé hægt að fá. Með ávinningi var átt við til dæmis 

fjárhagslegan, í formi trausts og tryggðar til bankans. 

Tafla 3 - Þema spurningalista; trú á stjórnun viðskiptatengsla 

Trú á stjórnun viðskiptatengsla 

Hversu lítinn eða mikinn ávinning telur þú að bankinn njóti af því að byggja upp 
viðskiptatengsl við viðskiptavini sína? 

Hversu lítinn eða mikinn ávinning telur þú að viðskiptavinir njóti af því að byggja 
upp viðskiptatengsl við bankann sinn? 

Hversu illa eða vel telur þú það almennt ganga innan bankans að byggja upp 
langtímatengsl við viðskiptavini? 

 

Annað þemað var gagnaöflun og notkun upplýsinga. Spurningar tengdar því má sjá í 

töflu 4. Þar sem gagnaöflun er mjög stór þáttur af stjórnun viðskiptatengsla voru 

þjónusturáðgjafar inntir eftir því hversu duglegir þeir væru að safna gögnum og nýta sér 

þau. Persónuupplýsingar eru til dæmi símanúmer og fjölskylduhagir en upplýsingar um 

viðskiptasögu eru til dæmis samskiptasaga, fyrri kaup og hvaða vörur er búið að kynna 

fyrir viðskiptavininum. 

Tafla 4 - Þema spurningalista; gagnaöflun og notkun upplýsinga 

Gagnaöflun og notkun upplýsinga 

Í hversu litlu eða miklu magni er persónuupplýsingum viðskiptavina safnað með 
notkun tölvukerfis innan bankans? 

Í hversu litlu eða miklu magni eru upplýsingum um viðskiptasögu viðskiptavina 
safnað með notkun tölvukerfis innan bankans? 

Hversu lítið eða mikið nýtir þú þér upplýsingar um viðskiptavini til þess að geta 
boðið viðskiptavinum upp á meiri þjónustu eða fleiri vörur? 

Hversu flókið eða einfalt er að fá yfirsýn yfir allar skráðar upplýsingar hvers 
viðskiptavinar innan bankans með núverandi tölvukerfum? 

 

Þriðja þemað var hlutverk stjórnenda í uppbygginu viðskiptatengsla. Spurningar tengdar 

því má sjá í töflu 5. Verið var að athuga hversu mikið stjórnendur taka þátt í stjórnun 

viðskiptatengsla innan bankanna. 
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Tafla 5 - Þema spurningalista; hlutverk stjórnenda 

Hlutverk stjórnenda 

Hversu litlum eða miklum stuðningi finnur þú fyrir frá stjórnendum þegar kemur 
að því að mynda viðskiptatengsl við viðskiptavini innan bankans? 

Hversu illa eða vel leiðbeina stjórnendur þér við það að byggja upp tengsl við 
viðskiptavini innan bankans? 

Hversu litla eða mikla áherslu leggja stjórnendur á það að byggja upp 
viðskiptatengsl við viðskiptavini bankans? 

Hversu illa eða vel hefur ávinningur stjórnunar viðskiptatengsla á milli bankans 
og viðskiptavinarins verið útskýrður af stjórnendum? 

 

Fjórða þemað var um innviði bankans. Spurningar tengdar því má sjá í töflu 6. 

Spurningarnar snérust um það hversu vel þjónusturáðgjafar telja skipulag bankans 

styðja við stjórnun viðskiptatengsla. Þar sem spurt er um þjálfun er átt við til dæmis 

leiðsögn stjórnenda eða námskeið haldið af bankanum. 

Tafla 6 - Þema spurningalista; innviði bankans 

Innviði bankans 

Er það í stefnu bankans að byggja upp viðskiptatengsl við viðskiptavini? 

Hversu slæm eða góð eru samskipti á milli starfsmanna almennt innan bankans? 

Hversu litla eða mikla þjálfun hefur þú fengið um það hvernig eigi að hlúa að 
viðskiptatengslum við viðskiptavini? 

Hversu flókið eða einfalt þykir þér að byggja upp viðskiptatengsl við viðskiptavini 
bankans? 

Hversu flókið eða einfalt er það fyrir viðskiptavini bankans að flytja sig um 
banka? 

 

Fimmta þemað var tengt hvatningu. Spurningar tengdar hvatningu má sjá í töflu 7. 

Athugað var hvort bankarnir væru með hvatakerfi til að gera þjónusturáðgjafana virkari í 

stjórnun viðskiptatengsla. Með hvötum var til dæmis verið að vísa til sölulauna, 

bónusgreiðslna eða möguleika á hærri launum. 

Tafla 7 - Þema spurningalista; hvatar 

Hvatar 

Eru einhverjir hvatar fyrir þig til þess að byggja upp langtímatengsl við 
viðskiptavini bankans? 

Eru einhverjir hvatar fyrir þig til þess að auka þjónustuna við núverandi 
viðskiptavini? 
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Sjötta þemað var samskipti og má sjá spurningar tengdar því í töflu 8. Verið var að kanna 

hvernig samskipti á milli bankans og viðskiptavina færu fram og hve oft. Með netinu er 

til dæmis hægt að nýta tölvupósta eða heimasíður bankanna. 

Tafla 8 - Þema spurningalista; samskipti 

Samskipti 

Er notast við netið til þess að eiga í samskiptum við viðskiptavini bankans? 

Er notast við sms skilaboð til þess að eiga í samskiptum við viðskiptavini 
bankans? 

Hversu sjaldan eða oft hefur bankinn frumkvæði af því að eiga samskipti við 
viðskiptavini sína? 

 

Sjöunda og síðasta þemað var um það sem snýr að viðskiptavinum. Þetta eru atriði sem 

varða þjónustu við viðskiptavini. Spurningar tengdar því má sjá í töflu 9. 

Tafla 9 - Þema spurningalista; það sem snýr að viðskiptavinum 

Það sem snýr að viðskiptavinum 

Hvort skiptir meira máli fyrir bankann: Að ná í nýja viðskiptavini eða auka 
þjónustuna við núverandi viðskiptavini? 

Hversu sjaldan eða oft býður þú núverandi viðskiptavinum bankans auka 
þjónustu eða að uppfæra vörur sem þeir eru með nú þegar? 

Býður bankinn upp á klúbb eða félag sem viðskiptavinir geta gengið í og fengið 
auka ávinning? 

Að hversu litlu eða miklu leyti er þjónusta og/eða samskipti við viðskiptavini 
aðlöguð að þeirra þörfum í stað þess að vera stöðluð? 

 

Bakgrunnsbreytan var ein þar sem spurt var í hvaða banka viðkomandi vinnur. Ekki var 

notast við fleiri bakgrunnsbreytur þar sem ætlunin var einungis að sjá 

heildarframmistöðu bankanna þriggja í stjórnun viðskiptatengsla og að geta borið 

saman frammistöðu einstakra banka. Það hefði engu að síður verið mjög áhugavert að 

kanna mun á milli til dæmis kynja og starfsaldurs þegar kemur að því að taka þátt í 

uppbyggingu viðskiptatengsla. Það var þó ákveðið að gera það ekki þar sem það myndi 

mögulega auka líkur á rekjanleika svaranna og rannsakandi vildi ekki að 

þjónusturáðgjafarnir teldu að hægt væri að rekja svörin til þeirra. 
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5.3 Framkvæmd 

Haft var samband við bankana með tölvupósti í byrjun desember 2011. Þeir tengiliðir 

sem haft var samband við tóku mjög vel í það að taka þátt í rannsókninni þar sem hver 

og einn banki leggur mikið upp úr viðskiptatengslum. Eftir að lokið hafði verið við það að 

búa til spurningakönnunina var hún sett upp á netinu á vefsíðunni 

www.createsurvey.com. Spurningakönnunin var forprófuð í byrjun desember á sex 

manna hóp til þess að ganga úr skugga um að spurningarnar væru skýrar og flæði þeirra 

gott. Hópurinn samanstóð af ólíku fólki á ólíkum aldri og af báðum kynjum. Þessi hópur 

þekkir lítið sem ekkert til stjórnunar viðskiptatengsla og gat því lagt mat á það hvort 

spurningarnar væru auðskiljanlegar, ekki of mikið fagmál í þeim og þær ekki of flóknar 

fyrir aðra. Eftir það var spurningakönnunin löguð og bætt eftir ábendingum sem 

fengust. Bankatengiliðirnir sendu svo spurningakönnunina út með tölvupósti vikuna 12.-

16. desember og svo var send ú ítrekun með sama hætti þann 20. desember. Þann 23. 

desember var könnuninni lokað og gögnin sótt svo hægt væri að fara að byrja að vinna í 

þeim. 

Könnunin var nafnlaus, þar sem trúnaði var heitið við alla svarendur og bankanna, 

enda skiptir það ekki máli fyrir gildi rannsóknarinnar. Búin var til trúnaðaryfirlýsing (sjá 

viðauka II) þar sem kom fram að rannsakandi hafi fengið leyfi til þess að framkvæma 

rannsókn innan bankans og að fyllsta trúnaði yrði gætt með öll gögn og framsetningu 

niðurstaðna rannsóknarinnar. Bæði rannsakandi og tengiliðir fyrir hönd bankanna 

undirrituðu yfirlýsinguna og fengu hvor um sig eintak af henni. 

 

http://www.createsurvey.com/
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6 Niðurstöður 

Niðurstöðunum verður hér skipt eftir þemum spurningakönnuninnar; trú 

þjónusturáðgjafa á stjórnun viðskiptatengslum, gagnaöflun og notkun upplýsinga, 

hlutverk stjórnenda, innviðir bankanna, hvatar til uppbyggingar tengsla, samskipti og 

það sem snýr að viðskiptavinum. Niðurstöðurnar eru gefnar upp sem heildar niðurstaða 

fyrir bankana þrjá og bankar bornir saman ef það á við. 

6.1 Trú starfsfólks á viðskiptatengsl 

Þjónusturáðgjafar telja nokkuð mikinn ávinning vera fyrir banka að byggja upp 

viðskiptatengsl við viðskiptavini sína (M=6,14; sf=1,066; N=243). Þjónusturáðgjafar í 

banka B (M= 6,43; sf=0,976) telja ávinninginn vera meiri heldur en þjónusturáðgjafar í 

banka A (M= 5,85; sf=1,149) (F(2,240) = 6,571; p < 0,05) en ekki reyndist munur á 

afstöðu þjónusturáðgjafa í banka C (M= 6,36; sf=0,935) þegar hún var borin saman við 

afstöðuna úr hinum bönkunum (p>0,05). 

Þjónusturáðgjafar telja viðskiptavini einnig fá nokkuð mikinn ávinning úr því að vera í 

tengslum við bankann sinn (M=5,72; sf=1,233; N=242). Þjónusturáðgjafar í banka B 

(M=6,01; sf=1,182) telja ávinning viðskiptavina vera meiri heldur en þjónusturáðgjafar í 

banka A (M= 5,46; sf=1,321) (F(2; 239) = 4,860; p < 0,05) en ekki reyndist munur á 

afstöðu þjónusturáðgjafa í banka C (M=5,47; sf=1,041) þegar hún var borin saman við 

afstöðuna úr hinum bönkunum (p>0,05). 

Ávinningur bankanna er nokkuð meiri en ávinningur viðskiptavina að mati 

þjónusturáðgjafanna (t(241) = 6,468; < 0,05).  

Þjónusturáðgjafar hafa ekki mjög mikla trú á því að það gangi mjög vel að byggja upp 

tengsl við viðskiptavini innan bankanna (M=4,96; sf= 0,975; N=240). Þjónusturáðgjafar í 

banka B (M=5,37; sf=0,922) telja það ganga best hjá sér, þjónusturáðgjafar í banka C 

(M=4,98; sf=1,00) telja það gangi næst best hjá sér og að lokum koma þjónusturáðgjafar 

í banka A sem telja uppbyggingu tengsla ganga verst hjá sér (M=4,56; sf=0,848). 

 



 

48 

Telji þjónusturáðgjafar vera mikinn ávinning fyrir bankann að byggja upp tengsl þá 

eru meiri líkur að þeir þjónusturáðgjafar telji einnig vera mikinn ávinning fyrir 

viðskiptavini að vera í tengslum við bankann sinn en þarna er sterk jákvæð fylgni á milli 

(r(240) = 0,628; p < 0,05). Telji þjónusturáðgjafar ganga vel að byggja upp tengsl innan 

eigin banka eru meiri líkur á því að þeir aðlagi þjónustu og samskipti að viðskiptavinum 

sínum en þarna er miðlungs jákvæð fylgni á milli (r(234) = 0,414; p < 0,05). 

6.2 Gagnaöflun og notkun upplýsinga 

Þjónusturáðgjafarnir safna frekar mikið af gögnum um viðskiptavini bankanna. Það er 

ekki munur á milli bankanna hver safnar mestum persónuupplýsingum (p > 0,05) né 

upplýsingum um viðskiptasögu viðskiptavina (p > 0,05). Þó er munur á því hversu mikið 

þjónusturáðgjafar safna gögnum eftir tegund þeirra. Þjónusturáðgjafarnir safna 

persónuupplýsingum (M=5,14; sf=1,256; N=242) í ríkara mæli heldur en upplýsingum 

um viðskiptasögu (M=5,09; sf=1,165; N=239) (t(237) = 0,765; p < 0,05).  

Safni þjónusturáðgjafar persónuupplýsingum af miklu mæli eru meiri líkur á því að 

þeir safni upplýsingum um viðskiptasögu viðskiptavina í miklu mæli líka en þar er 

miðlungs jákvæð fylgni á milli (r(236) = 0,525; p < 0,05). 

Það er ekki nóg að safna gögnum heldur á einnig að nota þær. Þjónusturáðgjafar 

bankanna nota gögn sem safnað er í frekar miklu mæli (M=5,67; sf=1,156; N=238). 

Þjónusturáðgjafar í banka A (M=5,90; sf=0,947) notar upplýsingarnar meira heldur en 

þjónusturáðgjafar í banka C (M=5,26; sf=1,362; (F(2, 235) = 5,517; p = 0,05) en ekki er 

munur á því hversu mikið þjónusturáðgjafar í banka B (M=5,26; sf=1,174) notast við 

upplýsingarnar miðað við hina tvo bankana (p>0,05). 

Þjónusturáðgjöfum þykir ekki mjög einfalt að fá yfirsýn yfir allar skráðar upplýsingar 

um viðskiptavini með tölvukerfunum (M=4,66; sf=1,552; N=241). Þjónusturáðgjöfum í 

banka C (M=5,13; sf=1,299) þykir það einfaldara að fá yfirsýn heldur en 

þjónusturáðgjöfum í banka B (M=4,35; sf=1,1617) (F(2, 238) = 4,381; p < 0,05) en það er 

ekki munur á því hversu einfalt þjónusturáðgjöfum banka A (M=4,70; sf=1,560) þykir að 

fá yfirsýn yfir allar upplýsingar miðað við hina tvo bankana (p > 0,05). 

Þyki þjónusturáðgjöfum einfalt að fá yfirsýn yfir allar skráðar upplýsingar um 

viðskiptavini eru þeir líklegri til að safna sjálfir persónuupplýsingum (r(235) = 0,561; p < 

0,05) en þar er miðlungs jákvæð fylgni, og upplýsingum um viðskiptasögu þeirra (r(238) 
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= 0,283; p < 0,05) en þar er veik jákvæð fylgni. Þyki þjónusturáðgjöfum einfalt að fá 

yfirsýn yfir allar skráðar upplýsingar um viðskiptavini eru þeir líklegri til þess að nýta sér 

þær (r(234) = 0,244; p < 0,05) en þar er veik jákvæð fylgni. 

Þjónusturáðgjafar bankanna þykir frekar auðvelt fyrir viðskiptavini að nálgast 

upplýsingar um vörur og þjónustu bankanna (M=5,78; sf=1,074; N=241). Það er enginn 

munur á milli bankanna og hversu auðvelt þjónusturáðgjafar telja það vera fyrir 

viðskiptavini sína að nálgast þessar upplýsingar (p > 0,05). 

6.3 Hlutverk stjórnenda 

Á mynd 3 má sjá hversu mikinn stuðning þjónusturáðgjöfum finnst þeir fá frá 

stjórnendum sínum (M=5,37; sf=1,1319; N=240) og á mynd 4 hversu vel 

þjónusturáðgjöfum finnst stjórnendur leiðbeina sér (M=4,79; sf=1,410; N=238). 

Þjónusturáðgjöfunum finnst stjórnendur sýna nokkuð mikinn stuðning þar sem 79,5% 

þjónusturáðgjafa telja svo vera. Að sama skapi finnst þjónusturáðgjöfum leiðbeiningar 

stjórnenda góðar þar sem 62,5% telja svo vera. Þjónusturáðgjöfum telja sig fá meiri 

stuðning heldur en leiðbeiningar frá stjórnendum (t(235) = 7,984; p < 0,05). Að mati 

þjónusturáðgjafanna er ekki neinn munur á milli banka þegar kemur að stuðningi 

stjórnenda eða hversu vel þeir leiðbeina þjónusturáðgjöfunum (p > 0,05). 

 

Mynd 3 - Stuðningur stjórnenda í öllum bönkunum 
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Mynd 4 - Hversu vel stjórnendur leiðbeina í öllum bönkunum 

Þjónusturáðgjöfunum finnst stjórnendur hafa lagt frekar mikla áherslu á það að 

byggja upp viðskiptatengsl innan bankanna (M=5,53; sf=1,197; N=233). Þeim finnst 

stjórnendur ekki hafa verið jafn duglegir að útskýra ávinning þess að stunda stjórnun 

viðskiptatengsla (M=5,00; sf=1,317; N=239) (t(230) = 7,238; p < 0,05). 

Að mati þjónusturáðgjafanna þá leggja stjórnendur í banka B (M=5,48; sf=0,996) 

meiri áhersla á stjórnun viðskiptatengsla heldur en í banka C (M=5,13; sf=1,359) (F(2, 

230) = 5,664; p < 0,05) en ekki er munur á hversu mikla áherslu stjórnendur í banka A 

(M=5,49; sf=1,214) miðað við hina tvo bankana (p > 0,05). Að mati þjónusturáðgjafanna 

er enginn munur á því hversu vel ávinningur viðskiptatengsla hefur verið útskýrður á 

milli banka (p > 0,05). 

Þegar þjónusturáðgjöfum þykir stjórnendur sýna sér stuðning í uppbyggingu 

viðskiptatengsla eru meiri líkur á því að: 

  Þjónusturáðgjafarnir telji ávinning viðskiptavina vera mikinn (r(237) = 0,323; 
p < 0,05) með veika jákvæða fylgni. 

 Þjónusturáðgjöfum þyki leiðbeiningar stjórnenda góðar (r(234) = 0,692; p < 
0,05) með sterka jákvæða fylgni. 

 Þjónusturáðgjöfum þyki stjórnendur leggja mikla áherslu á tengsl innan 
bankanna (r(230) = 0,620; p < 0,05) með sterka jákvæða fylgni. 

 Þjónusturáðgjöfum þyki stjórnendur hafa útskýrt ávinning viðskiptatengsla vel 
(r(236) = 0,557; p < 0,05) með miðlungs jákvæða fylgni. 
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Hafi stjórnendur útskýrt ávinning viðskiptatengsla vel að mati þjónusturáðgjafa þykir 

þjónusturáðgjöfum einfaldara að byggja upp tengsl (r(235) = 0,392; p < 0,05) en þar er 

veik jákvæð fylgni, og þá aðlaga þjónusturáðgjafarnir frekar samskipti og þjónustu að 

viðskiptavinum (r(233) = 0,474; p < 0,05) en þar er miðlungs jákvæð fylgni. Hafi 

stjórnendur lagt mikla áherslu á viðskiptatengsl að mati þjónusturáðgjafa þá eru meiri 

líkur á því að þjónusturáðgjöfum þyki þeir fá meiri stuðning frá stjórnendum (r(230) = 

0,620; p < 0,05) en þar er sterk jákvæð fylgni. 

6.4 Innviði bankanna 

Nær allir þjónusturáðgjafarnir (90,9%) eru meðvitaðir um að það sé í stefnu bankanna 

að byggja upp viðskiptatengsl við viðskiptavini þó það séu örfáir sem telja sig ekki vita 

það og enn færri en það sögðu svo ekki vera. 

Þjónusturáðgjafar telja almenn samskipti innan bankanna vera nokkuð góð (M=5,71; 

sf=1,129; N=241). Langflestir þjónusturáðgjafanna (86%) segja samskiptin góð, frekar 

góð eða mjög góð. Þjónusturáðgjafar í banka B (M=6,00; sf=1,135) telja samskipti vera 

betri hjá sér en þjónusturáðgjafar í banka A (M=5,49; sf=1,124) (F(2, 238) = 5,069; p < 

0,05) en það er ekki munur á því hversu góð samskiptin eru að mati þjónusturáðgjafa í 

banka C (M=5,64; sf=1,039) miðað við hina tvo bankana (p > 0,05). 

Þjónusturáðgjafar bankanna hafa ekki fengið mjög mikla þjálfun frá stjórnendum að 

eigin mati (M=4,62; sf= 1,63; N=242). Rúmlega helmingur þjónusturáðgjafanna (58,8%) 

sögðust hafa fengið mikla, frekar mikla eða mjög mikla þjálfun. Tæplega helmingur 

þjónusturáðgjafanna (41,2%) hefur þá fengið minni þjálfun en það, eða litla þjálfun. 

Þjónusturáðgjafar í banka B (M=5,07; sf=1,491) telja sig hafa fengið talsvert meiri þjálfun 

heldur en þjónusturáðgjafar í banka A (M=4,33; sf=1,658) (F(2, 239) = 5,605; p < 0,05) en 

ekki er munur á því hversu mikla þjálfun þjónusturáðgjafar í banka C (M=4,42; sf=1,634) 

telja sig hafa fengið miðað við hina tvo bankana (p > 0,05).  

Þjónusturáðgjöfum þykir frekar einfalt, en þó ekki mjög, að byggja upp 

viðskiptatengsl við viðskiptavini (M=4,87; sf=1,129; N=240). Þjónusturáðgjöfum í banka 

C (M=5,13; sf=1,133) þykir einfaldar að byggja upp tengsl heldur en þjónusturáðgjöfum í 

banka A (M=4,60; sf=1,213) (F(2, 237) = 4,359; p < 0,05) en það er ekki munur á því 

hversu einfalt þjónusturáðgjöfum í banka B (M=5,01; sf=1,229) þykir að byggja upp 

tengsl miðað við hina tvo bankana (p > 0,05). 
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Í heildina litið er frekar einfalt að flytja sig um banka (M=5,10; sf=1,450; N=240). Að 

mati þjónusturáðgjafanna er enginn munur á því milli banka hversu einfalt það er að 

skipta um banka (p > 0,05). 

Hafi þjónusturáðgjafar hlotið mikla þjálfun að eigin mati þá eru meiri líkur á því að 

þeir bjóði viðskiptavinum sínum upp á meiri eða fjölbreyttari þjónustu (r(238) = 0,450; p 

< 0,05) og þá aðlaga þeir þjónustu og samskipti betur að viðskiptavinum (r(235) = 0,451; 

p < 0,05) en við þessi tvö atriði er miðlungs jákvæð fylgni. 

6.5 Hvatar 

Að hafa hvata fyrir það að annars vegar bjóða viðskiptavinum að auka þjónustu sína og 

hins vegar að byggja upp viðskiptatengsl við viðskiptavini er í raun og veru verið að 

hvetja þjónusturáðgjafa til þess sama. Í báðum þessum atriðum er verið að hvetja 

þjónusturáðgjafa til að byggja upp tengsl við viðskiptavini, því við það að bjóða 

viðskiptavinum að auka við þjónustu sína er verið að byggja upp tengsl við þá. Ef 

þjónusturáðgjafarnir myndu vita það þá vissu þeir nokkuð vel hvað uppbygging 

viðskiptatengsla snýst um. Það virðist því miður ekki vera svo, eins og sést á mynd 5 eru 

mun færri sem segja að það sé hvati fyrir því að stofna til tengsla heldur en að bjóða 

viðskiptavinum auka þjónustu. 

 

Mynd 5 - Hvatar í öllum bönkunum 

Hvatakerfi virðast vera nokkuð óljós innan bankanna eða eru bara ekki til staðar. Svör 

þjónusturáðgjafa eftir bönkum um það hvort það sé einhver hvati fyrir það að byggja 
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upp tengsl við viðskiptavini má sjá á mynd 6. Svör þjónusturáðgjafa eftir bönkum um 

það hvort það sé hvati fyrir það að auka þjónustu við viðskiptavini má sjá á mynd 7. Nær 

allir þjónusturáðgjafanna banka B og C segja enga hvata vera í boði en það er óljósara í 

banka A. 

 

Mynd 6 - Hvati fyrir uppbyggingu tengsla eftir bönkum 

 

Mynd 7 - Hvati fyrir því að auka þjónustu við viðskiptavini eftir bönkum 

6.6 Samskipti  

Langflestir þjónusturáðgjafanna (92%) notast við netið til þess að eiga samskipti við 

viðskiptavini en aðeins færri þeirra (79%) notast við sms skilaboð til þess. Það er ekki 
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munur á því milli bankanna hversu oft þjónusturáðgjafar eiga í samskiptum við 

viðskiptavini hvort sem þeir notist við netið (p > 0,05) eða við sms (p > 0,05). 

Að mati þjónusturáðgjafa hafa þeir frekar oft frumkvæði af því að eiga samskipti við 

viðskiptavini bankanna (M=4,95; sf=1,232; N=239). Ekki er munur á milli bankanna og 

því hversu oft þeir hafa frumkvæði af samskiptum við viðskiptavini sína (p > 0,05)  

6.7 Það sem snýr að viðskiptavinum 

Enginn þjónusturáðgjafanna telur mikilvægara að ná í nýja viðskiptavini heldur en að 

auka þjónustuna við núverandi viðskiptavini en flestum þykir bæði jafn mikilvægt. Á 

mynd 8 má sjá eftir bönkum, hvort þjónusturáðgjöfum þyki mikilvægara að auka 

þjónustu við viðskiptavini eða hvort þeim þyki bæði mikilvægara að ná í nýja 

viðskiptavina og auka þjónustuna við viðskiptavini.  

  

Mynd 8 - Ná í nýja viðskiptavini eða auka þjónustuna við núverandi viðskiptavini 

Þjónusturáðgjafar bankanna telja sig bjóða viðskiptavinum nokkuð oft að auka við 

þjónustu sína eða uppfæra vörur sínar (M=4,83; sf=1,468; N=241) og þar eru 

þjónusturáðgjafar bankanna jafnir. Þjónusturáðgjafar bjóða viðskiptavinum nokkuð oft 

auka þjónustu eða uppfærslu á vörum eins og sjá má á mynd 9 en rúmlega 61% gerir 

það oft, frekar oft eða mjög oft.  
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Mynd 9 - Boðið upp á auka þjónustu eða uppfærslu á vörum  

Það virðist ekki vera alveg ljóst innan bankanna hvort það sé klúbbur í boði fyrir 

viðskiptavin þar sem flestir (90,1%) segja svo vera en nokkrir (9,1%) ekki.  

Þjónusturáðgjafar telja sig aðlaga þjónustu og samskipti vel að þörfum viðskiptavina 

sinna (M=4,83; sf=1,468; N=241). Mynd 10 sýnir að rúm 60% þjónusturáðgjafa aðlaga 

þjónustu og samskipti að miklu leyti, að frekar miklu leyti eða að mjög miklu leyti að 

viðskiptavinum. 

 

Mynd 10 - Aðlögun þjónustu og samskipta við viðskiptavini 

Þjónusturáðgjafar í banka B (M=5,14; sf=1,069) telja sig aðlaga þjónustu og samskipti 

meira en þjónusturáðgjafar í banka A (M=4,62; sf=4,62) (F(2, 235) = 4,555; p < 0,05) en 
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ekki fannst munur á því hversu vel þjónusturáðgjafar í banka C (M=4,94; sf=1,195) telja 

sig aðlaga þjónustu miðað við hina tvo (p > 0,05).  

Telji þjónusturáðgjafar sig fá góðar leiðbeiningar í uppbyggingu tengsla þá aðlaga þeir 

þjónustu og samskipti betur að viðskiptavinum (r(232) = 0,462; p < 0,05) en þar er 

miðlungs jákvæð fylgni. 
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7 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða aðferðum er beitt innan stóru 

viðskiptabankanna þriggja til þess að byggja upp viðskiptatengsl við viðskiptavini. Leitast 

var eftir því hvort þær aðferðir sem er beitt innan bankanna samræmist því hvernig er 

best að fara að miðað við fyrri rannsóknir. Til þess var eftirfarandi rannsóknarspurning 

höfð að leiðarljósi: „Hvaða aðferðum er beitt innan þriggja stærstu viðskiptabanka 

landsins til þess að byggja upp tengsl við viðskiptavini?“ 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þegar kemur að stjórnun 

viðskiptatengsla innan bankanna þriggja er notast að frekar miklu leyti við aðferðir sem 

fyrri rannsóknir hafa staðfest að séu góðar. Þó svo bankarnir fari eftir góðum aðferðum 

mættu þeir bæta sig í nokkrum þeirra. Enginn banki skaraði framúr og það var sjaldan 

sem munur fannst á milli viðhorfs þjónusturáðgjafanna eftir bönkum og enn sjaldnar 

munur á milli allra bankanna.  

Búið er að sannfæra þjónusturáðgjafa um ágæti stjórnunar viðskiptatengsla þar sem 

þeir telja frekar mikinn ávinning fyrir bæði bankana og viðskiptavinina af því að byggja 

upp tengsl sín á milli. Þeir telja þó ávinninginn vera meiri fyrir bankanna. Það gefur til 

kynna að þjónusturáðgjafarnir hafa nokkuð mikla trú á stjórnun viðskiptatengsla. Þar 

sem þjónusturáðgjafarnir hafa frekar mikla trú á viðskiptatengsl bendir það til þess að 

uppbygging tengsla sé í menningu allra bankanna. Trúi starfsfólk á ágæti stjórnunar 

viðskiptatengsla og styðji hugmyndafræðina er það frekar tilbúið að fylgja henni (Rapp 

o.fl., 2010). Þrátt fyrir þetta eru þeir ekki eins sannfærðir um að það gangi vel að byggja 

upp tengsl í bankanum hjá sér. Það þarf að bæta með því að sýna þjónusturáðgjöfunum 

fram á hvernig raunvörulega gengur í uppbyggingu viðskiptatengsla innan bankanna.  

Þjónusturáðgjafarnir eru frekar duglegir að safna gögnum um viðskiptavini en hér er 

svigrúm fyrir þá til þess að bæta sig. Þeir safna meira af persónuupplýsingum heldur en 

upplýsingum um viðskiptasögu viðskiptavina sinna. Þjónusturáðgjafar bankanna safna 

öllum þeim gögnum sem Park og Kim (2003) stinga uppá. Það er mikilvægt að safna 

gögnum um viðskiptavini til þess að geta byggt upp tengsl við þá (Park og Kim, 2003). 
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Gögnin eru svo nýtt til þess að geta veita betri og persónulegri þjónustu sem er aðlöguð 

fyrir hvern og einn (Peppers o.fl., 1999).  

Notast er við tölvukerfi til þess að halda utan um gögn um viðskiptavini. 

Þjónusturáðgjöfum bankanna þykir þó ekki mjög einfalt að fá yfirsýn yfir öll þau gögn 

sem eru til með núverandi tölvukerfum svo tæknin er ekki að sinna því sem hún á að 

gera. Gagnaöflun er til lítils gagns þar sem þjónusturáðgjöfum þykir erfitt að fá yfirsýn 

yfir upplýsingarnar til þess að nýta þær. Rannsóknin sýndi að þyki þjónusturáðgjöfum 

einfalt að fá yfirsýn yfir upplýsingar þá eru þeir líklegri til þess að safna gögnum sjálfir og 

nýta sér þau. Það kom eilítið á óvart að tengslin þarna á milli skyldu ekki vera sterkari en 

raun bar vitni þar sem það hefði talist líklegt að ef þjónusturáðgjöfum þætti auðvelt að 

fá yfirsýn yfir upplýsingar að þeir væru mun líklegri til að bæði safna meiri gögnum og 

nýta sér upplýsingarnar í mun meira mæli. Það er ekki nóg að vera með tæknibúnað til 

staðar til þess að safna gögnum og fá yfirsýn yfir upplýsingar um viðskiptavini heldur 

þarf einnig færni starfsfólks til þess að nýta hann (Rapp o.fl., 2010; Stone o.fl., 1996). 

Þjónusturáðgjafarnir notast við upplýsingar um viðskiptavini í frekar miklu mæli. Það 

eru jákvæð tengsl á milli þess að nýta upplýsingar um viðskiptavini til þess að bjóða 

þeim betri þjónustu og uppbyggingu viðskiptatengsla (Croteau og Li, 2003).  

Séð er til þess innan bankanna að viðskiptavinir getir orðið sér úti um þær 

upplýsingar sem þeir gætu þarfnast. Þjónusturáðgjafar telja það vera auðvelt fyrir 

viðskiptavini að verða sér úti um allar þessar upplýsingar. Viðskiptavinir verða að geta 

fundið upplýsingar um fyrirtækið til þess að kynna sér vörur eða starfsemi þess betur 

(Day, 2003). 

Að mati þjónusturáðgjafanna þá fá þeir frekar mikinn stuðning og frekar góðar 

leiðbeiningar frá stjórnendum. Þar sem þeim þykir stuðningurinn heldur meiri en 

leiðbeiningarnar þá kemur stuðningurinn ekki að eins miklu gagni fyrst 

þjónusturáðgjafarnir eru ekki með nógu góðar aðferðir í uppbyggingu tengslanna. Þó er 

stuðningur stjórnenda mjög jákvæður þar sem það þýðir líklega að þjónusturáðgjafarnir 

geti leitað til stjórnenda. Um þriðjungi þjónusturáðgjafanna fannst leiðbeiningar 

bankanna ekki góðar og því ætti að bæta þær. Séu stjórnendur búnir að útskýra ávinning 

tengsla þykir þjónusturáðgjöfum einfaldara að byggja þau upp og aðlaga þá frekar 

samskipti og þjónustu að viðskiptavinum. Stjórnendur bankanna hafa lagt frekar mikla 
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áherslu á viðskiptatengsl innan bankanna. Hins vegar hafa stjórnendurnir ekki útskýrt 

ávinning viðskiptatengsla eins vel. Öll aðkoma stjórnenda að stjórnun viðskiptatengsla 

virðast tengjast. Sýni stjórnendur stuðning, þá eru þeir líklegri til að leiðbeina betur, 

leggja meiri áherslu á tengsl og útskýra betur ávinning tengslanna. Rannsókn þessi leiddi 

í ljós það sama og rannsókn Coltman (2007) að það er fylgni á milli þess að stjórnendur 

hafi trú á stjórnun viðskiptatengsla og stuðningi þeirra. Stjórnendur leika stórt hlutverk í 

stjórnun viðskiptatengsla innan fyrirtækja (Croteau og Li, 2003) og eiga að taka þátt í 

verkefnum tengdum því (Zwikael, 2008). Styðji stjórnendur við uppbyggingu tengsla má 

vænta betri frammistöðu (Coltman, 2007). Starfsfólkið þarf að fá að vita hverju fylgir að 

byggja upp viðskiptatengsl og hver markmiðin með því séu en þetta eru atriði sem 

stjórnendur eiga að segja því frá. Þannig getur starfsfólkið skilið ávinning tengsla (Boyd, 

2008; Vakola o.fl., 2007).  

Stefna bankanna hefur líklega verið vel kynnt fyrir þjónusturáðgjöfum þar sem flestir 

þeirra vita að hún inniheldur uppbyggingu tengsla við viðskiptavini. Það bendir aftur á 

að uppbygging bankanna styðji við stjórnun viðskiptatengsla (Day, 2003). 

Hugmyndafræði stjórnunar viðskiptatengsla þarf að koma fram í stefnu fyrirtækisins svo 

hægt sé að vinna eftir henni (Kristoffersen og Singh, 2004; Stone o.fl., 1996).  

Samskipti virðast vera nokkuð góð innan bankanna að mati þjónusturáðgjafanna. Þá 

geta þjónusturáðgjafar leitað til annarra starfsmanna vanti þeim upplýsingar eða 

aðstoð. Allt starfsfólk og allar deildir eiga að taka þátt í stjórnun viðskiptatengsla innan 

fyrirtækja til dæmis með því að vera tilbúin að deila upplýsingum sín á milli sem nýtast í 

uppbyggingu tengsla (Day, 2003).  

Þjónusturáðgjafar telja sig ekki hafa fengið mjög mikla þjálfun innan bankanna, en þó 

einhverja. Þeir þjónusturáðgjafar sem telja sig hafa fengið góða þjálfun eru líklegri til að 

bjóða viðskiptavinum sínum meiri og fjölbreyttari þjónustu sem sýnir hversu mikilvæg 

þjálfun er. Þjálfun stuðlar að bættri þekkingu við uppbyggingu tengsla og verður til þess 

að starfsfólki þyki það ekki eins flókið (Pai og Tui, 2011). Þjálfun getur aukið viðskiptin 

sem viðskiptavinir eiga við bankana og þannig aukið líftímavirði viðskiptavinanna 

(Blatterberg og Deighton, 1996; Stone o.fl., 1996). Þjónusturáðgjöfum þykir frekar 

einfalt að byggja upp tengsl við viðskiptavini, en ekki mjög einfalt, því mættu bankarnir 

huga að því. Það verður að gæta þess að uppbygging tengsla vaxi ekki í augum 
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þjónusturáðgjafa en það er hægt að gera með því að auka þjálfun en 

þjónusturáðgjafarnir töldu sig ekki hafa hlotið mjög mikla þjálfun innan bankanna eins 

og áður kom fram. Þyki starfsfólki einfalt að byggja viðskiptatengsl eykur það líkurnar á 

að það taki þátt í uppbyggingu tengsla (Pai og Tu, 2011).  

Það er mat þjónusturáðgjafanna að það sé frekar einfalt að skipta um banka. Hægt er 

að bjóða viðskiptavinum aukinn ávinning, til dæmis afslátt, svo þeir yfirgefi síður 

bankann þar sem þá myndu þeir missa þennan ávinning (Chadha og Kapoor, 2009).  

Þjónusturáðgjafar notast bæði við netið og sms í miklu mæli í samskiptum sínum við 

viðskiptavini. Tæknin býður upp á auðveldari samskiptaleiðir og auðveldar þar með 

stjórnun viðskiptatengsla (Duran, 2010; Hamid og Kassim, 2004).  

Þjónusturáðgjafar bankanna telja sig hafa frekar reglulega frumkvæði af því að eiga 

samskipti við viðskiptavini sína. Regluleg samskipti auka kauptíðni viðskiptavina í 

framtíðinni (Venkatesan og Kumar, 2004) og þau gera þá ánægðari (Crosby og Stephens, 

1987). Með því að eiga samskipti við viðskiptavini er hægt að kynnst þörfum þeirra og 

löngunum með því að skrá samskiptin niður (Peppers o.fl., 1999).  

Flestir þjónusturáðgjafanna telja jafn mikilvægt að ná í nýja viðskiptavini sem og að 

auka þjónustuna við núverandi viðskiptavini. Þjónusturáðgjafarnir eru meðvitaðir um 

mikilvægi þess að hlúa að og auka þjónustu við viðskiptavini bankanna. Það er ódýrara 

að þjónusta núverandi viðskiptavini heldur en að leggja áherslu á það að ná í nýja 

viðskiptavini (Liu o.fl., 2011; Stone o.fl., 1996) og núverandi viðskiptavinir skapa 

fyrirtækinu meiri tekjur (Lemon o.fl., 2001).  

Þjónusturáðgjafarnir bjóða viðskiptavinum sínum frekar oft að auka við vöruúrval sitt 

og þjónustu eða uppfærslu á vörum og þjónustu. Til þess að fá sem mest virði úr 

hverjum viðskiptavini þarf að auka líftímavirði þeirra með því að auka viðskipti þeirra við 

fyrirtækið (Blatterberg og Deighton, 1996).  

Þjónustu og samskipti er frekar vel aðlöguð að viðskiptavinum bankanna að mati 

þjónusturáðgjafanna. Þeir þjónusturáðgjafar sem telja uppbyggingu tengsla innan 

bankanna ganga vel eru duglegri við það að aðlaga þjónustu og samskipti að 

viðskiptavinum. Hafi þjónusturáðgjafar fengið góðar leiðbeiningar eru þeir einnig 

duglegri í því að aðlaga þjónustu og samskipti að viðskiptavinum sínum. Helsti kostur 

stjórnunar viðskiptatengsla er að þjónusta er aðlöguð að hverjum og einum viðskiptavini 
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(Peppers, o.fl., 1999). Við þetta eykst ánægja viðskiptavina og þeim þykir þeir fá meira 

virði fyrir peningana (Mithas, o.fl., 2005).  

Þau atriði sem helst þyrfti að bæta er að koma þjónusturáðgjöfum í ljós um hvort 

bankarnir séu með hvatakerfi fyrir uppbyggingu tengsla og hvort þeir bjóði upp á klúbba 

fyrir viðskiptavini sína. Helmingi fleiri segja hvata vera fyrir það að bjóða viðskiptavinum 

upp á auka þjónustu heldur en fyrir það að byggja upp tengsl, en þetta tvennt er í raun 

og veru sami hluturinn. Bankarnir ættu að koma upp skýru hvatakerfi hjá sér og útskýra 

það vel fyrir þjónusturáðgjöfunum því það er mismunandi hvort þeir telji hvata vera í 

boði eða ekki. Hvatar gegna því hlutverki að gera starfsfólk virkara í uppbyggingu tengsla 

(Day, 2003; Letaifa og Perrien, 2007; Reinartz o.fl., 2004; Saeed o.fl., 2011). Ekki virðist 

ljóst á meðal þjónusturáðgjafanna hvort bankarnir séu með klúbb fyrir viðskiptavini. Hafi 

þeir ekki klúbb nú þegar ættu þeir að stofna hann, en séu klúbbar til nú þegar þarf að 

kynna þá og fríðindi þeirra fyrir þjónusturáðgjöfunum. Gangi viðskiptavinir í klúbb, þar 

sem þeim býðst betri kjör og jafnvel afslættir, verður það til þess að þeir eiga meiri 

viðskipti við fyrirtækið (Meyer-Waarden, 2008).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að bankarnir geta búist við þeim 

ávinningi sem stjórnun viðskiptatengsla býður uppá. Vegna stjórnunar viðskiptatengsla 

hafa bankarnir líklega nú þegar auka hagnað sinn (t.d Crosby og Stephens, 1987; 

Reinartz og Kumar, 2003; Saeed o.fl., 2011), stundað vöruþróun í meira mæli (Ernst o.fl., 

2011; Lin o.fl., 2010) og fengið jákvæðari viðbrögð frá viðskiptavinum (Sin o.fl., 2003; 

Kim o.fl., 2008; Wang, I. o.fl., 2010). 

7.1 Samanburður á milli banka 

Í nokkrum atriðum reyndist munur á milli viðhorfs þjónusturáðgjafa bankanna. 

Þjónusturáðgjafar í banka B telja vera meiri ávinning fyrir bæði bankann og viðskiptavini 

að ganga í tengsl heldur en þjónusturáðgjafar í banka A. Þjónusturáðgjafar í banka B 

telja stjórnun viðskiptatengsla ganga best hjá sér, næst koma þjónusturáðgjafar í banka 

A og að lokum þjónusturáðgjafar í banka C. Þetta bendir til þess að þjónusturáðgjafar í 

banka B hafi mesta trú á stjórnun viðskiptatengsla. 

Þjónusturáðgjafar í banka A eru duglegri að nota upplýsingar um viðskiptavini til þess 

að veita þeim betri þjónustu heldur en þjónusturáðgjafar í banka C. Hins vegar þykir 
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þjónusturáðgjöfum í banka C auðveldara að fá yfirsýn yfir upplýsingar viðskiptavina 

heldur en þjónusturáðgjöfum í banka B. 

Það kom í ljós að stjórnendur í banka B leggja meiri áherslu á stjórnun 

viðskiptatengsla heldur en stjórnendur í banka C að mati þjónusturáðgjafa. Samskiptin 

eru betri í banka B að mati þjónusturáðgjafa heldur en í banka A. Þjónusturáðgjafar í 

banka B finnast þeir einnig hafa fengið meiri þjálfun en þjónusturáðgjafar í banka A. Það 

reynist þjónusturáðgjöfum í banka C einfaldara að byggja upp tengsl við viðskiptavini en 

þjónusturáðgjöfum í banka A. Af svörum þjónusturáðgjafa að dæma virðist vera 

einhverskonar hvatakerfi innan banka A en ekki hinna tveggja. Þegar kemur að því að 

aðlaga þjónustu að viðskiptavinum eru þjónusturáðgjafar í banka B duglegri að því 

heldur en þjónusturáðgjafar í banka A. 

7.2 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Ýmsir þættir geta haft takmarkandi áhrif á rannsóknir sem þessa. Það getur skekkt 

niðurstöðurnar. Þess vegna er gott að hafa takmarkanirnar í huga þegar niðurstöðurnar 

eru skoðaðar. 

Mögulega hefði verið hægt að fá marktækari niðurstöður ef fleiri þjónusturáðgjafar 

hefðu svarað í heildina. Þetta á sérstaklega við í banka C en þar svöruðu fæstir. Ekki var 

möguleiki á því að senda út þriðju ítrekunina þar sem það hefði þurft að gera það of 

seint til þess að rannsakandinn hefði getað unnið úr svörunum. Það sem gæti hafa haft 

áhrif á svörunina var hversu stuttu fyrir jól spurningakönnunin var send út. Svo stuttu 

fyrir jól eru margir í fríi eða jafnvel með hugann við eitthvað annað. 

Það sem gæti hafa haft áhrif á þessa rannsókn er það að skala spurningarnar voru 

bara merktar á sitthvorum endunum sem gerði það að verkum að hinir valmöguleikarnir 

voru huglægir fyrir þátttakendur. Það þýðir það að þátttakendur gætu hafa lagt 

mismunandi meiningu á bakvið svörin með þeirri tölu sem þeir merktu við.  

Lengd spurningalistann gæti hafa latt fólk til að svara honum þar sem það gæti hafa 

talið það taka of langan tíma. Þá getur verið að svarendur hafi misskilið eitthvað af 

spurningunum og því ekki getað svarað alveg rétt. Eins getur dagsform svarenda haft 

áhrif á svörun, það er að segja ef svarendur voru til dæmis þreyttir, hvort svarendur lásu 

spurningarnar illa eða höfðu ekki mikinn áhuga á því að svara þeim. 
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Það hefur áhrif á niðurstöðurnar hvaða spurningar eru í spurningakönnuninni. Það 

þykir nokkuð líklegt að bankarnir séu nú að gera einhverja hluti til að vinna að 

uppbyggingu viðskiptatengsla sem ekki var spurt um og kemur því hvergi fram hér í 

niðurstöðunum. Það gæti haft þau áhrif að niðurstöðurnar vanmeti getu bankanna til 

þess að stjórna viðskiptatengslum sínum. 

Rannsókn þessi tekur einungis mið af hlið bankans þegar kemur að stjórnun 

viðskiptatengsla. Hlið bankans er svo persónulegt mat sem þjónusturáðgjafarnir lögðu á 

atriðin sem rannsökuð voru. Þess vegna var aðeins hægt að mæla hvernig 

þjónusturáðgjafar telja sig standa í uppbyggingu tengslanna. 

Hvað varðar frekari rannsóknir á málinu væri mjög forvitnilegt, og gagnlegt fyrir 

bankana, að fá að vita hvernig viðskiptavinirnir meta uppbyggingu tengslanna. Þá væri 

gaman að bera saman svör þjónusturáðgjafa og svör viðskiptavina. 

Það væri einnig mjög áhugavert að skoða hlið stjórnenda á uppbyggingu 

viðskiptatengsla innan bankans. Það getur verið að þeir hafi aðrar hugmyndir um það 

hvernig stjórnun viðskiptatengsla fer fram innan dyra bankans heldur en 

þjónusturáðgjafarnir gera. 

Að lokum gæti þótt athyglisvert að gera eigindlega rannsókn á efninu þar sem væru 

tekin djúpviðtöl við hóp þjónusturáðgjafa. Þannig væri hægt að fá betri tilfinningu fyrir 

því hvað þeim finnst um stjórnun viðskiptatengsla heldur en var gert með 

spurningalistanum í þessari rannsókn. 
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