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Útdráttur 

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að kanna viðhorf fyrirtækja á Íslandi til hugmyndafræðinnar 

Customer Relationship Management (CRM).  

Á undanförnum árum hafa fyrirtæki hugað meira að viðskiptavinum sínum og notast í því 

sambandi í sívaxandi mæli við CRM hugmyndfræðina og/eða hugbúnað tengdan henni. 

Hugmyndfræðin að baki CRM byggist á að safna upplýsingum um viðskiptavininn svo hægt 

sé að veita honum enn betri og staðlaðri þjónustu eða vöru.  

Verkefninu er skipt í tvo hluta. Í fyrstu verður  skoðað hvað felst í CRM hugmyndafræðinni 

og hvaða hlutir og eiginleikar tengjast henni í daglegum rekstri. 

Farið verður yfir grunnatriði CRM og útskýrt hvað það er sem tengist einna helst slíkri 

hugmyndafræði og hvað þessi fræði snúast um í raun og veru. Einnig verður skoðað hvernig 

hægt er að innleiða CRM á sem bestan máta. Skoðað verður viðhorf fyrirtækja til fræðanna og 

hvernig megi nota þau sem best til hagsbóta fyrir fyrirtækið. Að lokum verður  litið á helstu 

kosti og galla CRM ásamt því að fjalla lauslega um helstu áhættur sem geta fylgt slíkri 

hugmyndafræði.  

Í seinni hluta verkefnisins verður greint frá niðurstöðum rannsóknar sem gerð var um viðhorf 

og almenna þekkingu fyrirtækja á Íslandi til CRM. Þar kom í ljós að fyrirtæki hafa jákvætt 

viðhorf til CRM hugmyndafræðinnar hvort sem þau notast við hana eða ekki. Þess ber að geta 

að þátttaka skiptist mjög jafnt á milli þeirra sem notast við CRM og þeirra sem notast ekki við 

það. Meirihluti svarenda rannsóknarinnar vissi hvað CRM stendur fyrir. Betur verður greint 

frá niðurstöðum rannsóknarinnar síðar í ritgerðinni. 
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Inngangur 

Með aukinni samkeppni og hraða á mörkuðum í dag eru fyrirtæki farin að einblína í auknu 

mæli en áður á það hvernig hægt sé að halda betur í viðskiptavinina. Sívaxandi þörf er á því 

að fyrirtæki á markaði hlúi að viðskiptavinum sínum og myndi sterk bönd við bæði núverandi 

og ekki síst verðandi viðskiptavini. Ljóst er að ef fyrirtæki hugar ekki vel að viðskiptavinum 

sínum munu einhverjir aðrir gera það í staðinn. Mörg fyrirtæki í dag hafa kosið að styrkja 

starfsemi sína með því að notast við hugmyndafræði sem nefnist Customer Relationship 

Management (CRM). Er hún gjarnan notuð í þeim tilgangi að auðvelda starfsemina til 

hagsbóta fyrir fyrirtækið.  

Líta má á CRM hugmyndafræðina sem ákveðið ferli við stjórnun á mjög nákvæmum 

upplýsingum um hvern og einn viðskiptavin þar sem vandlega er hugað að öllum snertiflötum 

við viðskiptavininn sem geta hámarkað tryggð hans við fyrirtækið (Kotler og K. Keller, 

2008).  

Töluvert hefur verið skrifað af greinum um CRM á undanförnum árum og áratugum og  eru 

skilgreiningarnar jafn mismunandi og þær eru margar og sumir vita hreinlega ekki um hvað 

CRM snýst í raun og veru (Freeland, 2003).  

Þegar litið er nánar í fræðin er hugmyndafræðin að baki CRM gjarnan skilgreind út frá 

mannlegum samskiptum við viðskiptavinina og nærumhverfi þeirra, þar sem tækni er nýtt við 

öflun upplýsinga á einn eða annan hátt til að öðlast ennþá betri þekkingu á þörfum þeirra 

(Freeland, 2003). Lagt er upp með að hafa vöruna sniðna sem nákvæmast að þörfum hvers og 

eins viðskiptavinar þar sem reynt er eftir bestu getu  að bjóða honum upp á fleiri vörur í 

svipuðum vöruflokki sem hann gæti mögulega haft not fyrir (K. L. Keller, Apéria, og 

Georgson, 2008). Má því með sanni segja að CRM sé ein þeirra aðferða sem fyrirtæki geta 

notað sér til að stýra kaupum og þróa og halda sambandi við viðskiptavininn í því skyni til að 

ná fram langtíma sambandi og góðum ávinningi fyrir fyrirtækið (Jackson, 2007). 

Megin markmið þessa lokaverkefnis er að skyggnast inn í þau fjölmörgu atriði sem snerta 

CRM, skoða viðhorf fyrirtækja til fræðanna og hvernig megi nota þau sem best svo velgengni 

geti hlotist af. Verkefninu er skipt í tvo hluta. Fyrst er skoðað hvað felst í CRM 

hugmyndafræðinni og hvaða hlutir og eiginleikar tengjast henni í daglegum rekstri. Aðal 

viðfangsefni verkefnisins er að kanna þá hlið sem snýr að viðhorfi fyrirtækja út frá CRM og 

hvernig þau geti nálgast viðskiptavininn og tileinkað sér fræðin til að þjóna viðskiptavinum 
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sínum sem allra best. Einnig verður komið inn á þau atriði sem snúa að viðskiptavinunum, 

hvernig halda eigi í þá með ýmsum viðurkenndum aðferðum og ekki síst hvernig eigi að vinna 

tapaða viðskiptavini aftur. 

Í seinni hluta verkefnisins verður greint frá niðurstöðum rannsóknar sem gerð var um viðhorf 

og almenna þekkingu fyrirtækja á Íslandi til CRM. Kannað verður hvort fyrirtæki á Íslandi 

séu almennt að notast við CRM og hvort þau viti hvað CRM stendur fyrir. 

1.1 CRM ferlið 

Þegar fyrirtæki hefur verið sett á laggirnar vill það oft gleymast að hugsa um svokallaða 

viðskiptavinatryggð við sjálfan viðskiptavininn, þ.e. að halda í hann og safna dýrmætum og 

jafnframt gagnlegum upplýsingum um viðkomandi. Með CRM hugsjón að leiðarljósi eru 

fyrirtæki ekki að einblína á það að stækka við sig hvað varðar nýja viðskiptavini, heldur 

aðhyllast þeir sem nota CRM fræðin frekar að rækta samband sitt við núverandi viðskiptavini 

og halda sem lengst í þá. Réttara væri að tala um CRM sem ákveðið ferli, líkt og framleiðslu- 

eða tölvuferli sem þarf að fylgja til að ná settum árangri sem felast í ákveðnum þrepum í átt 

að settu markmiði, því allt þetta hefur í för með sér aukinn kostnað og mikinn tíma fyrir 

fyrirtæki þar sem innleiðing og notkun á CRM getur verið mjög dýr og tímafrek (Bergeron, 

2002; Griffin og Lowenstein, 2001).  

Eins og komið hefur fram áður er eitt af helstu markmiðum CRM að byggja upp langtíma 

arðbært samband við viðskiptavininn ásamt því að hámarka gæði framleiðanda en með því 

eykst sveigjanleiki og svörun við þörfum viðskiptavinarins ásamt því að bregðast við miklum 

og örum breytingum á markaði (Choy, Lee, og Lo, 2004). 

Ferlið CRM er ekki skilgreint sem partur af söluferlinu og varast ber að blanda því saman við 

hugtakið Sales relationship management (SRM), sem gerir ráð fyrir því að allir kaupi eitthvað 

frá fyrirtækinu. Sölufólki er gjarnan kennt að selja sem mest og fær jafnframt umbun fyrir 

góða sölu fremur en að huga að langtíma sölu, með öðrum orðum að halda í viðskiptavininn 

og rækta samband við hann. Segja má að CRM sé ein af mörgum leiðum til að halda í 

viðskiptavininn sem annars færi eitthvert annað. Það er meiri hagur fyrir fyrirtækið að stuðla 

að því að rækta einstakt samband við traustan viðskiptavin. Slíkt samband væri sniðið eftir 

þörf hvers viðskiptavinar hverju sinni. Mörg fyrirtæki í dag eru farin að notast við flókið en 
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jafnframt gott tölvuforrit til að greina þarfir viðskiptavinarins og jafnframt sinna mismunandi 

þörfum hans eftir ólíkum leiðum (Bergeron, 2002). 

Eins og komið hefur fram er CRM kerfið mjög fjölþætt kerfi sem leysir ýmis atriði á skjótan 

og skilvirkan hátt sem líklega hefði annars tekið lengri tíma. Gott dæmi um hag af því að nota  

CRM kerfi er t.d. að ef lykilviðskiptavinur fyrirtækis keypti eða pantaði vöru, myndi CRM 

kerfið framkalla um leið allar sölur tengdar viðkomandi viðskiptavini hjá fyrirtækinu, setja 

viðkomandi vörur  í pöntunarferli ásamt því að hafa samskipti við þá aðila sem þyrfti til að 

gera þjónustuna að veruleika milliliðalaust, án þess að þurfa að leita eftir upplýsingum til að 

senda á viðkomandi stað eða taka upp símann svo ferlið gæti hafist að fullu („5 Ways CRM 

Software Helps Your Sales Force“, 2010). 

1.2 Skilja viðskiptavininn 

Það sem að CRM leggur helst áherslu á hvað varðar viðskiptavininn eru þarfir hans. Fyrirtæki 

sem notast við CRM safnar saman upplýsingum um viðskiptavininn til að sjá hvernig hann  

hagar sér og búa í leiðinni til ákveðið form eða gagnagrunn sem heldur utanum hegðun hans. 

Einnig skiptir það máli fyrir fyrirtækin að stjórna væntingum viðskiptavinarins vegna þess að 

viðskipti við einn viðskiptavin geta orðið mjög löng og þess vegna skiptir máli að setja sig í 

spor viðskiptavinarins og skoða hlutina frá sjónarhorni hans. Einnig er mikilvægt að stjórna 

væntingum hans á hlutum eins og vöru, tíma, þjónustu og hvað hann fær fyrir sjálfan 

peninginn. Með því að gera viðskiptavininn ánægðan eru mun meiri líkur á því að hann muni 

mæla með fyrirtækinu síðar meir í sínum hópi sem skilaði hugsanlega nýjum viðskiptavinum 

fyrir fyrirtækið sjálft (Bergeron, 2002).  

Ekki má þó gleyma því að það er mismunandi leiðir sem henta hverjum og einum 

viðskiptavini best og því getur verið snúið fyrir fyrirtækið að fara einhverja eina ákveðna leið. 

Leiðir sem hægt er að nota  til að ná sambandi við viðskiptavini eru í gegnum tölvupóst, fax, 

fjölmiðla, persónuleg meðmæli, í gegnum síma eða í gegnum netið svo einhver dæmi séu 

tekin (Bergeron, 2002). Hafa ber í huga að viðskiptavinirnir hafa mismunandi bakgrunn og 

ekki gildir það sama um alla varðandi hvaða nálgun er skynsamlegust (Zikmund, McLeod, og 

Gilbert, 2003).  

Í rannsókn sem Zikmund o.fl. (2003) gerðu, sem lýsir einmitt því sem að á undan hefur komið 

um mismunandi þarfir viðskiptavinar, kemur fram að aðeins 9% Bandaríkjamanna lesa allan 
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þann póst sem að þeir fá sendan til sín og af þeim eru 59% konur. Þar af auki eru 16% 

Bandaríkjamanna sem lesa aðeins póst sem eru frá merkjum sem að þeir þekkja. 

Hægt er að styðjast við Pareto hugtakið en þá er viðskiptavinunum skipt upp í tvo hópa og eru 

þeir 80/20 prósent. Það var sett fram vegna þess að talið er að vanalega séu það 20 prósent 

viðskiptavina sem kaupa 80 prósent af þeim vörum sem seldar eru. Þessi 20 prósent eru svo 

kallaðir lykilviðskiptavinir hjá fyrirtækjum. Mörg fyrirtæki bjóða lykilviðskiptavinum sínum 

upp á betri kjör og stundum er þeim boðið upp á miða á leiki, leikhús eða aðra stóra viðburði. 

Fyrirtækin þurfa því að beina athygli sinni að þeim sem kaupa mest og eyða mestu hjá 

fyrirtækjunum, vegna þess að það getur reynst mörgum fyrirtækjum erfitt að ná sér í nýja 

lykilviðskiptavini. Þess vegna skiptir miklu máli að halda vel utan um þá sem eru í 

viðskiptum (Zikmund o.fl., 2003). Það eru kostir við það að halda í viðskiptavini sína og hafa 

þá ánægða hjá fyrirtækinu. Má þar nefna að fyrirtæki geta rukkað viðskiptavini sína um hærra 

verð vegna þess að þeir bjóða upp á góða þjónustu. Ef góð þjónusta er hjá fyrirtækinu þá 

hugsar viðskiptavinurinn eingöngu um það og vill fara þangað aftur með viðskipti sín þótt að 

það sé aðeins dýrara heldur en hjá einhverjum öðrum. Það er hinsvegar erfitt að skilgreina 

hvaða viðskiptavinir eru trúir viðskiptavinir og hverjir ekki (Bergeron, 2002). Ef hugað er að 

því hvers vegna viðskiptavinir hætta í viðskiptum er til listi sem Farrell og Perkins (1998) 

gerðu sem sýnir helstu ástæður þess. Sjá má listann hér fyrir neðan: 

 1% - viðskiptavina deyja 

 3% - viðskiptavina flytja 

 5% - viðskiptavina fer að versla við vini eða ættingja 

 9% - viðskiptavina líkar einfaldlega betur við önnur fyrirtæki 

 14% - viðskiptavina eru óánægðir með afurðina sem seld er  

 68% - viðskiptavinir fara vegna lélegrar þjónustu 

Önnur athyglisverð staðreynd sem þeir Kotler og Keller (2008) skrifuðu um er að einn 

óánægður viðskiptavinur segir að meðaltali ellefu öðrum frá því hversu óánægður hann er. 

Hins vegur kvartar aðeins einn af hverjum tuttugu og fimm óánægðum. Þess vegna skiptir 

miklu máli að halda vel utan um viðskiptavininn svo að hann verði ekki óánægður og tali illa 

um fyrirtækið. Í beinu framhaldi af þessu má í dag áætla að þessar tölur hafi hækkað að 

einhverju marki sökum útbreiðslu á samfélagsmiðlum sem eru í sívaxandi mæli að verða 

sterkari, fólk er farið að tjá sig meira, meðal annars á samskiptasíðum eins og Facebook og 



6 

öðrum bloggsíðum og er fólk því duglegra að tjá sig um þjónustu sem það fær hjá ákveðnu 

fyrirtæki. 

1.2.1 Flokkun viðskiptavina  

Eitt af því sem fyrirtæki getur gert til að ná betri hagnaði er að leggja áherslu á gott skipulag, 

t.d. með því að skilja viðskiptavinina betur og sjá hvað það er sem viðskiptavinirnir geta gert 

fyrir fyrirtækið (Peppers og Rogers, 1999). Sem dæmi þessu til stuðnings má skoða hvernig 

bankarnir bera sig að. Leiðir sem þeir gjarnan nota er að flokka viðskiptavinina niður í þar til 

greinda flokka. Í því betri flokki sem að viðskiptavinirnir eru því betri kjör er hægt að bjóða 

þeim (Arionbanki, e.d.; Íslandsbanki-A, e.d.). 

Bankarnir á Íslandi flokka t.d viðskiptavini sína niður í fjóra flokka; námsmannavild, almenn 

vild, gullvild og platínuvild. Því ofar í flokki sem að viðskiptavinirnir eru því betri kjör er 

bankinn tilbúinn að bjóða þeim upp á. Þeir viðskiptavinir sem fara í hæsta flokkinn eru þeir 

sem bankinn telur vera framtíðarviðskiptavini og eigi vonandi eftir að vera hjá þeim í mörg ár. 

Ef bankinn býður góðum viðskiptavinunum upp á betri kjör er hann að tryggja það að 

viðskiptavinirnir vilji vera áfram í viðskiptum við bankann. Einnig á að taka mark á því að ná 

í unga viðskiptavini sem eru t.d í háskólanámi og eiga að líkindum bjarta framtíð fyrir sér. 

Gott dæmi um reikning sem námsmenn eiga kost á er námsmannavildin sem hugsuð er fyrir 

framtíðarviðskiptavini bankans. Þetta getur leitt til þess að í framtíðinni muni þessi 

einstaklingur skila hagnaði til fyrirtækisins (Arionbanki, e.d.; Íslandsbanki-B, e.d.; 

Landsbankinn, e.d.; Peppers og Rogers, 1999). 

Annað atriði sem vert er að taka fram ef fyrirtæki deila viðskiptavini sínum með 

samkeppnisaðilanum getur verið gott að reyna að komast að því hvað það er sem að fær 

viðskiptavininn til að versla við báða aðilana og hvort að það sé eitthvað sem hægt er að gera 

til að viðskiptavinurinn færi alfarið viðskiptin sín yfir til þín. Því það vill oft verða þannig að 

það er ódýrara fyrir fyrirtæki að halda í eldri viðskiptavini sína heldur en að ná í nýja 

viðskiptavini. Hægt er að segja að virði viðskiptavinarins haldist í hendur við það hversu lengi 

hann er tryggur fyrirtækinu, því tryggð viðskiptavinarins veltur á því hversu mikið það er sem 

að viðskiptavinurinn getur keypt af sjálfu fyrirtækinu (Peppers og Rogers, 1999).  
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1.3 Ávinningur fyrirtækja af CRM 

Fyrirtæki í efnahagslífinu í dag leita stöðugt eftir meiri tryggð hjá viðskiptavinum og ekki síst 

stöðugri viðskiptavinum sem eru tilbúnir að koma aftur. Annað atriði sem er ekki síður 

mikilvægt er góð ímynd, því án góðrar ímyndar eru fyrirtækin lítils virði. Það er því mjög 

mikilvægt að halda vel utanum hlutina og gæta þess að laska ekki orðspor og ímynd 

fyrirtækjanna ef vel á að ganga (Bergeron, 2002).  

Ávinningur fyrirtækja af CRM er mjög mikill. Sem dæmi um það má nefna að það er allt að 

fimm til sex sinnum dýrara að ná í nýja viðskiptavini en að halda í þá gömlu (Angel, 2009).  

Það þarf þó ekki alltaf að leita langt yfir skammt til að ná í nýjan viðskiptavin fyrir fyrirtækið. 

Ekki má heldur gleyma því að viðskiptavinurinn er margfalt líklegri að koma til þín ef þú 

uppfyllir ákveðna tryggð í huga hans og að hann þekkir starfsemi fyrirtækis þíns vel og kunni 

að meta hana sem eykur um leið orðspor fyrirtækisins. Að lokum má ekki gleyma að halda í 

tryggð viðskiptavinarins sem er alls ekki auðvelt og enn þá erfiðara getur verið að ná 

viðskiptavininum á sitt band aftur ef hann er ósáttur eða hikandi fyrir (Angel, 2009). 

Hér að neðan má sjá marga af helstu kostum sem CRM kerfi hafa upp á að bjóða og eru sóttar 

beint af vef Advania (E.d.) á Íslandi: 

 Helstu kostir: 

 CRM er notað til að stýra samskiptum og tengslum við viðskiptavini 

 CRM er notað til að halda utan um jafnt verkefni sem þjónustuþætti 

 CRM er notað til að auka sölu og bæta afkomu í rekstri 

 CRM heldur utan um upplýsingar á miðlægum stað 

 CRM bætir upplýsingaflæði innan og utan fyrirtækis 

1.4 Tilgangur CRM kerfa 

Mismunandi og ólík kerfi eru til af CRM sem notuð eru í ýmsum tilgangi hjá fyrirtækjum um 

allan heim. Slík kerfi geyma gjarnan upplýsingar um sögu viðskiptavinanna hjá fyrirtækinu 

sem getur auðveldað því til muna að sjá um og greina hvern viðskiptavin fyrir sig („How 

Does CRM Work?“, e.d.).   
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Sum CRM kerfi eru hönnuð þannig að þau gefa fyrirtækinu þann kost að selja viðkomandi 

viðskiptavini eitthvað aukalega sem tengjast fyrri kaupum hans, m.ö.o. lætur CRM kerfið vita 

um að þessi ákveðni viðskiptavinur hafi keypt ákveðna vöru og því væri tilvalið að selja 

honum viðbótarvöru sem tengdist upprunalegu vörunni hans. CRM kerfi bjóða einnig upp á 

allskonar möguleika eins og upplýsingar um uppfærslur eða annarskonar aukahluti á 

núverandi vöru viðskiptavinarins, uppfærir verðin þegar þau breytast ásamt því að láta vita 

þegar þörf er á vöruþróun hjá fyrirtækinu svo eitthvað sé nefnt („How Does CRM Work?“, 

e.d.). 

Allt þetta og meira til er komið til með hugtaki sem nefnist gagnagreining (Data mining) sem 

vinnur úr allskonar gögnum og flokkar og auðveldar fyrirtækjum að greina hvern viðskiptavin 

fyrir sig. Dæmi um upplýsingar sem hægt er að fá úr slíkri gagnagreiningu úr CRM kerfum 

eru kyn, aldur, afmælisdagur, símanúmer, heimilisfang og tekjur og skuldir viðkomandi 

viðskiptavinar sem hjálpar til við að finna út hvernig vörur henta hverjum og einum 

viðskiptavini. Þessi gögn eru varðveitt og gerð aðgengileg öllum í fyrirtækinu sem þurfa á 

þeim að halda. Þetta sparar heilmikinn tíma fyrir starfsmenn og tryggir að allir séu  meðvitaðir 

um þarfir viðskiptavinanna (Friedman, 2004; „How Does CRM Work?“, e.d.).  

Gott CRM kerfi þarf að veita eins greiðan aðgang að öllum viðeigandi upplýsingum og kostur 

er varðandi viðskiptavininn. Þegar fyrirtæki hafa safnað upplýsingum saman í CRM kerfið sitt 

er þörf á að geyma gögnin á einum miðlægum stað sem heldur utanum og flokkar þau fyrir 

viðkomandi fyrirtæki. Þá er auðveldara í framhaldinu að meðhöndla þau á réttan hátt. Komið 

er inn á  fleiri atriði varðandi þetta í næsta kafla. Þessi aðferð við að halda utanum gögn 

nefnist CRM vöruhús gagna (Friedman, 2004; O’Brien og Marakas, 2008).  

1.5 CRM vöruhús gagna 

Þó að tölvur og tölvukerfi hafi verið notuð í viðskiptalegum tilgangi í nær hálfa öld eru 

vöruhús gagna tiltölulega nýleg og er talið að fyrstu kerfin hafi komið frá IBM seint á níunda 

áratug síðustu aldar (Hayes, 2002).  

Ein af mörgum skilgreiningum á hugtakinu vöruhús gagna er svæði þar sem gögnum er 

safnað saman, þau flokkuð, sameinuð og geymd á einum stað þannig að þau eru alltaf 

aðgengileg stjórnendum og öðrum aðilum til greiningar. Með þessu er komist hjá því að leita 
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og samræma gögn frá ólíkum stöðum (Khan, Saqib, B. Ahmad, S. Ahmad, og Jan, 2011; 

O’Brien og Marakas, 2008).  

Mynd 1.5.1: Vöruhús gagna 

 

(Ingimar Þór Friðriksson munnleg heimild, 19. september 2011) 

Eins og komið hefur fram áður er CRM ein leið til að safna upplýsingum um viðskiptavininn 

og greina hann svo hægt sé að rækta langtíma samband við hann. Safna þarf upplýsingum um 

hann og greina gögnin sem best. Vöruhús gagna hjálpar fyrirtækjum ekki einungis við það að 

kynnast þörfum viðskiptavinarins, það greinir auk þess hvað honum líkar vel og hvað honum 

líkar illa sem getur sparað heilmikinn tíma og kostnað (Zikmund o.fl., 2003).  

Notkun á vöruhúsi gagna við CRM og önnur kerfi er hagkvæmur kostur fyrir fyrirtæki. Ein 

góð leið við notkun vöruhús gagna er að safna öllum upplýsingum um samskipti við 

viðskiptavininn og vinna úr þeim og greina. Eins og komið hefur fram má nota CRM kerfi til 

að safna og varðveita gögn um viðskiptavininn á borð við heimilisföng, símanúmer, tölvupóst, 

fyrstu kynni við fyrirtækið, neysluvenjur, þarfir, greiðsluviðskipti og áframhaldandi þjónustu 
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svo eitthvað sé nefnt. Vöruhús ganga sér svo um að varðveita þessi gögn og vera svokölluð 

gagnageymsla fyrir tól eins og CRM til að vinna úr. Þegar skipulagið á upplýsingum um 

viðskiptavininn verður stöðugra verður vöruhús gagna það einnig og stækkar um leið. Kostir 

við vöruhús gagna geta því skipt sköpum þegar um er að ræða marga viðskiptavini því eftir 

því sem fleiri gögn safnast um hvern og einn viðskiptavin verður úrvinnsla þeirra flóknari og 

því getur vöruhús gagna hjálpað verulega (Muntean, 2004).  

Oft getur skipt sköpum að hafa góða greiningu á hlutunum ef um er að ræða annarsvegar 

viðskiptavini sem eru einstaklingar og hinsvegar fyrirtæki. Varasamt er að blanda þessu 

tvennu saman þar sem um ólíkar þarfir og upplýsingar koma fram frá báðum aðilum 

(Muntean, 2004). 

Annað mikilvægt atriði sem vert er að hafa í huga og ýtir enn þá betur undir það af hverju 

sækja ætti ekki bara gögnin beint úr rekstrarkerfum eins og CRM fremur en að geyma þau í 

vöruhúsi gagna er að gögnin sjálf er hönnuð til að leysa ákveðin verkefni af hendi en ekki til 

að greina þau og varðveita sem vöruhúsin aðstoða einmitt við að gera. Þá geyma kerfin oft 

ekki söguleg gögn langt aftur í tímann, ásamt því að gögn ólíkra kerfa eru oft á tíðum ekki 

sambærileg (O’Brien og Marakas, 2008). 

2 Líftímakúrfa viðskiptavina 

Skynsamlegt er að kortleggja viðskiptavinina og starfsemina í heild sinni vel til að geta 

undirbúið sig fyrir átök sem hugsanlega steðja að á markaðinum allt í kring. Til að stjórna 

viðskiptavinunum og tengslunum við þá getur verið gott að notast við svokallaða líftímakúrfu. 

Með því að skipuleggja sig, greina og kortleggja viðskiptavinina betur eru meiri líkur á því að 

fyrirtæki átti sig á því hvaða viðskiptavinir eru bestir fyrir fyrirtækið, hvort hætta sé á að 

missa þá og ekki síst hvaða afleiðingar það hefði í för með sér fyrir fyrirtækið. Með þessu 

geta þau mælt út og metið virði markaðsstefnu fyrirtækisins, þ.e. hvort hún borgi sig eða ekki 

(Thomas, 1998; Zikmund o.fl., 2003). 

Skilgreina má líftímakúrfuna á margan hátt en skv. Zikmund o.fl. (2003) er hún skilgreind 

sem ferlið frá því að viðskiptavinurinn fær hugmyndina um að eiga viðskipti við viðkomandi 

fyrirtæki, myndar sér skoðun um vöruna eða þjónustuna og lýkur viðskiptunum.  

Talað er um að þegar viðskiptavinurinn gerir sín fyrstu kaup við fyrirtækið sé hann að 

uppfylla ákveðna þörf eða löngun sem blundi í honum. Eftir að hann hefur myndað sér 
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skoðun um kaupin fer fram ákveðið ferli þar sem hann skiptir á peningum út fyrir einhver 

verðmæti. Með öðrum orðum hagnast báðir aðilar á þessum kaupum.  Þetta er það fyrsta af 

þremur þrepum líftímakúrfunnar og kallast það öflun viðskipta (acquisition).  

Svo má ekki gleyma því að stundum eru fyrstu kaup viðskiptavinarins þau einu sem 

fyrirtækið fær frá viðkomandi aðila sem myndi því teljast glataður viðskiptavinur og um leið 

ekki arðbær fyrir fyrirtækið (Zikmund o.fl., 2003).  

Næsta þrep fjallar um að halda í viðskiptavininn (retention) og á vel við CRM 

hugmyndafræðina þar sem áhersla er lögð á að þegar viðskipti hafa átt sér stað skuli halda 

utan um ákveðna tryggð við viðskiptavininn og rækta samband við hann svo fyrirtækið geti 

síðar meir boðið honum betri vörur eða tengdar vörur sem gæti mögulega gagnast honum. Það 

myndi þar af leiðandi ýta undir meiri og tryggari viðskipti sem hugsanlega munu 

endurspeglast í tíðari viðskiptum (Zikmund o.fl., 2003).  

Síðasta þrepið í ferlinu er aðferð til þess að endurheimta fyrrverandi viðskiptavini (winback). 

Zikmund o.fl. (2003) koma auk þess lauslega inn á það hvort fyrirtæki eigi að íhuga það að 

eltast við tapaða viðskiptavini. Fyrst verða fyrirtæki að velta því fyrir sér hvort að þessir 

töpuðu viðskiptavinir séu í raun verðmætir og hvort vert sé að eyða tíma í að eltast við þá og 

vinna þá á sitt band.  

Mynd 2.0.1: Customer life cycle 

 

(Heimild: Zikmund o.fl., 2003). 
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2.1 Öflun viðskiptavina 

Eitt þeirra atriða sem fyrirtæki ættu að hugleiða við öflun viðskiptavina er að hafa á hreinu 

heildarfjölda viðskiptavina, hversu margir þeirra eru í reglulegum viðskiptum og hlutfall 

þeirra viðskiptavina sem ekkert versla af heildinni. Einnig þarf að gera sér grein fyrir hvort 

aukning sé á viðskiptahlutfallinu og ef svo er ekki þá þarf að greina og komast að því hver 

ástæðan er. Ef aðeins 10 viðskiptavinir af 100 eru í reglulegum viðskiptum lítur þetta ekki vel 

út, aðeins 10% viðskiptavinanna eru virkir. Skoða þarf hvort að þjónustan sé ekki nægilega 

góð, verðlag of hátt eða hvort eitthvað annað spili þarna inn í. Þegar vandinn hefur verið 

greindur er auðveldara að fást við hann á réttan hátt svo þú getir snúið hlutfallinu við og haft 

meirihluta viðskiptavinanna virka. Annað lykilatriði sem ber að hafa í huga er traust. Traust 

milli fyrirtækis og viðskiptavina er forsenda viðskipta þeirra í milli (Anderson, 2011). 

Tony Cram heldur því fram í bók sem skrifuð er af Zikmund o.fl. (2003) að þegar skoða skal 

nánar hvernig hægt sé að setja sér ákveðin markmið til að efla tengsl við viðskipavinina og 

ekki síst ná þeim á þitt band er gott að setja sér markmið. Markmiðið ætti meðal annars að 

huga að kostnaði við öflun viðskiptavina. Eftirfarandi eru nokkrar leiðir til að fjölga  

viðskiptavinum: 

1. Koma á kerfi til að halda utanum allan kostnað sem hlýst af öflun nýs viðskiptavinar. 

2. Deila heildarkostnaði af kaupum með fjölda nýrra viðskiptavina á fyrirfram gefnu 

tímabili til að ákveða meðaltalskostnað nýrra viðskiptavina. 

3. Ákveða fjölda mánaða sem fyrirtækið verður að hafa viðskiptavini svo það standi 

undir tilheyrandi kostnaði. 

4. Meta meðaltals arðsemi af nýjum viðskiptavinum og setja markmið um öflun 

viðskiptavina. 

Fyrirtæki sem setja sér ákveðin markmið varðandi öflun nýrra viðskiptavina ættu að gera 

áætlun eitthvað fram í tímann og ákveða hverju skuli eytt í þennan málaflokk.  
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2.2 Aðferðir til að halda í viðskiptavini 

Ein leið til að halda í viðskiptavini er að veita þeim betri þjónustu en þeir höfðu sjálfir búist 

við (Zikmund o.fl., 2003).  

Að hafa ánægða starfsmenn í vinnu er jákvætt en að hafa ánægða viðskiptavini er enn þá 

jákvæðara fyrir fyrirtækið. Það er mjög mikilvægt að þessi tvö atriði haldist í hendur vegna 

þess að ef starfsmennirnir eru ánægðir og jákvæðir eru miklar líkur að viðskiptavinunum líði 

líka vel og séu ánægðari fyrir vikið. Með þessu má því segja að ef þessir tveir hópar vinna vel 

saman ætti velgengni fyrirtækisins að aukast (Towns, 2011).  

Segjum sem svo að mögulegur viðskiptavinur verslunar hafi hug á að kaupa ákveðinn hlut í 

versluninni. Hann fer á staðinn og leitar uppi hlutinn en fær litla sem enga þjónustu. Það gerir 

það að verkum að viðkomandi fær höfnunartilfinningu og yfirgefur verslunina án þess að 

kaupa vöruna. Það er staðreynd að fólk er mun líklegra til að segja frá því sem miður fer í 

viðskiptum heldur en því jákvæða (Munshik Suh, Taeseok Rho, Daeyang Oh, og Jimin 

Hwang, e.d.; Towns, 2011).  

Auðvitað skiptir varan sem fyrirtækið er að selja, þjónusta eða framleiða afar miklu máli hvað 

varðar ánægða viðskiptavini. Ef varan er illa útlítandi, tilboð eru léleg eða þjónustan er slæm 

eða illa staðið að markaðssetningu missir fyrirtækið viðskiptin (K. L. Keller o.fl., 2008; 

Towns, 2011).  

Mikilvægt er að þjálfa starfsmennina til þess að að hlusta á viðskiptavinina og óskir þeirra. 

Oft getur verið gott að veita einhverskonar afslætti eða tilboð til að gera viðskiptavinina 

ánægðari en gæta þarf þess að það sé ekki of oft. Það hefur oft reynst vel að gera slíkt við 

fasta viðskiptavini sem koma oft eða versla mikið í einu.  Ánægja þeirra smitar út frá sér og 

þeir laða að nýja viðskiptavini. Allt þetta og meira til ætti að auka líkurnar á því að 

viðskiptatryggð myndist milli aðila, viðskiptavinirnir verði ánægðari fyrir vikið og finnist gott 

að koma aftur og aftur til sama fyrirtækis (Towns, 2011).  
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2.3 Aðferðir til að ná töpuðum viðskiptavinum aftur í viðskipti 

Judy Tong fjallar um í bók sem skrifuð er af Zikmund o.fl. (2003) að fyrirtæki auki oft við sig 

bæði í sölu milli ára og að viðskiptavinunum fjölgi einnig ört hjá viðkomandi fyrirtækjum. 

Hann telur að jafnvel þó að viðskiptavinum fjölgi í fyrirtækjum að þá sé samt alltaf eitthvað 

brottfall hverju sinni sem hann telur að geti einnig verið mikið hlutfallslega. Það er því 

eðlilegt að spyrja hvernig á þessu stendur og hvað megi gera betur til að styrkja og bæta.  

Þær aðferðir sem fyrirtæki nota til að ná til baka töpuðum viðskiptavinum eru ýmsar en snúast 

oft á tíðum um að ná til svokallaðra lykilviðskiptavina. Það getur því verið mjög varasamt að 

missa svokallaða lykilviðskiptavini frá sér, þar sem þeir gera gjarnan mikið fyrir starfsemi 

fyrirtækisins og ber því að hlúa af þeim sérstaklega (Zikmund o.fl., 2003).  

Þó má ekki gleyma að huga þarf vel að því að ná til fyrrum viðskiptavina sem hafa farið til 

samkeppnisaðila þinna eða viðskiptavina sem eru hættir að versla ákveðnar vörur sem þú 

selur og hugsanlega farnir að kaupa aðrar samskonar vörur hjá samkeppnisaðilanum. Slíkt er 

dæmi um viðskiptavini sem fyrirtæki geta endurheimt til baka (Zikmund o.fl., 2003). 

Annað mikilvægt atriði sem þarf að hafa í huga er að sumir viðskiptavinir eru ekkert endilega 

tilbúnir í langtímasamband við viðkomandi fyrirtæki og finnst ef til vill gott að eiga viðskipti 

við fleiri en einn aðila og kjósa þar að leiðandi að halda ekki tryggð við eitt sérstakt fyrirtæki. 

Samkvæmt hugmyndafræðinni er talið að fyrirtækin ættu ekki að sækjast eftir því að ná til 

þeirra viðskiptavina heldur beina kröftum sínum frekar á þá sem vilja vera trúir einu fyrirtæki 

eins og áður hefur komið fram (Zikmund o.fl., 2003).  

Annað atriði sem vert er að hafa í huga er að til eru viðskiptavinir sem fyrirtækið vill alls ekki 

eiga viðskipti við og reynir fyrirtækið þá að sniðganga þá eins og þeir mögulega geta. Þessir 

hópar er dæmi um viðskiptavini sem eru sífellt að finna að einhverju og vilja fá vöruna á sem 

lægstu verði hverju sinni og flakka gjarnan á milli verslana til þess að finna lægsta verðið. 

Þessir viðskiptavinir hugsa ekki um að mynda samband við viðkomandi vöru eða fyrirtæki og 

er því alveg sama hvar þeir versla og jafnvel hverskonar vara verður fyrir valinu hverju sinni. 

Það getur því verið erfitt fyrir fyrirtækið að ná til þessara viðskiptavina (Zikmund o.fl., 2003). 

Úr grein sem Hughes (2006) skrifar er fjallað um tvennskonar viðskiptavini, annars vegar þá 

sem hafa eingöngu áhuga á verðinu og eru ekkert sérstaklega tryggir einu fyrirtæki og eru 

fljótir að fara eitthvert annað ef þeir finna vöruna á lægra verði. Þessi tegund viðskiptavina 

færir fyrirtækinu ekki mikinn hagnað og er líklegri til en aðrir að leita eftir tilboðsvörum eða 
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vörum sem eru orðnar gamlar og því á lægra verði. Hins vegar eru þeir viðskiptavinir sem 

leita eftir einhverju sem þeir geta treyst og eru því hliðhollir ákveðinni vöru/vörumerki og 

fyrirtækinu um leið. Fyrirtækið ætti að reyna að halda í slíka viðskiptavini sem lengst.   

En hverjar ætli séu aðalástæðurnar fyrir því að viðskiptavinurinn hættir í viðskiptum og hvað 

er til ráða fyrir fyrirtæki til að sporna við því? 

Margar ástæður eru fyrir töpuðum viðskiptum. Til dæmis hátt verð, léleg þjónusta eða eins og 

komið var inn á hér að ofan að þeir kjósa að dreifa viðskiptum sínum víðar og binda ekki 

tryggð við eitt fyrirtæki (Hughes, 2006; Zikmund o.fl., 2003). 

Hughes (2006) talar einnig um ástæður þess að viðskiptavinurinn hættir viðskiptum við 

fyrirtæki og telur hann þær  upp: 

1. Þeir deyja, eða eru ekki lengur að versla í þínu umdæmi. 

2. Þeir eru ósáttir við verðið 

3. Þeir eru ósáttir með vöruna 

4. Þeir eru ósáttir við það hvernig komið er fram við þá 

Hughes (2006) bætir svo við að ef verðið er lækkað meira en en hjá samkeppnisaðilanum og 

það er vel auglýst eru miklar líkur á því að viðskiptavinurinn yfirgefi okkur ekki. Það er þó 

ekki bara verðið sem heldur í viðskiptavinina, það er traust samband milli fyrirtækis og 

viðskiptavinanna sem rekja má meðal annars til hugtaka eins og viðurkenningar, þjónustu, og 

góðrar upplýsingagjafar auk þess að starfsfólk sé vingjarnlegt og hafi jákvætt viðhorf til 

vörunnar sem gerir oft gæfumuninn. 

Leiðir sem fyrirtæki geta nýtt sér til að sporna við því að viðskiptavinirnir yfirgefi þá er að 

kynnast viðskiptavinunum betur og læra inn á hegðun hans út frá neyslumynstri og öðrum 

þáttum. Starfsmenn þurfa að búa yfir þeirri þekkingu og reynslu að geta flokkað 

viðskiptavinina í sundur, beina þeim sem teljast minna virði fyrir fyrirtækið og sem geta 

jafnvel séð um sig sjálfir, á svokallaðan sjálfsafgreiðslukassa og leggja meiri áherslu á 

viðskiptavini sem eru að skoða og virða fyrir sér vöruna. Þeir eru líklegri til að versla áfram 

við fyrirtækið og ætti að veita þeim góða þjónustu (Freeland, 2003).  

Hér eru nokkur dæmi sem vert væri að skoða og tileinka sér til að ná betri samskiptum við 

viðskiptavininn (Freeland, 2003):  
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Fyrirtæki leggi áherslu á að verða sér út um nýja tækni varðandi leiðir til að hafa 

samskipti við viðskiptavininn svo viðskiptin verði auðveldari og báðir aðilar njóti góðs 

af. Gott dæmi er öll nettækni við umheiminn sem fyrirtæki geta notfært sér. Með nýjustu 

tækni geta viðskiptavinir t.d. fylgst með vörunni sem þeir pöntuðu, hvar hún er staðsett 

og hvenær skal vitja hennar allt sent í formi skilaboða í síma eða tölvupóst. Auðveldar 

þetta til muna öll samskipti við viðskiptavininn og leyfir honum að vera  með í ferlinu 

alveg frá byrjun sem gæti leitt til ánægðari viðskiptavinar þegar fram líða stundir sem 

laðar svo aðra viðskiptavini að. 

Fyrirtæki notast við sérsniðna og persónubundna þjónustu til að þróa samskipti við 

viðskiptavinina og koma til móts við þarfir þeirra. Dæmi um slíka þjónustu er að sum 

fyrirtæki eru farin að bjóða viðskiptavinunum sínum upp á að skilgreina eða afmarka 

þeirra eigin þarfir og aðlaga að þeirra eigin smekk, fremur en að búa til tilbúnar lausnir 

eða velja nokkrar saman í pakka sem henta ekki alltaf hverjum og einum. Allt er þetta 

gert til að veita viðskiptavinunum svigrúm og til að að velja í stað þess að mata þá af 

tilbúnum og fullunnum stöðluðum vörum. 

Styrkja og endurskipuleggja framlínuna í fyrirtækinu. Það er ekki sama hvernig 

starfsmaðurinn hagar sér í viðskiptum og hvernig hann ber sig að hvort sem er í sölu eða í 

framleiðsluferlinu á bakvið. Það skiptir því miklu máli að starfsmaðurinn sem selur 

vöruna eða sér um þjónustuna kunni á kerfin og viti hvað hans verkefni snýst um. Hann 

þarf að þekkja vel til vörunnar og hafa þá hæfni til að aðgreina vöruna og þjónustuna sem 

fyrirtækið býður uppá frá helstu samkeppnisaðilum. Því ef rétt er staðið að öllu og 

starfsmaðurinn er með á nótunum getur það skilað sér margfalt til baka í formi meiri 

hagnaðar fyrir fyrirtækið. 

Efla samskipti við samstarfsaðila. Það er ekki nóg að beina athyglinni eingöngu að 

viðskiptavinunum. Huga þarf einnig að góðum samskiptum við samstarfaðila. Slík 

hugmyndafræði kallast partner relationship management (PRM) og sér um ferlið á milli 

fyrirtækjanna og samstarfsaðilana sem þau eiga í samskiptum við hverju sinni. Til að 

treysta og bæta samband fyrirtækis við samstarfsaðila er hægt að byggja upp svokallað 

PRM ferli sem gerir þeim kleift að samræma starfsemi sína varðandi viðskiptaáætlanir, 

deila upplýsingum sín á milli, sinna viðskiptum og veita hvort öðru aðstoð með flutning á 

vörum til hinna ýmsa staða með það fyrir augum að gera hlutina á sem skilvirkastan og 

þægilegastan máta hverju sinni. 
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3 Innleiðing CRM 

Áður en fyrirtæki taka ákvörðun um að fjárfesta í nýjum CRM verkefnum eru nokkur 

mikilvæg atriði sem þau þurfa að vera meðvituð um þegar innleiða á CRM. Fyrst af öllu þarf 

að huga að áætlanagerð. Ganga þarf úr skugga um að fyrirtækin séu að gera rétta hluti, að 

innleiðingin borgi sig og skili sér til baka í auknum hagnaði fyrir fyrirtækið svo ekki sé verið 

að fara út í eitthvað sem ekki er arðbært þegar upp er staðið. Því er mikilvægt að áætlanagerð 

og góður undirbúningur sé hafður að leiðarljósi áður en ráðist er í innleiðingu CRM (Ramsey, 

2003). 

Fyrsta aðferð (strategies) af fjórum sem fyrirtæki ættu að hugsa út í áður en fjárfest er í CRM 

sem Ramsey (2003) skrifar um er viðskiptavinirnir. Ein af mikilvægustu aðferðunum til að 

greina þá viðskiptavini sem fyrirtækin hafa áhuga á og vilja ná til er að notfæra sér núverandi 

viðskiptamódel og markmið sem fyrirtækin hafa nú þegar. Það er því lykilatriði áður en 

fyrirtækin hefja innleiðinguna að greina viðskiptavinina fyrst og sjá síðan hvernig 

kauphegðun og neyslumynstur þeirra eru í raun og veru. Fyrirtækin þurfa því að sjá hvort 

viðkomandi viðskiptavinir henti þeirra fyrirtækjum og um leið greina þá sem best.  

 

Þá fjalla Parl og Kim um að fyrirtæki í dag séu gjarnan farin að færa sig úr vöru miðlægu 

umhverfi (product-centric) þar sem áherslan er lögð á að hafa vöruna sem flottasta og mest 

aðlaðandi fyrir viðskiptavininn ásamt því að aðrir ytri þættir eins og verð og útlit vörunar eru 

hafðir í ríkari mæli að leiðarljósi. Gjarnan er reynt að selja sem mest af vörunni þar sem hún 

er látin passa fyrir breiðan hóp af fólki með svipaðan smekk og því hagnaður hafður ofar en 

einstaklingsbundnar sérþarfir. Svokallað viðskiptavina miðlægt umhverfi (customer-centric) 

er nokkuð frábrugðið þessu þar sem áherslan er meira á viðskiptavininn og hver vara er búin 

til eftir þörfum hvers og eins. Ástæðan er meðal annars sú að fyrirtæki einblína meira á að 

halda í viðskiptavinina fremur en leggja áherslu á aðra markaði og með því að taka upp 

viðskiptavina miðlæga stefnu sýna fyrirtæki að þeirra trú á mikilvægum þáttum eins og 

traustu sambandi við viðskiptavinina, muni auka líkurnar á áframhaldandi velgengni 

(Claassens, 2008; Nejatian, Sentosa, Piaralal, og Bohari, 2011). 

Önnur aðferð sem hann skrifar um eru dreifileiðir fyrirtækisins út frá vörunni. Höfuðmáli 

getur skipt hvernig varan er seld, henni er dreift, í hvaða umhverfi hún er seld og með hvernig 

hætti. Staðsetning vörunnar og umfang hennar og hvernig henni er miðlað til 
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viðskiptavinarins skiptir því miklu máli varðandi hvernig viðskiptavinurinn túlkar hverskonar 

vara þetta er í raun og veru. Það er ekki sama hvar varan er seld, hvort um er að ræða sem 

dæmi sölu á netinu, sölu í glæsilegri fataverslun eða í stórmarkaði. Það má því velta fyrir sér 

hvað það þýðir ef varan er eingöngu seld í lágvöruverslun eða eingöngu í sérverslun. Slíkt 

segir heilmikið um gæði vörunnar og hvernig vöru um er að ræða og þar að leiðandi hvernig 

viðskiptavinir versla við fyrirtækið. Fyrirtækin þurfa því að skoða hvaða aðferðir þau nota við 

dreifileiðir á sinni vöru og ráðgast um hvernig eigi að haga stefnu sinni svo tengslin við 

viðskiptavininn bíði ekki hnekki áður en ráðist er í innleiðingu á CRM (K. L. Keller o.fl., 

2008; Ramsey, 2003). 

Þriðja aðferðin sem hann skrifar um er vörumerkið sem margir telja að eigi engan þátt í 

innleiðingu CRM. Fyrir marga er vörumerkið eingöngu nafn eða merki fyrirtækisins. Að 

sjálfsögðu er vörumerkið hluti af ímynd fyrirtækisins, það fyrsta sem fólk sér þegar það lítur á 

vörumerkið í heild sinni sem um leið aðgreinir sig frá öðrum. Vörumerkið er í raun svo miklu 

meira en eingöngu merki vörunar eða fyrirtækisins. Vörumerkið segir heilmikið um hvað 

fyrirtækið gerir í raun og veru og hvað það telur sig standa fyrir ásamt þeim leiðum sem það 

fer að því. Vörumerkið er því stór þáttur í tengslum viðskiptavinarins við árangur 

fyrirtækisins. Það hefur því ekkert upp á sig að hrósa vörunni hástöfum og byggja sína stefnu 

út frá góðri vöru ef vörumerkið hefur ekki staðið sig sem skyldi. Það er því mikilvægt að 

fyrirtækið verði ekki fyrir hnjaski og neikvæðum umfjöllunum sem geta haft svo neikvæð 

áhrif á viðskiptavinina að þeir hætta viðskiptum. Það segir sig því sjálft ef vörumerkið hefur 

orðið fyrir hnjaski hefur orðspor og trú viðskiptavinanna á vörumerkinu dvínað til muna og 

því hefur röng innleiðing ekki mikið upp á sig fyrir fyrirtækið (Ramsey, 2003). 

Fjórða og síðasta aðferðin sem hann skrifar um er kostnaður vegna innleiðingar CRM. Þar 

sem kostnaður á týpísku CRM innleiðingarferli heldur áfram að aukast, verða fyrirtæki að 

vera stöðugt á varðbergi gagnvart því að takast á við þá fjölmörgu stefnumarkandi þætti 

varðandi CRM fremur en að halda áfram á sömu braut með núverandi þekkingu sem gæti haft 

í för með sér takmarkandi gagn fyrir fyrirtækin. Þetta felur í sér að taka upp nýjar aðferðir við 

CRM sem gerir fyrirtækjunum kleift að greina, forgangsraða og byggja upp réttu CRM getu 

til að skapa verðmæti viðskiptavina og fyrirtækja (Ramsey, 2003). CRM getur því aðstoðað 

stofnanir við að ná erfiðustu markmiðum sínum, sem eru að laða að og halda tryggð 

viðskiptavinanna svo velgengni hljótist af í formi langtíma og arðbærra viðskipta (Choy o.fl., 

2004). 
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3.1 Undirbúningur innleiðingar 

Innleiðing CRM ferlis er fjölbreyttur og felur meðal annars í sér undirbúning, uppsetningu, 

stillingar, keyrslu, prófanir og þjálfun ásamt stöðugum breytingum sem þarf að annast.  Þó 

það sé freistandi að sleppa við áætlanagerðir og fara beint í framkvæmd er það oftast ekki 

rétta lausnin. Verkefnastjórnunarteymið þarf að hafa á að skipa rétta fólkinu ásamt rétta 

tímarammanum til að ljúka verkefninu. Ganga þarf úr skugga um að þeir sem eru í teyminu 

geti eytt nægum tíma til að gera CRM verkefnið sem best úr garði (Oncontact Software, e.d.). 

3.1.1 Skilgreining á viðhorfi 

Viðhorf er lýsandi tilfinning eða mat einstaklings gagnvart hugtaki, hugmynd eða einhverju 

fyrirbæri eins og vöru. Matið er byggt á tilfinningalegum viðbrögðum á lágu styrkleikastigi og 

er eitthvað sem að verður einungis til í huganum. Viðhorf er oftast yfirgripsmikið en samt 

tiltölulega vægar tilfinningalegar skoðanir sem viðskiptavinur mótar í huganum. Viðbrögð eru 

geymd í minni okkar og þau virkjuð við ákveðnar aðstæður sem verða til í huganum, 

viðskiptavinurinn myndar sér skoðun um það hvort honum líkar eða mislíkar við hluti eða 

hvort að hluturinn sé góður eða slæmur. Það er það sem að myndar svokallað viðhorf (Peter 

og Olson, 2004). 

Þegar talað er um viðhorf þá er alltaf verið að tala um viðhorf til eitthvers ákveðins hugtaks 

eða fyrirbæris. Hægt er að hafa viðhorf gagnvart hvaða hugtaki sem er hvort sem um er að 

ræða hlutstætt eða áþreifanlegt í umhverfi okkar. Einnig er hægt að hafa viðhorf til 

óhlutstæðra eða óáþreifanlegra hugtaka eins og frelsis, góðgerðamála og þess háttar. Einnig er 

hægt að hafa viðhorf gagnvart félagslegum þáttum í umhverfinu eins og fjölskyldu og vinum 

eða viðhorf til hegðunar. Samt sem áður getur fólk ekki haft viðhorf til hluta sem að það 

þekkir ekki eða veit ekki að eru til (Peter og Olson, 2004).  

Viðskiptavinur getur haft annað hvort veikt eða sterkt viðhorf gagnvart hlutum og fer það eftir 

því hve miklu máli hluturinn skiptir viðskiptavininn. Þá er verið að tala um stig viðhorfa. Að 

lokum getur viðskiptavinurinn haft sérstakt viðhorf til vöruflokka og einnig til ákveðinna 

vörumerkja svo dæmi séu tekin (Peter og Olson, 2004).  
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3.1.2 Viðhorf stjórnenda 

Lykilstjórnendur í fyrirtækjum þurfa að spyrja sjálfan sig hvað þeir vilja fá út úr CRM og 

hvað þeir vilja að CRM geri fyrir sitt fyrirtæki. Þeir þurfa að ganga úr skugga um að áætlanir 

og plön standist þegar innleiða á CRM inn í fyrirtækið þeirra. Það kostar mikla peninga og 

mikinn tíma að ráðast í slíka framkvæmd eins og innleiðing CRM er. Lykilstjórnendur þurfa 

því að meta stöðuna vel áður en innleiðing hefst og viðhalda henni eftir bestu getu þegar hún 

hefur svo loks verið innleidd (McAdams, 2008).  

Það er alveg ljóst að ef stjórnendur innan fyrirtækisins hafa ekki sjálfir fulla trú á þeirri stefnu 

sem fyrirtækið er að framfylgja með innleiðingu CRM eru litlar líkur á því að starfsfólk þeirra 

hafi nokkra trú á  innleiðingunni (S. A. Brown, Gulycz, og S. Brown, 2002).  

Í rannsókn sem Kohli and Jaworski (Bohling, Bowman, LaValle, og Mittal, 2006) gerðu var 

skoðað viðhorf stjórnenda í fyrirtækjum til innleiðingar CRM. Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru spurðu um fjögur efnisatriði varðandi viðhorf þeirra til CRM. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að jákvæð fylgni væri á milli þess að „innleiðing CRM heppnist 

vel“ og þeirra stjórnenda sem svöruðu könnunni að „CRM sé grundvöllur alls.“ Aftur á móti 

kom fram í rannsókn þeirra að neikvæð fylgni væri á milli „innleiðingar CRM heppnist vel“ 

og að „CRM sé gagnlegt en ekki nauðsynlegt öllu“. Þeir bæta við að ástæðan fyrir því gæti 

einkum verið sú að CRM sé ekki aðal áhersla fyrirtækja og að jafnframt séu þeir ekki alltaf 

tilbúnir að ráðstafa aðföngum eða fjármagni til CRM og svo framvegis, því ber að skoða vel 

kosti og galla áður en ráðist er í innleiðingu kerfa eins og CRM.   

3.1.3 Viðhorf og þjálfun starfsfólks 

Á árum áður trúðu stjórnendur fyrirtækja að CRM kerfi væri lykillinn að velgengni fyrirtækja 

og það eitt að innleiða slíkt kerfi myndi leysa öll vandamál fyrirtækja á þeim sviðum. En því 

má ekki gleyma að til þess að kerfi eins og CRM eigi að skila sínu þarf fyrirtækið að vera 

bæði undirbúið og ekki síður tilbúið þegar innleiða á slíkt kerfi. Því ef slíkt kerfi er innleitt í 

flýti og án undirbúnings eða fyrirtæki hefur ekki fengið ráðgjöf um hvort það teljist tilbúið í 

slíkar aðgerðir gagnast það fyrirtækinu ekki (Lager, 2008).  

Það eru ekki eingöngu stjórnendur sem þurfa að aðlagast slíku kerfi. Það er ekki síður 

mikilvægt að starfsólkið sé ánægt og allir innan fyrirtækisins séu í stakk búnir til að aðlagast 

og nota kerfið á réttan hátt. Oft er það svo að stjórnendur fá hugmyndina að því að innleiða 

kerfið og það getur reynst erfitt fyrir starfsfólkið að sætta sig við breytingarnar sem fylgja í 



21 

kjölfarið. Starfsfólkið er stundum ósátt og smeykt við að tileinka sér nýjar lausnir og einblínir 

á neikvæðar hliðar í stað þess að gleðjast yfir að nýjar aðferðir muni hugsanlega létta þeim 

störfin. Starfsfólkið er einnig vant að vinna sína vinnu á þann máta sem það hefur ávallt gert 

og á því erfitt með sætta sig við nýja hluti og stefnur (Lager, 2008).  

Sumir starfsmenn telja að ný kerfi eins og CRM séu ógn við þær aðferðir sem það er vant að 

nota og fá ef til vill á tilfinninguna að þeirra sé ekki lengur þörf. Það er hinsvegar alls ekki 

rétt, starfsfólkið ætti frekar að líta á CRM sem hjálpartæki og til að létta þeim störfin. Í stað 

þess að vinna allt frá grunni sem getur verið mjög tímafrekt fær starfsfólkið tól í hendurnar 

sem auðveldar þeim vinnuna til muna (Lager, 2008).  

Stjórnandi þarf að selja starfsfólki sínu að innleiðing CRM sé rétta lausnin fyrir fyrirtækið og 

vera tilbúinn að svara opinskátt þeim spurningum sem brenna á starfsmönnunum varðandi  

hugbúnaðinn í stað þess að innleiða kerfið án samráðs og samvinnu við starfsmenn  (Davey, 

2011).  

Fyrirtækið þarf einnig að halda fundi reglulega til að sýna starfsfólkinu hversu vel CRM 

virkar fyrir fyrirtækið og kynna þeim staðreyndir um kosti þessara nýju starfsaðferða í 

samanburði við þær sem notaðar var áður (Lager, 2008).  

Það er því miður stundum þannig að starfsfólkinu líkar ekki endilega við CRM kerfið.  Sean 

McPheat sérfræðingur í þjálfun sölufólks segir að fyrirtæki eigi oft í vandræðum með 

innleiðingu CRM hvað starfsfólkið snertir vegna þess að starfsfólkinu finnist það mun 

öruggara og þægilegra að tala við viðskiptavininn augliti til auglitis í stað þess að mata inn 

einhverjar upplýsingar í CRM hugbúnað. Annar sérfræðingur, Helen Rutherford, telur að svo 

CRM kerfi virki sem skyldi þarf að breyta viðhorfi starfsfólksins til kerfisins til hins betra. 

Hún bætir við að starfsfólkið geti ekki gert það eitt og sér heldur þurfi forsvarmenn 

fyrirtækisins að leggja sig fram um að gera starfsfólkið jákvæðara. Eftir því sem velgengni 

fyrirtækisins eykst og upplýsingum í kerfinu fjölgar áttar starfsfólkið sig betur á því hversu 

þessar upplýsingar sem fyrirtækið hefur nú í höndunum um viðskiptavinina eru dýrmætar. 

Undir eðlilegum kringumstæðum ættu starfsmennirnir að verða ánægðari fyrir vikið og sættast 

á að nýja kerfið verði  ef til vill allra meina bót í framtíðinni (Davey, 2011).    
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3.1.4 Innleiðingaráætlun 

Þegar hefja á innleiðinguna sjálfa á CRM er í mörgu að snúast. CRM hugmyndafræðin hefur 

sannað sitt bæði í getu og árangri til að auka viðskipti fyrir fyrirtækið. Hins vegar er sú leið að 

ná settu marki við framkvæmd á CRM ekki alltaf auðveld. Margir óvæntir breytileikar geta 

sprottið upp þegar reynt er að laga starfsemi fyrirtækis að hugmyndafræði eins og CRM. 

Fyrirtæki ættu því að nota innleiðingaráætlun sem svokallað kort til að vísa sér veginn að 

settum markmiðum ásamt þeim aðferðum sem heppilegast þykir fyrir einstakar aðstæður („10 

Steps to a Successful CRM Implementation“, 2008; McAdams, 2008). 

Einnig ætti innleiðing CRM kerfis ávallt að vera á sem hagkvæmastan hátt og draga ætti úr 

eins og unnt er úr fjárhagslegum þáttum og afhendingar þáttum sem geta verið varasamir fyrir 

fyrirtækin. Fyrirtækin þurfa að passa sig sérstaklega á að taka ekki mikla fjárhagslega áhættu 

og forðast það að kaupa endilega dýrustu og flóknustu kerfin í upphafi. Hins vegar verða 

kerfin að vera hagnýt, raunhæf og veita þær upplýsingar sem viðskiptavinir fyrirtækjanna 

þurfa á að halda (Nguyen, Sherif, og Newby, 2007). 

3.2 Innleiðingarferlið 

Sterkt CRM kerfi er mikilvægt fyrir fyrirtæki, þess vegna þarf að skipta innleiðingarferlinu 

upp í nokkra áfanga. Áætlunin þarf að vera vel skipulögð en það tekur venjulega þrjá til sex 

mánuði að innleiða kerfið og forðast þarf að lenda í óþarfa langtíma kostnaði („The CRM 

Implementation Process“, e.d.). Ferlinu er skipt niður í nokkra undirkafla sem eru; aðferð til 

að ná til viðskiptavinar, að byggja upp tengsl við mikilvæga viðskiptavini og loks 

mælikvarðar.  

3.2.1 Aðferðir til að ná til viðskiptavina  

Til þess að ná í nýja viðskiptavini er hægt að notast við margar mismunandi markaðsaðferðir. 

Dæmi um hugtök varðandi það eru heildarmarkaðssetning (Mass marketing), markaðshlutun 

(Market segmentation), syllumarkaðssetning (Niche marketing), maður á mann 

markaðssetning (Personalized one to one marketing) og klæðskerasniðin 

heildarmarkaðssetning (Mass customization) svo eitthvað sé nefnt (Kotler og K. Keller, 

2008). 



23 

Hugtakið heildarmarkaðssetning á við um það þegar búin er til ein auglýsing sem að á að ná 

til allra viðskiptavinanna. Satt að segja þá eru einungis fáir sem vilja í raun og veru heyra 

hvað það er sem að fyrirtækið hefur upp á að bjóða hverju sinni. Talið er að það sé 

árangursríkara að reyna að ná til fárra viðskiptavina og aðallega þeirra sem að vilja virkilega 

heyra um það sem að fyrirtækið er að bjóða upp á hverju sinni í stað þess að reyna að ná 

eyrum allra. Það ríkir líka oft sá misskilningur hjá fyrirtækjum að það sé bara fáar einfaldar 

töfralausnir til að ná í og halda viðskiptavinum, en það er ekki svo gott. Fyrirtækin þurfa að 

hafa góða áætlun til að ná markmiðum sínum um að halda viðskiptavininum hjá sér (Tomas, 

2007).  

Hægt er að segja að heildarmarkaðssetning í Bandaríkjunum hafi skemmt fyrir fyrirtækjunum 

og þau hafa fjarlægst viðskiptavini sína. Það er vegna þess að á meðaldegi sér venjulegur 

Bandaríkjamaður meira en þrjú þúsund auglýsingar (Tomas, 2007).  

Gott dæmi um skilgreiningu á heildarmarkaðssetningu eru orð Henry Ford: „Þú getur valið 

hvaða lit sem er svo framalega að hann sé svartur.“ Það ýttir undir það sem komið hefur fram 

að það er ekki hægt að hafa vöruna eins fyrir alla, sem dæmi vilja viðskiptavinir bílasölu hafa 

bílana sína mismunandi á litinn (Kotler og K. Keller, 2008).  

 

Hugtakið markaðshlutun er gjarnan skilgreint á þá leið að markaðnum sé skipti í hópa af 

sambærilegum neytendum sem hafa sambærilegar þarfir og hegðun og auk þess þarf að 

nálgast með sambærilegu samvali söluráða (K. L. Keller o.fl., 2008).  

Markaðshlutun hefur einnig marga kosti í för með sér. Til að mynda getur fyrirtæki aðlagað 

vöru eða þjónustu sína og verðlagt á viðeigandi hátt fyrir ákveðinn markhóp. Einnig eiga 

fyrirtæki auðveldara með dreifingu og auglýsingaaðferðir ásamt því að hafa skýrari mynd af 

samkeppnisaðilum sínum (Kotler og K. Keller, 2008). 

Eins og gefur að skilja hefur hver og einn viðskiptavinur ólíkar þarfir og langanir og getur því 

verið gagnlegt fyrir fyrirtæki að skipta markaðinum sem þau anna niður. Markaðshlutun er í 

raun og veru andstæðan við hugtakið heildarmarkaðssetning því í stað þess að bjóða öllum 

sem stunda viðskipti við fyrirtækið sömu vöruna felst markaðshlutun í því að bjóða ólíkar 

vörur fyrir hvern og einn markaðshóp sem fyrirtækin hafa skilgreint (NetMBA, e.d.). 
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Neytendamarkaðinum er oft skipt í fjóra flokka. Fyrst má nefna landfræðilegar breytur, þar 

sem markaðinum er skipt eftir landsvæðum eins og eftir þjóðum, svæðum, borgum, löndum 

og hverfum svo eitthvað sé nefnt. Gott dæmi um fyrirtæki sem hagnast á slíkum upplýsingum 

er hótelkeðja sem gæti ákvarðað staðla hótela sinna eftir staðsetningu (Kotler og K. Keller, 

2008). 

Einnig má skipta viðskiptavinum eftir lýðfræðilegum breytum, þar sem unnið er eftir breytum 

eins og aldri, kyni, fjölskyldustærð, tekjum, starfi, menntun, trú, kynþætti eða þjóðerni svo 

dæmi séu tekin. Hægt er að mæla allskonar mynstur út frá slíkum breytum, allt eftir því 

hvernig varan á að vera fyrir t.d. ákveðinn aldurshóp eða lífskilyrði viðkomandi viðskiptavina. 

Með slíkum upplýsingum væri t.d. auðvelt fyrir fyrirtæki að greina þann markhóp sem hefur 

efni á lúxusvöru sem viðkomandi fyrirtæki hyggst að selja. Þessar upplýsingar gefa til kynna 

að hvort markaður er fyrir slíka vöru og auðvelda samskipti við viðkomandi viðskiptavini 

(Kotler og K. Keller, 2008; NetMBA, e.d.).  

Einnig má skipta viðskiptavinum niður eftir sálfræðilegum breytum. Þar er viðskiptavinunum 

skipt niður í ólíka hópa út frá lífstíl, persónuleika og gildum þeirra. Til dæmis geta 

viðskiptavinir í sama lýðfræðilega hópi verið mjög ólíkir þegar kemur að sálfræðilegri 

skiptingu. Ýmis vörumerki heilla ákveðinn hóp neytenda eins og vörumerki á borð við Nike 

sem sumum þykir spennandi og sækjast því í slíkt vörumerki (Kotler og K. Keller, 2008). 

Þá geta fyrirtæki notað svokallaðar hegðunar breytur til að skipta upp markaðinum. Þar er 

mörkuðum skipt upp eftir þekkingu viðskiptavina, viðhorfi, hegðun eða notkun og 

viðbrögðum þeirra við vörunni. Til að mynda er mörkuðum oft skipt eftir því hvernig 

neytendurnir eru. Eru þeir litlir, miðlungs eða miklir neytendur? Eftir slíka greiningu gæti 

niðurstaðan verið á þá leið að miklir bjórneytendur eru sjö sinnum fleiri en litlir 

bjórneytendur. Fyrirtæki gætu því spurt sig hvort þau eigi því frekar að höfða til þeirra 

fyrrnefndu (Kotler og K. Keller, 2008).  

 

Annað hugtak sem vert er að skoða lítillega er hugtakið Syllumarkaðssetning. Þegar talað er 

um syllumarkaðssetningu er um að ræða minni hóp viðskiptavina sem leitar að ákveðnum 

gæðum og er því reiðubúinn til að borga hærra verð fyrir vöruna til að fá nákvæmlega það 

sem hann leitar að. Oft er þetta frekar lítill hópur og í flestum tilfellum er það þannig að 

aðeins eitt fyrirtæki á venjulega flokkinn ef þannig má að orði komast. Oft er um að ræða 
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vöru sem er ný af nálinni eða vöru sem fáir nota. Viðskiptavinir gera því kröfur um mikil 

gæði og borga því fyrirtæki vel sem uppfyllir þær kröfur eins og komið hefur fram. Því er 

ljóst að fyrirtæki sem aðhyllast syllumarkaðssetningu draga sjaldan að sér samkeppnisaðila, 

það er ekki þess virði fyrir þá, og því eiga þau möguleika á að græða og stækka. Einnig kemur 

fram að það eru ekki aðeins lítil fyriræki sem notast við slík fræði, stór fyrirtæki hafa í 

auknum mæli einnig snúið sér að syllum, má þar nefna dæmi um sjónvarpsstöðina Hallmark, 

en þeir sýna bara myndir fyrir einsleitan markhóp sem vill eingöngu horfa á gamlar myndir. 

Einnig má geta þess í lokin að alþjóðavæðing hefur auðveldað syllumarkaðssetningu til muna 

og fyrirtæki eiga því kost á að ná í sína syllu út um allan heim (Kotler og K. Keller, 2008). 

 

Maður á mann markaðssetning er hugmyndafræði sem snýst um að hafa samband við 

viðskiptavininn. Þessi tegund af markaðssetningu var þróuð af Don Peppers og Martha Rogers 

í bókinni The one to one future. Aðeins hugtakið maður á mann markaðssetning er nýtt en 

nálgunin er næstum jafn gömul og viðskipti. Sem dæmi má nefna að í gamla daga við sölu í 

venjulegum verslunum var notast við maður á mann nálgun og sölumaður þeirra tíma gaf sér 

góðan tíma til að kynnast viðskiptavininum og þekkti þarfir hans vel. Sölumaðurinn var með á 

hreinu hvað vakti áhuga viðskiptavinarins og hvað það væri sem hver og einn viðskiptavinur 

vildi. Notaði hann þessar upplýsingar um viðskiptavininn til að veita honum góða þjónustu 

(Search CRM, 2003).  Maður á mann markaðssetning er byggð á þremur atriðum. Þ.e. í fyrsta 

lagi áhersla fyrirtækja á einstaka neytendur í gegnum gagnagrunna neysluvara. Í öðru lagi 

bregst fyrirtækið við þeim óskum sem viðskiptavinurinn kemur með. Loks í þriðja lagi 

aðlagar fyrirtækið vöruna og þjónustuna við viðskiptavininn með því að gera eitthvað sérstakt 

fyrir hann. Hægt er að segja að maður á mann markaðssetning sé að koma fram við hvern 

viðskiptavin á mismunandi hátt, það er að hafa þjónustuna eins og viðskiptavinurinn vill. 

Þessu til stuðnings koma Propper og Roger inn á að leggja þyrfti meiri áherslu á verðmætustu 

viðskiptavinina (K. L. Keller o.fl., 2008). 

 

Klæðskerasniðin heildarmarkaðssetning snýst um það að gera vöruna eða þjónustuna þannig 

að hún henti sérþörfum viðskiptavinarins. Með tilkomu stafrænnar tækni er hægt að bjóða 

viðskiptavininum upp á sérsniðnari vörur á áður óþekktum mælikvarða. Með internetinu getur 

viðskiptavinur tjáð óskir sínar beint til framleiðendans og fengið þar með vöru sem hentar 

betur þörfum hans. Gott dæmi um fyrirtæki sem að notast við þessa klæðskerasniðnu aðferð er 
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fjölþjóðlega tölvutæknifyrirtækið Dell, en þeir bjóða meðal annars upp á það að selja tölvunar 

í gegnum netið eða í gegnum síma og eru þær þá sérbúnar fyrir hvern og einn einstakling (K. 

L. Keller o.fl., 2008). 

3.2.2 Byggja upp tengsl við lykilviðskiptavini 

Ein leið til að halda í viðskiptavinina er að veita þeim betri þjónustu en þeir búast við. 

Starfsmenn njóta þess ef þeir fá frelsi til að aðlaga þjónustu sína að væntingum 

viðskiptavinanna. Það er hægt að skipta þessu niður í þrjá mikilvæga hluta sem eru félagsleg, 

fjárhagsleg og bindandi tengsl (Zikmund o.fl., 2003).  

Fjárhagslegt samband er á meðal elstu aðgerða til að  halda í bestu viðskiptavini fyrirtækisins 

og er það oftast byggt á fjárhagslegum hvötum. Dæmi um fjárhagslegan stuðning eru afslættir, 

uppfærsla á vörum eða að verðlauna þá viðskiptavini sem eru hliðhollastir fyrirtækinu. Slíkt 

gæti verið að gefa þeim miða á íþróttaviðburði eða leikhús. Annað dæmi sem bankastofnanir 

notast gjarnan við er að verðlauna stærstu viðskiptavini sína. Því viðskiptavinir vilja láta 

koma fram við sig eins og þeir séu sérstakir og eru jafnvel tilbúnir að eyða meira til þess eins 

að fá inngöngu í  ákveðna afsláttarhópa sem gefur þeim t.d ennþá betri afslátt af vörum sem 

þeir eru vanir að kaupa sér. Þetta er eitthvað sem fyrirtæki ættu að hugsa út í og nýta sér vel 

(Zikmund o.fl., 2003).  

Rannsókn leiðir í ljós að meðal Bandaríkjamaður er í 3,2 afsláttar hópum að jafnaði sem veita 

honum afslátt hjá því fyrirtæki sem að hann verslar mest hjá og sumir viðskiptavinir eru 

jafnvel í fleiri en 10 afsláttarhópum. Svo er það annar hópur viðskiptavina sem vill alls ekki 

fylla veskin sín af afsláttarkortum. Niðurstaðan er sú að með afsláttarhópum er hægt að auka 

viðskiptavinatryggð við fyrirtækið svo um munar (Zikmund o.fl., 2003).  

Annað hugtak er Félagslegt samband milli fyrirtækisins og viðskiptavinanna og oft má ná 

sterku sambandi þarna á milli. Þegar talað er um félagslegt samband er átt við vingjarnlegan 

félagsskap. Gott dæmi um félagslegt samband fyrirtækis og viðskiptavina eru bílafyrirtæki 

sem bjóða öllum þeim sem að eiga bíl frá fyrirtækinu til að koma í heimsókn þar sem er 

grillað fyrir alla fjölskylduna og fólki jafnvel boðið í ferðir með bílum fyrirtækisins. Þetta 

getur ýtt undir það að aðrir bílaeigendur sem að eiga eins bíl hittist og deili með sér skoðunum 

um bílana sína og hversu mikið þeir eru tryggir bæði bílnum sínum og öðrum samskonar 

bílum (Zikmund o.fl., 2003).  
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Þess má geta að Toyota á Íslandi notast við þessa aðferð og býður viðskiptavinum sýnum að 

mæta ákveðinn dag með Toyota bílana sína, þar sem þeir verða þrifnir. Þá er gjarnan  boðið 

upp á grillaðar pylsur og gos meðan beðið er. Þá skapast möguleiki á að viðskiptavinirnir geti 

spjallað saman um um það hversu ánægðir þeir eru að eiga Toyota bíla. Allt ýtir þetta undir 

góða ímynd sem vonandi ætti að skila sér í betri sölu ef vel er staðið að þessu hjá fyrirtækinu 

(Toyota, 2011).  

Það eru líka margar aðrar leiðir sem hægt er að fara. Gott dæmi um það eru bankar sem halda 

stundum árleg jólaböll fyrir viðskiptavini sýna. Allt þetta getur aukið tryggð viðskiptavinarins 

við fyrirtækið. Samt sem áður eru ekki allir sem að geta nýtt sér þetta. Það er t.d. ólíklegt að 

aðili sem framleiðir tyggigúmmí hringi í viðskiptavini sína til að þakka þeim fyrir viðskiptin 

(Zikmund o.fl., 2003).  

Loks skulum við skoða hugtakið Bindandi tengsl sem notast við kerfishönnun til að leysa 

vandamál, styrkja kaup og viðurkenna mikilvægi hvers viðskiptavinar. Sambandið er byggt á 

uppbyggingu samskipta en er ekki háð tengslum á færni þjónustu. Dæmi um slíkt er hjá 

hefðbundnum viðskiptavinum verðbréfafyrirtækja þar sem sambandið byggist á afhendingu 

þjónustukerfisins sjálfs. Mörg CRM kerfi nota upplýsingatækni til að leggja meiri áherslu á að 

veita sérsniðna eða persónulegri ávinninga. Söluaðilar gætu t.d. notast við internetið til að 

senda tölvupóst á viðskiptavini með sérsniðnum tilboðum fyrir þá. Einnig væri hægt að senda 

kvittanir og þakka fyrir viðskiptin og/eða senda út fréttablað fyrirtækisins sem segir hvað sé á 

döfinni. Þetta er þó allt vandmeðfarið þar sem þetta getur haft neikvæð áhrif á viðskiptavininn 

(Zikmund o.fl., 2003).  

3.2.3 Mælikvarðar 

Til að réttlæta CRM verkefni á grundvelli ánægðara viðskiptavina er nauðsynlegt að finna 

leiðir til að getað haldið utan um það, hvernig á að skrá það og hvernig á að vera hægt að 

mæla árangurinn. Áður en byrjað er að að gera drög að CRM verkefninu, er nauðsynlegt að  

hafa góðan skilning á því hvað það er sem viðskiptavinir fyrirtækisins vildu helst breyta og 

hvernig fyrirtækið framkvæmi þær úrbætur. Ef fyrirtækið vantar leiðir til að afla, mæla eða 

skrásetja ánægju viðskiptavinarins þarf að finna forsendur CRM verkefnisins sem getur skilað 

þessum upplýsingum. Það má samt ekki gleyma því að ánægja viðskiptavinarins getur haft 

mismunandi merkingar. Sem dæmi þá geta þeir viðskiptavinir sem skila litlum hagnaði til 

fyrirtækisins notað dýrustu leiðina til að komast í viðskipti við fyrirtækið eins og símaver eða 
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maður á mann sala svo eitthvað sé nefnt. Samt verður alltaf að hafa það í huga að það er ekki 

til neitt sem heitir slæmur viðskiptavinur. Þess vegna getur einn af mælikvörðunum á ánægju 

viðskiptavinanna verið um þá sem sölumaðurinn umbreytir yfir á annað stig sem gefur til 

kynna að hann sé að skila meiri arði inn til fyrirtækisins. Annar gagnlegur mælikvarði er hvort 

að sölutíminn hafi ekki minnkað með notkun CRM hugmyndarfræðinnar. Með því að mæla 

ánægju viðskiptavinanna er verið að ýta undir starfsfólkið til að standa sig enn þá betur í sínu 

starfi (Imhoff, 2003).  

Einnig hefur verið sýnt fram á að samband sé á milli hegðunar starfsmanns, ánægju og 

tryggðar viðskiptavinanna. Starfsmaður í framlínu er sá starfsmaður sem viðskiptavinirnir sjá 

oftast. Hann þarf að vera áhugasamur og hvetjandi til að veita góða þjónustu til 

viðskiptavinanna. Með því að mæla ánægju viðskiptavinanna er hægt að komast að því hvort 

fyrirtækið komi á móts við væntingar þeirra um vöruna eða þjónustuna. Með þessum 

mælingum getur fyrirtækið komist að því hvort að það sé að ná framförum eða hvort það 

standi í stað. Einnig sýnir fyrirtækið að því sé ekki sama um viðskiptavinina með því að mæla 

reglulega hvort að þeir séu ánægðir eða ekki (Zikmund o.fl., 2003).  

4 Framtíð fyrirtækja með CRM 

Á ekki svo mörgum árum hefur CRM stækkað mikið sem sterk viðskiptastefna. Samt sem 

áður á CRM eftir að verða betra. Það eru margir á þeirri skoðun að CRM sé komið til að vera 

og það eigi bara eftir að þróast og verða en betra fyrir fyrirtækin í náinni framtíð. CRM er 

talið vera ein dramatískasta grundvallar breyting sem hefur orðið í viðskiptum í heiminum 

(Thompson, e.d.).  

Með þessum breytingum er viðskiptavinurinn orðinn forystumaðurinn í viðskiptasamfélaginu. 

Þeir sem eru framarlega í viðskiptum í heiminum sjá fyrir miklar breytingar á CRM. 

Fyrirtækin þurfa núna að selja þá leið sem að viðskiptavinurinn vill kaupa. Núna eru til 

mismunandi týpur af viðskiptavinum, mismunandi týpur viðskipta módela og sölu áætlana. 

Ekki er langt í það að til verði mismunandi CRM hugbúnaður til að styðja sem best við þessi 

mismunandi módel. Það sem fyrirtæki höfðu var að hanna pakka og tala um að hann væri 

sérsniðinn fyrir þitt fyrirtæki. Nú eru að koma fyrirtæki á markaðinn sem tala um að þeir vilji 

gefa þér 110% lausn fyrir hvern hlut. Auk þess er lögð meiri áhersla á að gefa sölufulltrúa 

meiri tíma til að framkvæma venjuleg sölusímtöl. Einnig eru viðskiptavinir farnir að afla sér 
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meiri upplýsinga og það þarf að svara þekkingu viðskiptavinarins og kröfum hans hvenær sem 

er. Í stuttu máli þá er framtíð CRM björt. CRM mun verða mjög inngróið viðskiptamódel hjá 

flestum fyrirtækjum. Talið er að tæknin muni þróast á meðan sigrast verði á tæknilegum 

vandræðum og áskorunum. Það er margt sem að mun breytast á næstu árum en eitt er víst að 

CRM er leið en ekki áfangi og viðskiptavinirnir hafa stjórn á veginum, kortinu og hafa þar að 

leiðandi höndina á stýrinu. En restin er óljós (Jennifer Young, 2011; Thompson, e.d.). 

5 Varasamir þættir í innleiðingu CRM 

Hópur fræðimanna gerði rannsókn á því hversu vel fyrirtækjum tækist að innleiða CRM 

kerfið hjá sér og komust þeir af því að 55% þeirra mistókst að ná fram áætluðum væntingum. 

Einnig var einn af hverjum fimm sem taldi að með kerfinu hafi ekki bara mistekist að skila 

arðbærari vexti heldur hafi það einnig skaðað langtíma sambönd við viðskiptavini. Þrátt fyrir 

galla halda félög samt sem áður áfram að eyða meiru í CRM tækni miðað við aðrar leiðir. 

Talið er að bandarísk fyrirtæki eyði 500.000 dollurum eða meira á 24 mánaða tímabili í CRM 

tæknina. Þess má geta að sum fyrirtæki eyddu á bilinu 60 til 130 milljónum í að innleiða 

CRM hjá sér. Það er því mikilvægt að skilja hvers vegna svona mörgum hefur mistekist að 

innleiða CRM svo önnur fyrirtæki komist hjá því sem aðrir hafa gengið í gegnum og séu 

meðvitaðir um mistökin og geti lært af þeim (Mello, 2002).  

Eins og með flesta nýja tækni hefur CRM uppskorið mikið hrós sem býr til óraunverulegar 

væntingar að hálfu viðskiptavinarins til búnaðarins. Allt of oft eru CRM framleiðendur búnir 

að ýta CRM á stað áður en þeir hafa skilgreint þarfir neytandans og hvað þeir geta gert til að 

koma til móts við þarfir þeirra. Sagt er að framleiðundur notist við ákveðna söluaðferð 

gagnvart viðskiptavinum sínum. Fyrirtækin þurfa að hafa samkennd með viðskiptavinum 

sínum. Einnig er sagt að ef fyrirtæki velji CRM hugbúnaðinn fyrst þá mun þeim mistakast í 

innleiðingunni sjálfri síðar meir (Mello, 2002).  

Það er ekki vegna þess að tæknin sé ófullnægjandi sem flest CRM verkefni mistakast. Satt að 

segja eru það mjög fá CRM verkefni sem mistakast vegna þess að hugbúnaðurinn virkar ekki 

rétt. Það er mikið algengara að CRM verkefni mistakist t.d. vegna skorts á 

viðskiptamarkmiðum og nauðsynlegum undirbúningi og/eða slæmu skipulagi auk annarra 

vandamála sem stafa ef til vill af  ófullnægjandi áætlanagerð eða að stjórnendur hafi ekki 
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staðið sig sem skyldi. Þegar fyrirtæki eru að taka upp CRM kerfið þurfa þau að svara fjórum 

mikilvæga spurningum áður en þeir fara lengra. Þær eru eftirfarandi:  

 Viltu draga úr kostnaði við að meðhöndla fyrirspurnir frá viðskiptavinunum? 

 Viltu afla þér nýrra viðskiptavina? 

 Viltu einbeita þér að því að halda í mikilvæga viðskiptavini? 

 Viltu selja fleiri vörur eða verðmætari vörur til að fá fleiri verðmæta viðskiptavini? 

 

Þetta eru þær spurningar sem að fyrirtæki þarf að svara til að auka líkurnar á því að innleiðing 

þeirra á CRM gangi betur (Mello, 2002).  

Það er einnig athyglisvert að lesa það sem Lewis talar um að mörg fyrirtæki geti orðið sek um 

það að safna óhemju miklum og ýtarlegum upplýsingum um viðskiptavini sína. Svo 

nákvæmar og persónulegar verða upplýsingarnar að fyrirtækið veit nánast hvað sem er um 

viðkomandi viðskiptavini. Hann bendir einnig á þá staðreynd að ef viðskiptavinir eru 

meðvitaðir um að fyrirtæki sem þeir skipta við séu að safna ýtarlegum upplýsingum um þá  

getur það haft neikvæð áhrif. Það getur leitt til þess að fólk  hræðist að segja of mikið um 

sjálft sig og kýs frekar að versla ekki við slík fyrirtæki vegna þessa. Viðskiptavinir eru 

semsagt farnir að efast um trúverðugleika fyrirtækja sem stunda slíka iðju og velta því fyrir 

sér hvort að þetta sé í raun og veru gert í þeim tilgangi að hjálpa þeim í viðskiptum við 

fyrirtækið. Hann nefnir einnig annað dæmi að sum fyrirtæki safni ýtarlegum upplýsingum um 

fólk á netinu, með ákveðnum njósnarforritum sem skoða það hvað viðkomandi viðskiptavinur 

sé að versla og skoða hjá heimasíðu fyrirtækisins svo dæmi sé tekið (Boulding, Staelin, Ehret, 

og Johnston, 2005). 

Deighton bætir einnig við að ef fyrirtæki sem safna svona gríðarlega miklum upplýsingum um 

viðskiptavini sína þurfi það að hugsa út í hvort traust ríki á milli þeirra og viðskiptavinanna og 

ef vel er ekki farið að slíkum aðgerðum má ætla að viðskiptavinirnir séu ekki tilbúnir að deila 

með þeim réttum upplýsingum eða jafnvel glata viðskiptatengslum sínum við viðkomandi 

viðskiptavini (Boulding o.fl., 2005). 

Önnur fyrirtæki hafa allt of breiða fyrirtækjastefnu og þá er algengt að verkefnið mistakist. 

Sum fyrirtæki lenda í því að CRM verkefnið þjóni of mörgum mismunandi áhugamálum. 

Einnig þarfa að huga að því að fyrirtæki viti hvað þau sé að fara út í og hvernig þau ætli að 

haga málum sem snúa að rekstri fyrirtækisins og hvaða lausn henti þeim best. Einnig getur 

verið gott að fá viðurkennda aðila sem sérhæfa sig í lausnum á réttum CRM kerfum fyrir 
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hvert og eitt fyrirtæki til aðstoðar svo árangurinn verði sem bestur (Goldberg, 2001; Mello, 

2002). 

Jafnvel þótt að þau gætu fundið lausn á öllum vandamálunum hefðu þau að öllum líkindum 

breyst meðan á ferlinu stæði. Hægt er að forðast þessi mistök með því að hafa vel skilgreinda 

stefnu og hugsa viðskiptamarkmiðin til skamms tíma. Þótt verkefni þurfi að vera vel 

skilgreind þurfa þau samt að passa inn í heildarstefnuna. Ef CRM verkefni er of þröngt 

skilgreint er líklegt að það mistakist. Mörg fyrirtæki innleiða CRM fyrir fjölda verkefna og 

gleyma að hugsa um heildina (Mello, 2002).  

CRM verkefnið þarf að vera samræmt og stjórnendurnir þurfa að hafa samskipti sín á milli. 

Jafnvel þeim fyrirtækjum sem þróa viðskiptastefnu sína skynsamlega mun miskakast með 

CRM ef þeir breyta ekki fyrirtækinu á þann hátt að innleiðingin endurspegli stefnuna. 

Fyrirtæki verða að stilla af gildin sín, þróa nýjar aðferðir og þjálfa starfsmenn, uppfæra 

starfslýsingar og betrumbæta áætlanir, ásamt fleiri atriðum sem tengjast viðskiptavinastefnu 

þeirra. Mikil áhersla er lögð á að hlutir séu skilvirkir og að allt þurfi að vera svo tæknivætt og 

lagt er upp með að tækni sé alltaf besta svarið í að meðhöndla viðskiptavini. Í gamla daga 

þekktu kaupmenn viðskiptavini sína vel og þurftu ekki að hafa tölvubúnað til að vinna þessa 

vinnu sem CRM gerir í dag (Mello, 2002).  

Fyrirtæki getur orðið fyrir vonbrigðum með niðurstöður CRM forrita vegna þess að forritið er 

ekki að notað til að búa til ánægða viðskiptavini eins og kom einnig fram hér áðan varðandi 

söfnun of mikilla upplýsinga um viðskiptavini með þeim afleiðingum að þeir hætta í 

viðskiptum (Boulding o.fl., 2005; Mello, 2002). Líklegt má þó telja að fyrirtæki séu farin að 

læra af mistökunum sínum og skilji að CRM er fyrst og fremst fyrirtækjastefna sem að krefst 

breytinga í skipulagðri hegðun. Á sama tíma eru það en fleiri stjórnendur sem að skilja að 

CRM er ekki bara tækni. Samt sem áður eru mörg fyrirtæki sem starfa enn með rangar 

forsendur fyrir CRM. Bendir það til þess að fyrirtæki munu halda áfram að gera mistök við 

innleiðingu CRM, þar til enn fleiri hafa lært af mistökum fortíðarinnar (Mello, 2002). 
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6 Rannsókn: Viðhorf og almenna þekking fyrirtækja á Íslandi til 

CRM 

Tilgangur þessara rannsóknar er að kanna viðhorf og þekkingu fyrirtækja á Íslandi til 

hugmyndarfræðinnar CRM og hvort þau notist almennt við fræðina eða ekki. Hér á eftir 

verður fjallað um helstu aðferðir sem notaðar voru við gerð rannsóknarinnar, komið verður 

inn á siðferði við úrvinnslu hennar og þær takmarkanir sem rannsakendur töldu þurfa greina 

frá. Niðurstöður leiddu það í ljós að hlutfall þeirra sem notast við CRM og þeirra sem notast 

ekki við CRM var mjög jafnt ásamt því að langflestum fyrirtækjum þótti mikilvægt að nota 

CRM í nútímalegu fyrirtæki í dag. Að lokum verður greint frá fleiri niðurstöðum 

rannsóknarinnar og hvað þær leiddu helst í ljós og í framhaldinu verða þær túlkaðar og komið 

inná hvað hefði mögulega mátt gera betur.  

6.1 Markmið rannsóknarinnar 

Tilgangur þessara rannsóknar er að kanna viðhorf og þekkingu fyrirtækja á Íslandi til 

hugmyndarfræðinnar CRM, hvort þau notist almennt við fræðina sem slíka ásamt lausnum á 

borð við hugbúnað sem gjarnan fylgja henni og hvort hagur sé fyrir fyrirtæki að nota slíka 

hugmyndafræði. Þá er skoðað hverjir beri ábyrgð á CRM og hvort stefnunni sé fylgt ásamt því 

að leitað verður leiða við að skoða hvað fyrirtækin telja helst tengjast CRM.  

6.2 Aðferð rannsóknar 

6.2.1 Framkvæmd rannsóknar 

Framkvæmd rannsóknarinnar hófst á því að rannsakendur öfluðu sér upplýsinga um 

viðkomandi efni. Í byrjun mars var hafist handa við hugmyndir sem vert væri að athuga. Loks 

var bókaður fundur með leiðbeinandanum okkar Árna þar sem ýmislegt var rætt varðandi 

rannsóknina og hvernig haga ætti málum í framhaldi. Loks var hafist handa við það að útfæra 

spurningalistann og ákveða hvaða spurningar ætti að nota. Fyrst var ákveðið að hafa 27 

spurningar fyrir öll fyrirtækin en ýmislegt tók breytingum og að lokum urðu þetta tvær 

mismunandi kannanir. Gerð var ein könnun fyrir þau fyrirtæki sem notuðu CRM 

hugmyndafræðina á einn eða annan hátt. Í spurningunum var leitað eftir upplýsingum um 
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viðkomandi fyrirtæki, viðhorf til CRM og hver þau teldu vera hagur þess að nota CRM, þessi 

umræddi listi innihélt 27 spurningar.  

Þá var gerður styttri listi með aðeins 8 spurningum fyrir þau fyrirtæki sem notuðust ekki við 

CRM hugmyndafræðina á einn eða annan hátt og var sá spurningalisti meira um almennt 

viðhorf fyrirtækja til CRM og hvort að þau könnuðust eitthvað við hugtakið CRM.  

Ástæða þess að gerðar voru tvær kannanir var til að auðvelda rannsakendum að greina 

niðurstöður út frá því hvort fyrirtæki væru að nota CMR eða ekki.  Auk þess var það til þess 

að auðvelda fyrirtækum svörun á spurningalistanum hvort sem  það notaði CRM eða ekki. Þá 

var meðal annars horft til þess að rannsakendur töldu að með því að skipta listanum í tvennt 

og hafa lista A og lista B í stað þess að hafa einn lista, töldu rannsakendur þetta vera betri leið 

sem myndi ýta frekar undir það að fleiri sem notuðust ekki við CRM myndu hafa áhuga á því 

að taka þátt. Þá þyrfti ekki að taka fram að sumar spurningar ættu ekki við fyrirtæki sem 

notuðust ekki við CRM og ættu þeir því ekki að svara öllum spurningunum sem ættu ekki við 

stafsemi þeirra.  

Raunin varð reyndar önnur þar sem það virtist ekkert hafa nein lykil áhrif á þátttöku og verður 

komið betur inn á það í kaflanum um umræður hér síðar. Um miðjan mars var loks farið yfir 

umræddan spurningalista og hann fullmótaður til að hægt væri að nota hann. Degi síðar var 

listinn settur upp í spurningarforritið eSurveysPro sem rannsakendur fundu á netinu og 

spurningalistinn gerður tilbúinn til þess að senda hann út á fyrirtæki víðsvegar um land. Hann 

var svo sendur út snemma dags þann 15 mars sl.  

Spurningalistarnir voru sendir út í gegnum tölvupóst á póstföng fyrirtækja sem rannsakendur 

fundu á heimasíðum þeirra. Talið var að útskýra þyrfti vel leiðbeiningar í póstinum fyrir 

fyrirtækin svo ekki færi milli mála hvorn listann viðkomandi fyrirtæki ætti að velja. 

Tölvupósturinn bar þá yfirskrift að vera: Viðhorfskönnun til CRM - BS verkefni nemenda - 

Háskólinn í Reykjavík og var útskýrt fyrir þátttakendum að um væri verið að ræða rannsókn á 

meðal nemenda í BS lokaverkefni. Tekið var skýrt fram að listi A væri fyrir þau fyrirtæki sem 

notast við CRM á einn eða annan hátt á meðan listi B væri fyrir fyrirtæki sem nota ekki CRM 

á einn eða annan hátt eins og hefur komið fram áður.  

Bætt var svo við orðrétt að: „Við [rannsakendur] biðjum þig því vinsamlegast um að svara 

ANNAÐ HVORT lista A eða B eftir því hvor listinn á við þitt fyrirtæki.“ Að lokum var tekið 

fram að ekki væri hægt að rekja svör til einstakra fyrirtækja.  
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Fyrstu dagana eftir að spurningalistinn var sendur út var þátttaka fyrirtækja ekki eins og búist 

var við, höfðu þá alls 9 fyrirtæki tekið þátt. Eftir tæpa viku var ákveðið að senda ítrekun á 

fyrirtækin og þá jókst fjöldinn til muna og höfðu þá bæst 25 fyrirtæki við heildina. Loks viku 

eftir fyrstu ítrekun var ákveðið að senda út loka ítrekun ásamt því að rannsakendur ákváðu 

sökum dræmrar þátttöku að bæta við 32 nýjum fyrirækjum í þeirri von að fá enn fleiri 

fyrirtæki til að taka þátt. Eftir loka ítrekun bættust við 16 fyriræki sem leiddi í ljós að 

heildarfjöldi var því orðinn 50 þátttakendur eða 36,2% svarhlutfall þeirra sem fengu sendan 

spurningarlista og var það heldur undir þeim væntingum sem rannsakenda. Hafist var svo 

handa fljótlega eftir lokun spurningarkönnunarinnar að setja niðurstöður upp í tölfræðiforritið 

SPSS og greint frá niðurstöðum í kjölfar þess. 

6.2.2 Þátttakendur 

Spurningalistinn sem gerður var af rannsakendum var sendur á einn af lykilstarfsmönnum 

fyrirtækja jafnt stórra sem smárra hér á Íslandi. Heildarfjöldi fyrirtækjanna var alls 138 

fyrirtæki. Þessi umræddu fyrirtæki voru víðsvegar um land en mestmegnis var um að ræða 

fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Þess má geta að starfsvettvangur þessara 

fyrirtækja var mjög fjölbreyttum og  glögglega mátti sjá að 44,0% fyrirtækja voru eingöngu 

eitt og sér á sínum starfsvettvangi. Einnig má geta þess að eftir að spurningakönnuninni lauk 

og niðurstöður komnar í ljós var áberandi stór fjöldi fyrirtækja í ferðaþjónustu og samgöngu 

eða 44,0%, þar á eftir komu fjármálafyrirtæki með 6,0% fyrirtækja. Þegar skoðað var hvaða 

lykilstarfsmenn innan fyrirtækisins voru að svara umræddum spurningalista kom í ljós að 

flestir þeirra voru markaðsstjórar eða 38,0% af þeim sem svöruðu. 

Sendur var spurningalisti á netið eins og áður hefur komið fram og var hann í þremur hollum 

fyrst sem almennur póstur og svo í seinni tvö skiptin með ítrekun. Eftir loka ítrekun var 

heildarfjöldi þeirra sem svöruðu spurningalistanum því orðinn 50 þátttakendur. 

6.2.3 Mælitæki 

Umræddur spurningalisti sem sendur var á fyrirtæki landsins var sendur út á netinu með hjálp 

spurningaforritsins eSurveysPro sem rannsakendur töldu vera heppilegt tól til að afla 

upplýsinga við rannsóknina.  

Þátttakendum var skipt í tvo hópa og voru þeir sjálfir beðnir um að skipa sér í réttan hóp út frá 

því hvort fyrirtæki þeirra notast við CRM á einn eða annan hátt eða notaði ekki CRM á einn 

eða annan hátt. Spurningalistarnir tveir voru að hluta til frábrugðnir hvor öðrum þar sem listi 
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A innihélt 27 spurningar sem hófust á því að skoða almennt viðhorf og þekkingu fyrirtækja til 

CRM en í seinni hlutanum voru lýsandi spurningar um CRM. Listi B var svo heldur styttri 

eða 8 spurningar þar sem viðhorf og þekking til CRM var kannaður líkt og í lista A.  

Spurningakönnunin í heild sinni má sjá í viðauka A. 

Önnur mælitæki sem einnig voru notuð við framkvæmd og niðurstöður á rannsókninni voru 

Microsoft Excel og SPSS tölfræðiforritið.  

6.2.4 Rannsóknasnið 

Frumbreytur þessara rannsóknar var að kanna viðhorf, þekkingu, notagildi og hag fyrirtækja á 

Íslandi og hvernig þessar breytur höfðu áhrif á fylgibreytuna sem var CRM hugmyndafræðin. 

Niðurstöður þess hvort áhrif væru á milli breytanna voru könnuð í spurningaforritinu 

eSurveysPro ásmat SPSS. Hóparnir voru flokkaðir í tvennt og var úrtakið hentugleikaúrtak 

þar sem hluti af fyrirtækjum á Íslandi var valinn og spurður. Fólk var því beðið um að velja 

lista A eða B eins og áður hefur komið fram. Var þetta gert til þess að aðskilja fyrirtækin í 

tvennt svo auðveldara væri að greina þau út frá því hvort þau notuðust við CRM eða ekki. 

6.2.5 Siðferði við úrvinnslu rannsóknarinnar 

Mikil áhersla var lögð á það við gerð rannsóknar, ekki síst þegar hún var síðan send út og 

greind, að gæta fyllsta trúnaðar við svör þátttakenda. Höfð voru þau einkunnarorð að 

leiðarljósi að framkvæma rannsóknina að góðum hug og virðingu fyrir þátttakendum. Þegar 

niðurstöðurnar voru greindar var hugað sérstaklega að ekki væri hægt að rekja þær eða stök 

svör við spurningum á neinn hátt. Við skrif rannsóknarinnar var því einnig heitið að skaða 

ekki ímynd ákveðinna fyrirtækja út á við eða starfsfólks sjálfs fyrirtækisins sem svaraði 

spurningalistanum. Engar kvaðir voru á þátttakendum um að svara spurningakönnunni en að 

sjálfsögðu var vonast til þátttaka yrði góð.  

6.2.6 Takmarkanir 

Stundum vill það verða þannig að þegar rannsóknir eru gerðar verða niðurstöður ekki alltaf á 

þann veg sem rannsakendur óska helst. Það gerðist einmitt í þessari rannsókn þar sem frekar 

dræm þátttaka var í rannsókninni. Fyrst af öllu má nefna að svarhlutfall rannsóknarinnar sem 

endaði í 36,2% sem verður að teljast frekar slök niðurstaða og var klárlega eitthvað sem 

rannsakendur bjuggust hvorki við né vonuðust eftir þó reynt hafi eftir bestu getu að bæta úr 

því. Hefðu rannsakendur viljað fá að minnsta kosti 50% svarthlutfall eða hærra. Ef til vill má 
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álykta að orsök dræmrar þátttöku sé sú að erfitt getur verið að ná athygli fyrirtækja vegna 

mikilla anna og sum fyrirtæki höfðu það á orði að þau hefðu verið búin að taka þátt í fleiri 

slíkum könnunum og hefðu því hreinlega ekki tíma í fleiri. Þess má þó geta að ýmsar  

áhugaverðar staðreyndir komu úr rannsókninni sem gefa skýra mynd hver hagur fyrirtækja sé 

af CRM hugmyndafræðinni. Líta má á helstu niðurstöður rannsóknarinnar hér á eftir.  

Að lokum telja rannsakendur að engu hafi verið ábótavant í því hvernig staðið hefði verið að 

spurningalistanum eða öðrum atriðum varðandi útfærslu og því telja rannsakendur að 

spurningalistann hafa ekki haft  áhrif á að þátttakan var dræm. Þess má þó bæta við að hægt 

hefði mögulega verið að hringja í fyrirtækin til að hvetja þau til þátttöku en slíkt hefur bæði 

tíma og kostnað í för með sér sem rannsakendur íhuguðu en létu kyrrt liggja. 
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7 Niðurstöður  

Hér í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar á viðhorfi 

fyrirtækja til CRM sem framkvæmd var á vormánuðum ársins 2012. Ekki verður gerð grein 

fyrir niðurstöðum allra spurninganna í könnuninni en settar verða fram þær niðurstöður sem 

að rannsakendurnir telja mikilvægastar. Einnig verður svarað þeirri rannsóknarspurningu sem 

snýr að viðhorfi og þekkingu fyrirtækja á Íslandi til hugmyndarfræðinnar CRM og hvort þau 

notist almennt séð við fræðin eða ekki.  

Svarendur voru spurðir hvort að þeir notuðust við CRM kerfi eða ekki og skiptist svörunin 

upp í tvo hópa sem að voru þeir sem notast við CRM og þá þeir sem notast ekki við CRM. 

 

 

Tafla 7.0.1 Flokkun viðskiptavina eftir því hvort þeir noti CRM eða ekki. 

Eins og sjá má á myndinni hér að ofan var skiptingin mjög jöfn á milli þeirra sem að notast 

við CRM og þeirra sem að notast ekki við CRM.  

Af þeim sem að notast við CRM hugmyndafræðina eru 37,5% með mjög jákvætt viðhorf til 

CRM. En ef litið er til þeirra fyrirtækja sem að notast ekki við CRM þá eru það aðeins 11,5% 

sem að hafa mjög jákvætt hugarfar til CRM hugmyndafræðinnar. Samt sem áður eru það 

57,7% með frekar jákvætt viðhorf til CRM af þeim sem að notast ekki við hugmyndafræðina. 

Einnig kom í ljós þegar skoðað var hjá þeim fyrirtækjum sem að segjast ekki notast við CRM 

hversu vel þeim finnst að þau þekki til CRM hugmyndafræðinnar.  
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Tafla 7.0.2 Hversu vel þekkir þú hugmyndafræðina á bakvið CRM, úr könnun B 

Eins og sést hér á myndinni að ofan er skiptingin frekar jöfn hjá þeim fyrirtækjum sem að 

notast ekki við CRM þó að það séu flestir sem að segjast þekkja mjög illa til hennar. En samt 

sem áður eru það nokkur fyrirtæki sem að segjast þekkja mjög vel til hugmyndafræðinnar. 

Síðan þegar litið er á þau fyrirtæki sem að notast við CRM þá kemur allt önnur niðurstaða í 

ljós. 

 

Tafla 7.0.3 Hversu vel þekkir þú hugmyndafræðina á bakvið CRM, úr könnun A 

Eins og sést hér á myndinni að ofan þá telja þeir sem að notast við CRM að þeir þekki mjög 

vel eða vel til hugmyndafræðinnar. Hjá þeim fyrirtækjum sem notast ekki við CRM eru 

57,7% sammála því að CRM hugmyndafræðinn sé mjög mikilvæg eða frekar mikilvæg fyrir 

nútímaleg fyrirtæki í rekstri þeirra. En þegar skoðuð eru þau fyrirtæki sem að nota CRM þá 
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telja 79,2% það vera mjög mikilvægt fyrir nútímaleg fyrirtæki að notast við CRM 

hugmyndafræðina. 

7.1 Spurningalisti A 

Í þessum kafla verður farið í niðurstöður úr spurningalista A sem er frá þeim fyrirtækjum sem 

eru að notast við CRM. Til að byrja með var skoðað hvernig þátttakendur teldu sig þekkja til 

CRM hugmyndafræðinnar. Þá kom í ljós að 37,5% töldu sig þekkja mjög vel til CRM, og 

54,2% töldu sig þekkja vel til hugmyndafræðinnar.  

Á myndinni hér að neðan má sjá hvað þau fyrirtæki töldu einna helst tengjast CRM af þeim 

fyrirtækjum sem að sögðust þekkja mjög vel til CRM hugmyndafræðinnar. Þess má geta að í 

þessari spurningu mátti velja um meira en einn valmöguleika. 

 

Tafla 7.1.1 Þeir sem að telja sig þekkja mjög vel til CRM hugmyndafræðinnar tengja þessa  

hluti helst til CRM 

Miðað við þessar niðurstöður þá virðast fyrirtækjunum finnast viðskiptavinur fyrirtækis, 

samskipti fyrirtækis, hugbúnaður og hugarfar starfsfólks vera þau fjögur atriði sem 

fyrirtækjunum finnast tengjast einna helst CRM hugmyndafræðinni af þeim fyrirtækjum sem 

að segjast þekkja mjög vel til hennar.  

5 

3 

8 

5 

7 

2 

0 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Þeir sem að telja sig þekkja mjög vel til 
CRM hugmyndafræðinnar 



40 

Á myndinni hér að neðan má sjá hvað þau fyrirtæki töldu einna helst tengjast CRM af þeim 

fyrirtækjum sem að sögðust þekkja vel til CRM hugmyndafræðinnar. Þess má einnig geta að í 

þessari spurningu mátti velja um meira en einn valmöguleika. 

 

Tafla 7.1.2 Þeir sem að telja sig þekkja vel til CRM hugmyndafræðinnar tengja þessa  

hluti helst til CRM 

Miðað við þessar niðurstöður þá virðast fyrirtækjum finnast viðskiptavinur fyrirtækis, 

samskipti fyrirtækis, allt fyrirtækið í heild sinni og hugarfar starfsfólks vera það mikilvægasta 

í CRM hugmyndafræðinni af þeim fyrirtækjum sem að segjast þekkja vel til hennar.  

Því næst var ein spurning sem snéri að því hvort að fyrirtæki telji það arðbært fyrir þau að 

huga að CRM málum og voru það 100,0% þátttakandana sem að töldu að CRM myndi auka 

arðbærni fyrirtækisins. Einnig var athugað hversu vel fyrirtækin væru að huga að CRM 

starfinu sínu. Ef þessar tvær spurningar eru bornar saman þá eru fyrirtækin ekki samkvæm 

sjálfum sér vegna þess að það eru aðeins 8,3% sem að sögðust sinna CRM starfinu vel innan 

fyrirtækisins, einnig voru það 8,3% sem að sögðust sinna CRM starfinu frekar illa þrátt fyrir 

að segja að CRM sé mikilvægt fyrir arðsemi fyrirtækisins. Samt sem áður voru það 62,5% 

sem sögðust vera að sinna starfinu frekar vel. Mætti því lesa úr þessum niðurstöðum að þótt 

fyrirtækin séu öll sammála því að CRM sé arðbært þá eru þau samt ekki sjálf að sinna því 

nógu vel og gætu vel einbeitt sér betur að því. 
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Spurt var hvort að fyrirtækin væru að nota upplýsingar um viðskiptavini sína í gæðastarfi 

sínu. Þá kom í ljós að 62,5% fyrirtækjanna segjast nota mjög mikið eða frekar mikið af 

upplýsingum sem að þau komast yfir um viðskiptavini sína. Einnig eru það 8,3% sem segjast 

nota upplýsingarnar um viðskiptavinina frekar lítið eða ekkert en samt sem áður þá höfðu þau 

svarað spurningunni játandi að þau telji að það sé arðbært fyrir fyrirtæki að notast við CRM. 

Einnig kom það fram að 29,2% fyrirtækjanna sögðust nota upplýsingarnar hvorki mikið né 

lítið. Þótt að fyrirtækjunum finnist mikilvægt að notast við CRM þá virðist það vera að þau 

séu ekki að sinna þessu starfi nægilega vel sjálf innan fyrirtækisins. Að lokum má þess einnig 

geta að 79,2% fyrirtækjanna notast við sérstakan CRM hugbúnað til að aðstoða sig við dagleg 

störf í rekstri fyrirtækisins. 

Þá voru alls 79,2% fyrirtækjanna mjög sammála því að CRM hugmyndafræðin væri mikilvæg 

í rekstri nútímalegs fyrirtækis. En aftur á móti voru það ekki nema 16,7% sem voru frekar 

sammála því að CRM hugmyndafræðin væri mikilvæg í rekstri nútímalegs fyrirtækis.  

Hægt er að sjá á myndinni hér að neðan hversu vel fyrirtækin eru að sinna CRM af þeim sem 

að sögðust vera mjög sammála því að CRM hugmyndafræðin væri mikilvæg í rekstri 

nútímalegs fyrirtækis. 

. 

Tafla 7.1.3 Hversu vel CRM er sinnt innan fyrirtækis hjá þeim fyrirtækjum sem er mjög 

sammála því að CRM sé mikilvægt í rekstri nútímalegs fyrirtækis. 

Þá kemur í ljós að flestir eru að sinna því frekar vel þrátt fyrir að segja að það sé mikilvægt 

fyrir fyrirtækin að notast við CRM. Einnig eru það nokkrir sem að segjast sinna CRM frekar 

illa en eru samt að gera sér grein fyrir mikilvægi CRM innan fyrirtækisins.  
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Þegar skoðuð eru þau fyrirtæki sem segjast vera frekar sammála því að CRM sé mikilvægt í 

rekstri nútímalegs fyrirtækis þá kemur í ljós að það eru 100% af þeim sem að segjast vera að 

sinna CRM starfinu frekar vel innan fyrirtækjanna.  

Þrátt fyrir að flestir segjast vera að sinna CRM starfinu mjög vel eða frekar vel þá eru það 

39,1% fyrirtækjanna sem eru ekki viss hvort að þau sé tilbúin að halda áfram með þær 

skipulagsbreytingar sem að fylgir CRM og 4,3% eru frekar ósammála því að þau ætli að halda 

áfram að sinna CRM. Það eru samt sem áður 56,5% fyrirtækjanna sem að ætla að halda áfram 

með CRM skipulagsbreytingar sem er töluvert minna heldur en þau fyrirtæki sem sögðu að 

CRM væri mikilvægt fyrir nútímalegt fyrirtæki eins og kom fram hér að ofan.  

Þótt að það sé óvissa hjá meiri hluta svarenda með það hvort að þeir ætli að halda áfram með 

skipulagsbreytingar sem að fylgja CRM þá eru það 91,3% fyrirtækjanna sem að segja að 

stjórnendurnir í fyrirtækjunum séu tilbúnir að auka upplýsingaflæði til starfsfólks í framlínu 

svo hægt sé að bæta starfsferlana hjá fyrirtækinu. En það eru 8,7% sem eru hvorki sammála 

né á móti þessari staðhæfingu. Það virðist samt vera þótt að stjórnendur séu tilbúnir að auka 

upplýsingaflæði til starfsfólksins þá eru þeir samt sem áður ekki eins tilbúnir að auka 

hvatningu og umbun til starfsfólksins en 47,8% eru annað hvort hlutlaus eða ósammála því að 

stjórnendur séu tilbúnir að auka hvatningu og umbun. 17,4% eru mjög sammála því að 

stjórnendur séu tilbúnir til að auka hvatningu og umbun til að hraða fyrir innleiðingu CRM. 

7.2 Spurningalisti B 

Hér í þessum hluta verða skoðaðar niðurstöðurnar úr könnuninni sem að var ætluð þeim 

fyrirtækjum sem að notast ekki við CRM og var það gert til að skoða viðhorf þeirra til CRM 

ásamt því að sjá hvort að aðrar niðurstöður myndu koma í ljós heldur en hjá þeim fyrirtækjum 

sem að notast við CRM. 

Í þessum hluta kom í ljós að 26,9% þeirra fyrirtækja sem að notast ekki við CRM telja sig 

þekkja mjög illa til CRM hugmyndafræðinnar. Síðan eru það einungis 15,4% fyrirtækja sem 

að segjast þekkja mjög vel til CRM hugmyndafræðinnar sem er sami fjöldi og segist þekkja 

illa til CRM. Þannig að það eru um 61,1% sem að þekkja ekki nógu vel til CRM 

hugmyndafræðinnar og þar inni eru einnig þeir sem telja sig þekkja hvorki mikið né lítið til 

CRM.  
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Hægt er að sjá á myndinni hér að neðan hvað það er sem að fyrirtækjunum finnst einna helst 

tengjast CRM miðað við hvernig þau svöruðu þegar þau voru spurð um hversu vel þau þekktu 

til hugmyndafræðinnar.   

 

Tafla 7.2.1 Hvað fyrirtæki tengja best til CRM miðað við hversu vel þau þekkja til CRM 

hugmyndafræðinnar 

Eins og sést á myndinni að ofan þá er misjafnt hvað fyrirtækjum finnst tengjast CRM best 

miðað við hversu vel þau telja sig þekkja til CRM hugmyndafræðinnar. Þeir sem að segja að 

eitthvað annað tengist CRM telja sig allir þekkja mjög illa eða illa til hugmyndafræðinnar eins 

og sjá má á myndinni hér fyrir ofan.  

Þrátt fyrir að mörg fyrirtækjanna sem að svöruðu könnuninni töldu sig ekki þekkja mikið til 

CRM eða 61,5% þá er mjög afgerandi hluti svarenda eða 57,7% sem eru sammála því að 

CRM hugmyndafræðin sé mikilvæg í nútímalegum rekstri. Það var samt enginn ósammála því 

að CRM væri mikilvægt í nútímalegum rekstri. En samt sem áður voru það 42,3% 

fyrirtækjanna sem að voru hvorki sammála eða ósammála því að CRM væri mikilvægt í 

nútímalegum rekstri. 
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8 Umræður 

Rannsakendur telja að það sé óhætt að fullyrða það að viðhorf fyrirtækja til CRM sé almennt 

jákvætt hjá fyrirtækjum á Íslandi, þrátt fyrir að ekki séu öll fyrirtæki sem notast við CRM. 

Svarhlutfall skiptist nokkuð jafnt á milli þeirra fyrirtækja sem að notast við CRM og notast 

ekki við CRM, en erfitt getur verið fyrir rannsakendur að segja til um hvort að það sé mikið 

notast við CRM eða ekki almennt séð á íslenskum markaði vegna þess hve fáir tóku þátt í 

þessari könnun.  

Rannsakendur reyndu að auðvelda þátttöku þeirra fyrirtækja sem notast ekki við CRM með 

því að hafa tvo spurningalista. Spurningalistinn sem var ætlaður þeim sem notuðust ekki við 

CRM var mun styttri. Markmið rannsakanda með að hafa tvo spurningalista var til þess gert 

að ná til stærri hóps og þar með fá meiri þátttöku. Því miður gekk það ekki eftir og sum 

fyrirtæki sögðust ekki nenna að svara spurningalistanum vegna þess að þeir notast ekki við 

CRM og vita lítið sem ekkert um það. Þannig að ætla má að það hefði geta verið mun fleiri 

fyrirtæki með í rannsókninni sem að notast ekki við CRM ef þau hefðu séð sér fært um að 

taka þátt.  

En miðað við þá sem að svöruðu spurningarlistunum virtust stjórnendur fyrirtækjanna þekkja 

ágætlega til CRM þótt að þeir væru ekki að notast við hana. Einnig töldu margir þeirra að 

CRM væri mikilvægt fyrir rekstur nútímalegs fyrirtækis. Rúmur helmingur þeirra fyrirtækja 

sem að svöruðu spurningarlista B sögðu að það væri í framtíðaráætlun fyrirtækisins að 

innleiða CRM og verður það að teljast nokkuð gott. 

Það kom rannsakendum á óvart að mikill meiri hluti fyrirtækjanna var sammála því að CRM 

væri  mikilvægt fyrir nútímalegt fyrirtæki sem að ætti að benda til þess að þau hafi í huga að 

innleiða CRM hjá sér, ef að þau hafa það nú ekki þegar í framtíðaráætlunum sínum. Þá má 

velta fyrir sér hvort að sum þeirra fyrirtækja séu hreinlega of smá til að taka upp CRM þar 

sem mikill kostnaður getur fylgt því að innleiða slík fræði. Það getur verið ástæða þess að 

ekki hafa allir það í framtíðaráætlunum sínum að innleiða CRM.  

Hjá þeim fyrirtækjum sem að eru að notast við CRM þá er það oftast markaðsstjórinn sem að 

ber ábyrgð á CRM, ef ekki þá er það sölustjóri eða framkvæmdarstjóri. Oftar en ekki er það 

líka hluti af markaðsteyminu að fylgja CRM eftir í daglegu starfi hjá fyrirtækinu, en sum 

fyrirtækjanna eru með sér starfsmann eða sér teymi til að fylgjast með CRM innan 

fyrirtækisins.  
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Þegar skoðað er hvað það er sem að fyrirtækjunum fannst helst tengjast CRM þá dreifðist það 

nokkuð jafnt niður á valmöguleikana. Það vakti athygli rannsakanda að þegar bornar eru 

saman niðurstöðurnar hjá þeim fyrirtækjum sem voru að nota CRM og þeirra sem að notuðu 

ekki CRM þá kom í ljós að í báðum tilvikum eru það flestir sem að tengdu sama fyrirbærið, 

viðskiptavinur fyrirtækisins, við CRM. En hjá þeim fyrirtækjum sem að notast við CRM 

sögðu þau að samskipti fyrirtækis væri líka það sem að þeir tengdu hvað mest við CRM en 

það var ekki mikið hjá þeim fyrirtækjum sem að notast ekki við CRM þannig að ekki var 

samræmi þar á milli. Þá var aðeins eitt fyrirtæki sem að valdi annað en boðið var upp á í 

spurningunni um hvað tengist CRM mest en mun fleiri völdu þann lið hjá þeim fyrirtækjum 

sem að notast ekki við CRM.  

Flest þeirra fyrirtækja sem notast við CRM eru sammála því að CRM muni gagnast þeim í að 

auka líftíma viðskiptavina, auka skilvirkni innan fyrirtækisins og hámarka verðmæti. Einnig 

vakti það mikla athygli rannsakanda að allir voru sammála því að það væri arðbært að huga 

vel að CRM málum. Það sem kemur hvað mest á óvart við það er að rannsakendur áttu von á 

miklum meirihluta en þó ekki 100,0% sem var klárlega meira heldur en þeir bjuggust við. Þeir 

töldu að eitthvert fyrirtækjanna hefði haft slæma reynslu af CRM vegna þess að það getur 

reynst sumum fyrirtækjum erfitt að innleiða CRM. Einnig stangast þessi spurning á við aðra 

spurningu sem þótti athyglisvert þar sem að það voru ekki öll fyrirtækin sem að voru að sinna 

CRM þrátt fyrir að þau töldu það vera arðbært fyrir sig að gera slíkt.  

Ekki voru öll fyrirtækin að nota upplýsingarnar sínar til að sinna gæðastarfi en þó var það 

meirihluti fyrirtækjanna sem gerði það. Rannsakendur draga því þá ályktun þrátt fyrir að 

fyrirtækin hafi mikla trú á CRM og á það bæði við um fyrirtæki sem að eru að notast við 

CRM og þau sem að eru ekki að notast við CRM að þá eru þau samt ekki að leggja nógu 

mikla áherslu á CRM og sinna innleiðingunni e.t.v. með annarri hendi innan fyrirtækjanna eða 

eru hreinlega ekki með CRM. 

Að lokum telja rannsakendur að það hefði skilað betri niðurstöðu hefðu þeir komist yfir 

sölutölur hjá fyrirtækjunum svo hægt hefði verið að sjá hvort að fyrirtækin sem að eru að 

notast við CRM væru að ná meiri sölu heldur en þau fyrirtæki sem að notast ekki við CRM. 

Einnig hefði verið gott að sjá muninn á sölutölum áður en CRM var tekið upp innan 

fyrirtækisins og svo eftir að það var tekið upp til að sjá hverju CRM væri að skila í raun og 

veru til fyrirtækisins.  
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9 Lokaorð 

Með tilgangi þessara lokaverkefnis voru höfundar fyrst og fremst að kanna viðhorf og 

þekkingu fyrirtækja á Íslandi til hugmyndarfræðinnar CRM. Einnig vildu þeir kanna hvort þau 

notist almennt við slík fræði ásamt þeim fjölmörgu lausnum á borð við hugbúnað og 

gagnasöfnun sem gjarnan fylgir henni og í framhaldi á því hvort hagur sé fyrir fyrirtæki að 

nota slíka hugmyndafræði.  

Eins og sjá mátti úr niðurstöðunum þá eru fyrirtæki almennt með jákvætt viðhorf til CRM 

hugmyndafræðinnar hvort sem að þau eru að notast við hana eða ekki. Það sem að 

rannsakendum fannst einna helst vekja athygli er að þótt að fyrirtækin væru meira og minna 

sammála því að CRM væri mikilvægt þá kemur einnig fram í niðurstöðunum að þau sinntu 

ekki CRM mjög vel og það sem meira var þá voru sum fyrirtæki að sinna því illa. 

Rannsakendur töldu því þessar niðurstöður benda til ákveðinnar mótsagnar hjá fyrirtækjunum 

þegar þau segja að það sé mikilvægt að notast við CRM en hafa þó ekki verið að leggja sig 

nægilega fram við að nýta sér kosti CRM.  
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11 Viðauki  

11.1 Viðauki A 
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11.2 Viðauki B 

 

 

 

 

 

 
Hvað fyrirtæki tengja mest við CRM úr spurningarkönnun A 

 

 
 

Telur þú það að huga vel að CRM málum sé arðbært fyrir fyrirtækið * Hversu vel er SRM starfinu sinnt 

innan fyrirtækisins ? Crosstabulation 

Count 

 
Hversu vel er SRM starfinu sinnt innan fyrirtækisins ? 

Total Mjög vel Frekar vel Hvorki né Frekar illa 

Telur þú það að huga vel að 

CRM málum sé arðbært fyrir 

fyrirtækið 

Já 2 15 5 2 24 

Total 2 15 5 2 24 

 

Crosstab 

Count 

 
Hugbúnaður 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM? 

Mjög illa 5 4 9 

Vel 6 7 13 

Hvorki né 0 2 2 

Total 11 13 24 
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Crosstab 

Count 

 
Sala 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM? 

Mjög illa 3 6 9 

Vel 6 7 13 

Hvorki né 0 2 2 

Total 9 15 24 

 

Crosstab 

Count 

 
Viðskiptavinur fyrirtækis 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM? 

Mjög vel 8 1 9 

Vel 11 2 13 

Hvorki né 1 1 2 

Total 20 4 24 

 

Crosstab 

Count 

 
Hugarfar starfsfólks 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM? 

Mjög illa 5 4 9 

Vel 7 6 13 

Hvorki né 1 1 2 

Total 13 11 24 

 

Crosstab 

Count 

 
Samskipti fyrirtækis 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM? 

Mjög illa 7 2 9 

Vel 9 4 13 

Hvorki né 2 0 2 

Total 18 6 24 
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Hvað fyrirtæki tengja mest við CRM úr spurningarkönnun B 

 

 
 

Crosstab 

Count 

 
Allt fyrirtækið í heild sinni 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM? 

Mjög illa 2 7 9 

Vel 8 5 13 

Hvorki né 0 2 2 

Total 10 14 24 

 

Crosstab 

Count 

 
Annað 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM? 

Mjög illa 0 9 9 

Vel 1 12 13 

Hvorki né 0 2 2 

Total 1 23 24 

 

Crosstab 

Count 

 
Hugbúnaður 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM 

Mjög vel 2 2 4 

Vel 1 5 6 

Hvorki né 0 5 5 

Illa 0 4 4 

Mjög illa 0 7 7 

Total 3 23 26 
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Crosstab 

Count 

 
Sala 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM 

Mjög vel 2 2 4 

Vel 1 5 6 

Hvorki né 0 5 5 

Illa 1 3 4 

Mjög illa 1 6 7 

Total 5 21 26 

 

Crosstab 

Count 

 
Viðskiptavinur fyrirtækis 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM 

Mjög vel 2 2 4 

Vel 3 3 6 

Hvorki né 2 3 5 

Illa 2 2 4 

Mjög illa 2 5 7 

Total 11 15 26 

 

Crosstab 

Count 

 
Hugarfar starfsfólks 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM 

Mjög vel 1 3 4 

Vel 2 4 6 

Hvorki né 2 3 5 

Illa 0 4 4 

Mjög illa 1 6 7 

Total 6 20 26 
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Crosstab 

Count 

 
Samskipti fyrirtækis 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM 

Mjög vel 2 2 4 

Vel 2 4 6 

Hvorki né 1 4 5 

Illa 1 3 4 

Mjög illa 0 7 7 

Total 6 20 26 

 

Crosstab 

Count 

 
Allt fyrirtækið í heild sinni 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM 

Mjög vel 1 3 4 

Vel 2 4 6 

Hvorki né 1 4 5 

Illa 1 3 4 

Mjög illa 0 7 7 

Total 5 21 26 

 

Crosstab 

Count 

 
Annað 

Total Já Nei 

Hversu vel þekkir þú 

hugmyndafræðina á bakvið 

CRM 

Mjög vel 0 4 4 

Vel 0 6 6 

Hvorki né 0 5 5 

Illa 1 3 4 

Mjög illa 4 3 7 

Total 5 21 26 

 


