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Útdráttur 

Með breytingum í viðskiptaháttum og framþróun í upplýsingatækni hafa fyrirtæki verið 

að gera sér grein fyrir þýðingu þess að byggja upp mikilvæg tengsl við viðskiptavini sína. 

Markaðssetningin er farin að snúast meira um að uppfylla þarfir viðskiptavina fremur en 

að fjöldaframleiða vörur án sérstaks álits frá viðskiptavininum. Fyrirtæki hafa í sívaxandi 

mæli verið að notast við hugmyndafræði stjórnunar viðskiptatengsla, oftast kallað CRM, 

til þess að byggja upp gott samband við viðskiptavini sína. Markmið þess er að byggja 

upp og halda við ákveðnum grunni af tryggum viðskiptavinum sem eru arðvænlegir fyrir 

skipulagsheildina.  

Hugmyndin á bak við CRM er að hjálpa fyrirtækjum að öðlast tengsl við viðskiptavini 

sína og byggja þau upp. Með því að gera það samviskusamlega uppfylla fyrirtækin þarfir 

og óskir viðskiptavina betur og gera þá ánægða. Þetta getur veitt fyrirtækinu forskot á 

markaði þar sem það þjónar og skilur viðskiptavininn betur en samkeppnisaðilarnir. Til 

að hjálpa fyrirtækjum að öðlast þessi tengsl við viðskiptavini getur það hjálpað þeim að 

skoða líftímaferli þeirra. Hegðun viðskiptavina breytist með tímanum og með því að 

kortleggja líftíma þeirra geta fyrirtæki spáð fyrir um hegðun þeirra í framtíðinni. Með því 

geta fyrirtæki t.d. séð hvaða viðskiptavinir eru að missa áhugann og hlúa þarf betur að, 

og hvenær mestu líkurnar eru á að viðskiptavinur hætti í viðskiptum.  

Þegar komið er að því að innleiða CRM verður að hafa marga þætti á hreinu til að það 

gangi upp. Misjafnt er hvaða leiðir fyrirtæki fara í að innleiða kerfið en það fer allt eftir 

hvað hentar hverju og einu fyrirtæki. Í þessu verkefni verður innleiðingarferlinu skipt 

niður í sex skref sem nauðsynlegt er að fara eftir ef árangur á að nást. Fáir stjórnendur 

eru meðvitaðir um þá þætti sem geta valdið því að árangur náist ekki. Komið verður inn 

á þá helstu þætti sem geta valdið því að CRM misheppnast og enginn árangur næst. Í lok 

verkefnisins verður svo þeirri spurningu svarað hvort vænlegt sé fyrir fyrirtæki að taka 

upp CRM. 
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1  Inngangur  

Með aukinni samkeppni á mörkuðum í dag eru fyrirtæki í auknum mæli farin að einblína 

á hvernig hægt sé að halda betur í viðskiptavinina og þróa gott samband við þá. Með því 

að rækta sambandið við bæði núverandi viðskiptavini og verðandi viðskiptavini geta 

fyrirtæki öðlast samkeppnisforskot sem erfitt er að herma eftir. Ljóst er að ef fyrirtæki 

hugar ekki vel að viðskiptavinum sínum mun einhver annar gera það. Til þess að efla 

tengslin við viðskiptavini hafa fyrirtæki í auknum mæli verið að notast við 

hugmyndafræði sem nefnist stjórnun viðskiptatengsla, CRM (customer relationship 

management). CRM er heildarferlið við að byggja upp og viðhalda arðbærum 

viðskiptatengslum með því að uppfylla þarfir og væntingar viðskiptavina. 

Meginmarkmið þessa lokaverkefnis er að skyggnast inn í þau fjölmörgu atriði sem 

snerta CRM. Aðalviðfangsefni verkefnisins er að skoða hvernig fyrirtæki geta nálgast 

viðskiptavininn og tileinkað sér fræðin til að þjóna honum sem allra best og svara þeirri 

spurningu hvort vænlegt sé fyrir fyrirtæki að taka upp CRM. 

Í byrjun verkefnisins verður farið léttilega yfir þróun markaðssetningar fyrirtækja og 

hvernig CRM spilar þar stórt hlutverk. Þar á eftir verður farið yfir hvað felst í CRM og 

hvaða ávinningur felst í því að innleiða það bæði fyrir fyrirtæki og viðskiptavini. Komið 

verður inn á líftímaferli viðskiptavina og þrepin þrjú sem fólgin eru í því. Farið verður í 

innleiðingarferli CRM og hvers vegna það skilar ekki alltaf árangri. Að lokum verður 

fjallað um framtíðarsýn CRM. 
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2 Þróun markaðssetningar 

Fyrir iðnbyltinguna var það algengt að framleiðendur og verslunareigendur þekktu 

viðskiptavini sína vel, oft með nafni, og skildu þarfir þeirra og óskir. Hins vegar eftir 

iðnbyltinguna margfaldaðist framleiðslan og framboð jókst til muna. Viðskiptavinir 

höfðu í kjölfarið mikið úrval verslana til fá vörur sínar og datt samband viðskiptavina og 

verslunareiganda niður að miklu leyti (Chen og Popovich, 2003). Í dag eru fyrirtæki æ 

meira farin að beina athygli sinni að viðskiptavininum og sambandi þeirra við hann. 

Markaðssetningin er farin að snúast meira um að uppfylla þarfir viðskiptavina fremur en 

að fjöldaframleiða vörur án sérstaks álits frá viðskiptavininum. Myndin hér að neðan 

lýsir ferli markaðssetningar eins og hún er í dag. Í fyrstu fjórum skrefunum eru fyrirtæki 

að skilja neytendur, búa til virði fyrir þá og byggja upp sterk viðskiptatengsl. Í 

lokaskrefinu uppskera fyrirtækin umbun fyrir að skapa virði fyrir viðskiptavini sína 

(Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

Mynd 2. 1 Ferli markaðssetningar (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

Ef fyrirtæki skilur þarfir neytenda og býr til og þróar vörur og þjónustu sem býður 

upp á virði fyrir þá, dreifir henni og kemur henni á framfæri á áhrifaríkan hátt mun varan 

seljast auðveldlega. Eða eins og fræðimaðurinn Peter Drucker sagði “markmið 

markaðssetningar er að láta söluna vera óþarfa. Markmiðið er að þekkja og skilja 

viðskiptavininn það vel að varan eða þjónustan eigi vel við og selji sig sjálf”. Þetta þýðir 

Skilja markaðinn og þarfir neytenda 

Byggja upp arðsamt samband við viðskiptavini 

Búa til samþætta markaðsáætlun sem skilar 
miklu virði 

Búa til viðskiptavinamiðaða markaðsstefnu 

Öðlast virði frá viðskiptavinum í formi hagnaðar 
og langtímaávinningi 
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þó ekki að sala og auglýsingar séu ekki mikilvægar heldur eru þau partur af öllu ferlinu 

sem saman uppfylla þarfir viðskiptavina og byggja viðskiptatengsl (Kotler, Armstrong, 

Wong og Saunders, 2008). 

Viðskiptavinir kjósa þá vöru og þjónustu sem gefur þeim mesta virðið og veita 

þeim mestu ánægjuna. Þeir meta muninn á milli ávinningsins sem þeir fá og 

kostnaðarins í samanburði við tilboð samkeppnisaðila. Væntingar viðskiptavina eru 

byggðar á fyrri kaupum, áliti vina og félaga, og síðast en ekki síst á upplýsingum og 

loforðum fyrirtækisins. Ef varan og þjónustan er ekki í samanburði við þær væntingar 

sem viðskiptavinurinn hafði áður en hann “neytti” vörunnar eða þjónustunnar hefur það 

áhrif á ánægju hans og líkurnar á að hann versli aftur við fyrirtækið. Ef frammistaða 

vörunnar er ekki í samanburði við væntingar verða viðskiptavinirnir óánægðir. Ef 

frammistaða vörunnar er í samanburði við væntingar verða viðskiptavinirnir ánægðir 

(Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

Framúrskarandi fyrirtæki gera allt til að halda mikilvægum viðskiptavinum 

ánægðum. Því ánægðari sem viðskiptavinirnir eru því meiri líkur eru á að þeir sýni mikla 

tryggð við fyrirtækið sem á sama hátt skilar sér í betri frammistöðu hjá fyrirtækinu og 

mögulegu samkeppnisforskoti (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). Fyrirtæki 

leita því lausna við að koma á góðu sambandi við viðskiptavini sína. Góð leið til þess að 

byggja upp gott samband við viðskiptavinina er að taka upp kerfi sem nefnist stjórnun 

viðskiptatengsla, CRM. Markmið þess er að byggja upp og halda við ákveðnum grunni af 

tryggum viðskiptavinum sem eru arðvænlegir fyrir skipulagsheildina. Til að ná þessum 

markmiðum er lögð áhersla á að laða að viðskiptavini sem líklegri eru til að halda 

viðskiptum sínum áfram, varðveita arðvænleg viðskipti sem nú þegar eru fyrir hendi og 

auka og styrkja tengsl fyrirtækisins við aðra viðskiptavini (Payne og Frow, 2006). 
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3 CRM – stjórnun viðskiptatengsla 

3.1 Skilgreining CRM  

CRM er heildarferlið við að byggja upp og viðhalda arðbærum viðskiptatengslum með 

því að veita bæði viðskiptavinunum og fyrirtækinu virði og ánægju (Payne og Frow, 

2005). Til þess að byggja upp sterk tengsl við sína viðskiptavini þarf að sýna þeim að þeir 

fái einhverja sérstaka athygli sem þeir kunna að meta. Með því að taka upp CRM læra 

fyrirtækin inn á sína viðskiptavini og skilja þar af leiðandi þarfir þeirra og óskir betur en 

áður og geta því þjónað þeim á betri hátt en þeir hafa verið að gera.  

3.2 Hugmyndafræðin 

CRM er ekki nýtt af nálinni og hefur verið til staðar að einhverju leyti í fyrirtækjum í 

marga áratugi. Með breytingum í viðskiptaháttum og framþróun í upplýsingatækni hafa 

fyrirtæki verið að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að byggja upp mikilvæg tengsl við 

viðskiptavini sína. Hugmyndin á bak við CRM er að hjálpa fyrirtækjum að öðlast þessi 

tengsl og byggja þau upp. Með því að gera það samviskusamlega uppfylla fyrirtækin 

þarfir og óskir viðskiptavina og gera þá ánægða. Ánægðir viðskiptavinir eru líklegri til að 

halda tryggð við fyrirtækið. Með því að skapa virði fyrir viðskiptavini fær fyrirtækið á 

móti virði frá viðskiptavinum í formi sölu, hagnaðar og langtímaávinnings. Þetta getur 

veitt fyrirtækinu forskot á markaði þar sem það þjónar og skilur viðskiptavininn betur en 

samkeppnisaðilarnir (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

CRM samanstendur af fólki, ferlum og tækni sem hönnuð eru til að auðvelda 

fyrirtækjum að finna, afla og halda í viðskiptavini. Til að ná árangri með CRM þarf að 

samþætta alla þessa þætti. Fyrirtæki verða að átta sig á því hvernig fólk og viðmót þess 

spilar inn í kerfið, skilja ferlana sem kerfið styður og þá undirliggjandi tækni sem lætur 

það virka. Hlutfall hvers þáttar getur verið mismunandi eftir CRM kerfum. Tæknin er 

oftast lægsta hlutfallið eða um 10% á meðan fólkið er 60% og ferlarnir 30% (Wagner og 

Zubey, 2007). Á þessu má sjá að fólkið og viðmót þess er mjög mikilvægt en jafnframt er 

það erfiðasti þátturinn vegna hversu viðkvæmt starfsfólkið getur verið fyrir breytingum 

innan fyrirtækisins. CRM krefst breytinga á hvernig starfsfólk vinnur daglega vinnu sína. 
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Það starfsfólk sem skilur ekki almennilega ástæðuna fyrir breytingunum, þau sem tóku 

ekki þátt í framsetningu breytinganna, þau sem fengu ekki fullnægjandi upplýsingar um 

breytingarnar og þau sem ekki voru almennilega þjálfuð vegna breytinganna geta 

brugðist illa við og verið andstæð breytingunum (Goldenberg, 2002).  Mjög nauðsynlegt 

er því að fara rétt að og passa að allir innan fyrirtækisins séu vel upplýstir um tilgang og 

ástæðu breytinganna. Viðkvæmasti parturinn af þessum þremur þáttum eru breytingar 

á ferlum fyrirtækja. Áður en farið er í að breyta ferlum verða fyrirtæki að byrja á því að 

athuga hvernig núverandi viðskipavinamiðaðir ferlar eru að virka innan fyrirtækisins. 

Eftir þá athugun geta fyrirtæki farið í að endurhanna eða endurnýja þá ferla sem ekki 

eru í lagi (Goldenberg, 2002). Varlega þarf þó að fara í þessar breytingar vegna þess að 

þær geta skapað hættu fyrir fyrirtækið því breytingarnar geta haft slæm áhrif á upplifun 

núverandi viðskiptavina fyrirtækisins. Þriðji og seinasti þátturinn, tæknin, er 

nauðsynlegur til að styðja við CRM en hann er ekki aðalatriðið eins og margir 

stjórnendur halda (Wagner og Zubey, 2007). Mikilvægt er að fyrirtækin versli við réttu 

söluaðilana og fjárfesti í þeim CRM pakka sem hentar þeirra fyrirtæki best. Fyrirtæki 

verða svo að fylgjast með stefnu CRM tækninnar og reyna að halda í hana. Þetta getur 

reynst erfitt vegna þess fjölda af CRM búnaði sem aðgengilegur er á markaðnum í dag 

(Goldenberg, 2002). 

3.3 Ávinningur CRM fyrir fyrirtæki 

Sá ávinningur sem hlýst af því að innleiða CRM getur verið mikill ef rétt er farið að.  Það 

sem CRM gerir fyrir fyrirtæki: 

 Eykur ánægju viðskiptavina. 

 Eykur tryggð og minnkar brottfall. Kemur í veg fyrir að fyrirtæki tapi 

viðskiptavinum. 

 Verður til þess að fyrirtæki fá á sig gott orðspor sem fjölgar viðskiptavinum. 

 Verður til þess að fyrirtækið selur viðskiptavinunum meira. 

 Dýrt er að ná í nýja viðskiptavini. CRM minnkar brottfall viðskiptavina og þar af 

leiðandi eyðir fyrirtækið minna í að ná í nýja viðskiptavini. 

 Fyrirtækið á möguleika á að skapa sér sérstöðu á markaði.  
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Eins og sést hér að ofan getur ávinningurinn fyrir fyrirtæki verið mikill og bætt 

samkeppnishæfni þeirra verulega, sérlega fyrir þau fyrirtæki sem eru á markaði þar sem 

mikil samkeppni ríkir (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 

3.4 Ávinningur CRM fyrir viðskiptavini 

Viðskiptavinir geta einnig hagnast á því að fyrirtæki taki upp CRM. Helsti ávinningurinn 

fyrir viðskiptavini er sá að með tímanum lærir fyrirtækið á þarfir þeirra og óskir. Þetta á 

sérstaklega við þegar:  

 Þjónustan er í eðli sínu flókin. 

 Þjónustan hefur mikið með sjálfsmynd og sjálfsálit viðkomandi að gera, t.d. 

hárgreiðsla/klipping. 

 Þjónustan hefur áhrif á fjárhagslegt öryggi viðskiptavinarins, t.d. bankaþjónusta 

og tryggingar. 

Eins og sést hér að ofan getur CRM haft mikla þýðingu fyrir viðskiptavini. Það eykur 

ánægju viðskiptavinarins, öryggi hans og vellíðan (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 
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4 Líftímaferli viðskiptavina 

Þau þrep sem viðskiptavinur fer í gegnum frá því hann hefur viðskipti við fyrirtæki og  

þangað til hann ákveður að hætta viðskiptum kallast líftímaferli viðskiptavina (Zikmund, 

McLeod og Gilbert, 2003). Fyrirtæki geta nýtt sér þetta hugtak til að spá fyrir um hegðun 

viðskiptavina. Hegðun viðskiptavina breytist með tímanum og með því að kortleggja 

líftíma þeirra geta fyrirtæki betur spáð fyrir um hegðun þeirra í framtíðinni. Með því að 

kortleggja líftíma viðskiptavinar geta fyrirtæki t.d. séð hvaða viðskiptavinir eru að missa 

áhugann og hlúa þarf betur að, og hvenær mestu líkurnar eru á að viðskiptavinur hætti í 

viðskiptum (Novo, 2002).  

Líftímaferli viðskiptavina er skipt niður í þrjú þrep. Fyrsta þrepið er öflun 

viðskiptavina, annað þrepið snýst um að halda í viðskiptavini og þriðja stigið fjallar um 

aðferðir til þess að fá tapaða viðskiptavini aftur í viðskipti.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. 1 Þrepin í líftímaferli viðskiptavina (Anna Lilja Henrysdóttir, 2012) 

4.1  Öflun viðskiptavina 

Fyrsta þrepið er öflun viðskiptavina. Þegar kemur að því að afla nýrra viðskiptavina er 

nauðsynlegt að til sé stefna um það hvernig fyrirtækið ætli að ná til þessara 

viðskiptavina. Þessari stefnu er best náð með því að hafa skilvirka stefnu um hvernig 

fyrirtækið heldur í núverandi viðskiptavini. Fyrirtækið verður að vita hverjir meðal 

viðskiptavina sinna eru tryggir viðskiptavinir og afhverju. Það verður að þekkja einkenni 

tryggs viðskiptavinar og hvernig eigi að skapa tryggð innan mismunandi markaðshópa. 

Líftímaferli     

viðskiptavina 

 Öflun 

  Viðhald Ná til baka 
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Sú þekking er nauðsynleg til þess að fyrirtækið viti á hvaða viðskiptavini það eigi að 

leggja áherslu á að ná í viðskipti (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003).  

Stjórnendur standa frammi fyrir erfiðum ákvörðunum þegar öflun viðskiptavina á sér 

stað. Þeir þurfa að ákveða t.d. hversu mikið á að fjárfesta í nýjum viðskiptavinum og 

hvaða þjónustustig á að bjóða þeim (Blattberg, Getz og Thomas, 2001 ). Mikilvægt er því 

að stjórnendur setji fyrirtækinu markmið áður en ferlið við að afla nýrra viðskiptavina 

byrjar. Þessi markmið verða að taka tillit til þess kostnaðar sem fellur til við að afla nýrra 

viðskiptavina. Gott er að fara eftir eftirfarandi skrefum þegar öflun nýrra viðskiptavina á 

sér stað til þess að fylgjast með kostnaðinum við öflunina og hvað fyrirtækið er að fá út 

úr fjárfestingunni (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 

1. Setja upp kerfi sem telur upp allan þann kostnað við að afla nýrra viðskiptavina. 

2. Deila heildarkostnaðinum í fjölda þeirra viðskiptavina sem aflað var á ákveðnu 

tímabili. Fyrirtæki sjá þá meðalkostnaðinn við að ná í nýjan viðskiptavin. 

3. Finna út hversu marga mánuði viðskiptavinurinn þarf að vera í viðskiptum til þess 

að fjárfestingin borgi sig. 

4. Meta meðalhagnað á hvern nýjan viðskiptavin. 

5. Setja upp markmið í tengslum við öflun viðskiptavina.  

 

Ástæðan fyrir því að öflun viðskiptavina er mjög mikilvæg er vegna þess að öll 

fyrirtæki missa á einhverjum tímapunkti viðskiptavini (Blattberg, Getz og Thomas, 2001). 

Fyrirtæki sem afla ekki nýrra viðskiptavina munu sjá markaðshlutdeild sína fara 

minnkandi með tímanum (Villanueva og Hanssens, 2007). Þrátt fyrir að öll fyrirtæki 

verði að beina einhverri athygli að öflun viðskiptavina er mismunandi hversu mikla 

athygli það þarf að veita. Það fer allt eftir getu fyrirtækja til að halda í núverandi 

viðskiptavini og tíðni endurkaupa viðskiptavina. Öflun viðskiptavina lýkur um leið og 

viðskiptavinurinn hefur átt sín fyrstu viðskipti við fyrirtækið (Blattberg, Getz og Thomas, 

2001). 

4.2  Að halda í viðskiptavini 

Á þrepi tvö í ferlinu er komið að því hvernig eigi að halda í núverandi viðskiptavini. 

Fyrirtæki ættu að beina mikilli athygli á þetta viðfangsefni enda snýst það um hvort 

viðskiptavinir haldi áfram að vera í viðskiptum eða hvort þeir hverfi og leiti á önnur mið. 
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Til að átta sig betur á því hvernig best sé að halda í núverandi viðskiptavini getur reynst 

gagnlegt að skoða helstu ástæður þess að viðskiptavinir hætta í viðskiptum. Fjöldi 

ástæðna eru fyrir því að viðskiptavinir enda viðskipti sín við fyrirtæki en hér verða 

nokkrar af algengustu ástæðunum taldar upp (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 

 Fólk sækist eftir fjölbreytni og nýjungum. 

 Frammistaða fyrirtækisins var ekki í takt við væntingar viðskiptavinarins. 

 Samkeppnisaðilar uppfylla þarfir viðskiptavina betur.  

 Ágreiningur á milli viðskiptavinar og fyrirtækis. 

 Traust ekki til staðar. 

 Varan er ekki lengur nauðsynleg fyrir viðskiptavininn. 

Eins og sjá má á þessari upptalningu liggja margþættar ástæður að baki tapaðra 

viðskiptavina. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að skoða gaumgæfilega ástæður þess að þeirra 

viðskiptavinir fóru og læri af mistökunum. Fyrirtæki geta með því boðið upp á betri 

þjónustu og viðhaldið tengslum sínum betur. 

Árangursrík stefna í viðhaldi á viðskiptavinum minnkar líkurnar á óánægðum 

viðskiptavinum. Margir þættir hafa áhrif á ánægju viðskiptavina og verður hér rætt um 

sex þeirra. Þeir eru móttakan, áreiðanleiki, viðbragðsflýtir, viðurkenning, 

persónugerving og umbunakerfi. Þetta eru þættir sem minnka brottfall viðskiptavina og 

auka líftímavirði þeirra (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 

Móttakan 

Með því að veita viðskiptavinum góðar móttökur er fyrirtækið að sýna þakklæti til 

viðskiptavinarins. Að bjóða viðskiptavini velkomna getur þjónað ýmsum tilgangi. Til að 

byrja með getur það komið viðskiptavininum skemmtilega á óvart. Hann bjóst kannski 

ekki við þakkarbréfi, símtali eða annars konar sambandi frá fyrirtækinu til að þakka fyrir 

viðskiptin. Að koma vel fram við fyrstu kynni getur haft í för með sér langtímavirði fyrir 

fyrirtækið. Í öðru lagi geta þessi fyrstu kynni boðið upp á gagnasöfnun um 

viðskiptavininn í gagnabanka fyrirtækisins. Í þriðja lagi getur móttakan gefið fyrirtækinu 

tækifæri á að fullvissa viðskiptavininn að hann hafi valið rétt. Með því að veita góðar 

móttökur og lofa góðri þjónustu getur það hvatt til endurkaupa hjá viðskiptavinum 

(Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 
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Áreiðanleiki 

Að halda í viðskiptavini krefst þess að varan og þjónustan sem seld er sé áreiðanleg. 

Með því er átt að viðskiptavinurinn getur átt endurtekin viðskipti við fyrirtækið og 

fengið sömu fullnægjandi niðurstöðu. Viðskiptavinir gera ráð fyrir að fyrirtæki standi við 

loforð sín og ber fyrirtækjum að tryggja gæði og áreiðanleika við sölu á vörum sínum og 

þjónustu. Þetta er grundvöllur í öllum stefnum sem snúa að því að halda í 

viðskiptavininn (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 

Viðbragðsflýtir 

Viðbragðsflýtir felur í sér að fyrirtæki sýni viðskiptavinum sínum að þeim sé annt um 

þarfir þeirra og skoðanir. Fyrirtæki með árangursríkt CRM verður að bregðast fljótt við 

spurningum og kvörtunum og vera ávallt tilbúið að þjóna viðskiptavininum. Ef 

viðskiptavinur fær ekki þá þjónustu sem hann ætlast til og telur að hann eigi rétt á, eiga 

þeir til að leita annað með viðskipti sín ef sambærilegar vörur eru í boði. Sterk tenging er 

á milli ánægju starfsmanna og ánægju viðskiptavina. Því er mikilvægt að þjálfa 

framlínufólk nógu vel til að upplifun viðskiptavina sé góð og væntingar þeirra séu 

uppfylltar (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 

Viðurkenning 

Með viðurkenningu er átt við þegar fyrirtæki veita viðskiptavinum sínum sérstaka 

athygli eða þakklæti. Þetta gæti verið t.d. þegar merkilegir áfangar eiga sér stað eins og 

afmæli. Viðurkenning og þakklæti fá viðskiptavini til að bregðast við með jákvæðum 

hætti sem hjálpar til við að halda við og styrkja tengslin við þá (Zikmund, McLeod og 

Gilbert, 2003). 

Persónugerving 

Þegar fyrirtæki geta notað CRM kerfið sitt til að sérsníða vörur og þjónustu til sérstaks 

viðskiptavinar á sér stað persónugerving. Sú tækni sem er á bakvið persónugervingu er 

háþróuð. Kerfi eru hönnuð til að taka upplýsingar um viðskiptavini eftir að þau eru 

greind og nota þær til að búa til tilboð eða skilaboð sem er viðeigandi fyrir þann 

viðskiptavin. Þetta kerfi minnir t.d. á sérstaka viðburði eins og afmælisdaga (Zikmund, 

McLeod og Gilbert, 2003). 
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Umbunakerfi 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að verðlauna viðskiptavini fyrir tryggð sína til fyrirtækisins. 

Umbunakerfi býður bestu viðskiptavinunum upp á forgangsmeðferð. Með því að 

umbuna góðum viðskiptavinum læturðu þá vita að þeir eru mikilvægir. Að umbuna 

viðskiptavinum getur einnig komið af stað góðum ummælum um fyrirtækið (Zikmund, 

McLeod og Gilbert, 2003). 

4.3 Aðferðir til að ná töpuðum viðskiptavinum aftur í viðskipti 

Þriðja og seinasta þrepið snýst um að ná töpuðum viðskiptavinum aftur í viðskipti. Nýleg 

rannsókn hefur leitt í ljós að hvert ár missa fyrirtæki um 20-40% viðskiptavina sinna. 

Þennan fjölda er hægt að minnka gífurlega ef sett eru upp ákveðin ferli til að ná til baka 

þessum viðskiptavinum. Fyrirtæki þurfa að hafa áætlun um hvernig þau ætli að standa 

að því. Þetta ferli er fólgið í því að koma auga á hvaða viðskiptavinir eru farnir og hvaða 

viðskiptavinir eru við það að fara, finna ástæðurnar afhverju fyrirtækið missti 

viðskiptavini, finna árangursríka leið til að ná sambandi við þá aftur og hvaða tilboð 

fyrirtækið eigi að bjóða þeim viðskiptavinum sem koma aftur í viðskipti. Hér á eftir 

verður rætt lítillega um hvern þátt fyrir sig (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 

Hverjir eru það sem eru við það að hætta í viðskiptum 

Besti tíminn til að vinna viðskiptavini til baka er áður en þeir enda viðskiptin sín við 

fyrirtækið. Því fyrr sem fyrirtækið áttar sig á að viðskiptavinur er við það að hverfa því 

betur er fyrirtækið fært um að vinna hann til baka. Góð leið til þess að sjá hverjir það 

eru sem eru að íhuga að hætta viðskiptum er að búa til ferli þar sem viðskiptavinir verða 

að tilkynna fyrirtækinu um áform sín um að hætta í viðskiptum. Þetta gefur fyrirtækinu 

tíma til að átta sig á hvað það var sem fór úrskeiðis og þá hefja aðgerð til að vinna hann 

til baka (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 

Skoða hvert líftímavirði viðskiptavina er 

Þegar fyrirtæki eru að ná viðskiptavinum aftur á sitt band ættu þeir að einblína á þá sem 

eru með hæsta líftímavirðið. Til eru viðskiptavinir sem fyrirtækið einfaldlega vill ekki. 

Fyrirtækið ætti ekki að reyna að vinna þá viðskiptavini til baka sem krefjast mikillar 

þjónustu án þess að þeir skili fyrirtækinu tekjum, sem sagt þeim sem eru með lágt 

líftímavirði. Þessir viðskiptavinir elta þær vörur sem eru ódýrastar hverju sinni. Þetta eru 
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viðskiptavinir sem líklegir eru að skipta um fyrirtæki um leið og samkeppnisaðilinn býður 

lægra verð. Með því að fara eingöngu eftir þeim viðskiptavinum með hátt líftímavirði 

einblína fyrirtækin á þá viðskiptavini sem eru góðir fyrirtækinu og þá sem eru líklegri til 

þess að bregðast við tilraunum fyrirtækisins að fá þá aftur í viðskipti (Zikmund, McLeod 

og Gilbert, 2003). 

Finna út afhverju viðskiptavinurinn hætti viðskiptum  

Áður en fyrirtæki getur búið til árangursríkar aðferðir við að ná töpuðum viðskiptavinum 

aftur í viðskipti verða þeir að skilja afhverju viðskiptavinurinn hætti viðskiptum. Ef CRM 

kerfi fyrirtækja tilgreinir ekki ástæðu fyrir því afhverju viðskiptavinur, sem er mikils virði 

fyrir fyrirtækið hætti í viðskiptum við fyrirtækið er fyrsta skrefið að hafa samband við 

viðskiptavininn. Fyrirtækið fær þá staðfestingu á því hvort hann sé í raun og veru hættur 

viðskiptum við fyrirtækið. Ef viðskiptavinurinn staðfestir að svo sé er tilvalið fyrir 

fyrirtækið að komast að ástæðunni og læra þannig af mistökunum (Zikmund, McLeod og 

Gilbert, 2003). 

Að hafa samband við tapaða viðskiptavini 

Samkvæmt könnun sem gerð var meðal æðstu yfirmanna stærstu fyrirtækja Ameríku 

kom í ljós að helmingur þeirra hafði aldrei, eða kannski einu sinni til tvisvar, haft 

samband við tapaða viðskiptavini. Þetta sýnir að það sem ætti að vera lykilatriði hjá 

fyrirtækjum í að vinna viðskiptavini aftur á sitt band er alls ekki í forgangi. Að hafa 

samband við tapaða viðskiptavini þarf ekki að vera flókið ferli, eitt símtal gæti dugað. 

Fyrirtækið kemst þá að þeirri niðurstöðu afhverju viðskiptavinurinn hætti viðskiptum. Ef 

fyrirtækið getur boðið upp á lausn við vandamálinu er líklegt að viðskiptavinurinn komi 

aftur í viðskipti. Ef viðskiptavinurinn hins vegar gerir fyrirtækinu ljóst fyrir hvað hann sé 

farinn yfir til samkeppnisaðilans eða alfarið hættur viðskiptum er mikilvægt fyrir 

fyrirtækið að þakka fyrir öll viðskiptin sem viðskiptavinurinn hefur átt við fyrirtækið og 

láta hann vita að þeir eru ávallt tilbúnir að hefja viðskipti við hann á ný (Zikmund, 

McLeod og Gilbert, 2003). 

Bjóða viðskiptavininum tilboð eða lausnir fyrir að koma aftur í viðskipti 

Viðskiptavinir verða að græða á því að koma aftur í viðskipti við fyrirtæki. Fyrirtæki 

bjóða upp á tilboð og lausnir sem hvatningu til viðskiptavina til að endurvekja samband 

sitt við fyrirtækið. Ef viðskiptavinur fékk t.d. ekki viðeigandi þjónustu þá er tilboðið til 
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hans að fyrirtækið muni taka á því vandamáli. Ef viðskiptavinur fékk betri kjör frá 

samkeppnisaðila þá á tilboðið að vera betra en það sem samkeppnisaðilinn býður upp á. 

Í mörgum tilfellum er tilboðið sniðið að viðskiptavininum eða að sérstökum 

markaðshlutum. Við greiningu á markaðnum ættu fyrirtæki að læra hvaða aðgerðir, eins 

og verðtilboð t.d. samkeppnisaðilinn býður upp á sem verður þess valdandi að 

viðskiptavinir hætta viðskiptum. Með því að þekkja veikleika og aðra innviði 

samkeppnisaðila geta fyrirtæki fyrr sniðið tilboð handa þeim viðskiptavinum sem farið 

hafa (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 
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5  Innleiðing CRM 

Eftirspurnin eftir CRM lausnum hefur sífellt verið að aukast og áhuginn verið mikill að 

innleiða kerfi sem hjálpar við að auka og varðveita núverandi viðskiptatengsl (Foss, 

Stone og Ekinci, 2008). Þegar kemur að því að innleiða CRM er nauðsynlegt að 

stuðningur stjórnenda fyrirtækisins sé til staðar og að þeir hafi jákvætt viðhorf og séu 

tilbúnir að fylgja innleiðingunni eftir. Mikilvægt er að stjórnendur fyrirtækisins séu 

viðskiptavinamiðaðir í hugsun og séu hollir þeirri hugsun í gegnum allt 

innleiðingarferlið. Ef svo er ekki mun lítill árangur nást. Stjórnendur verða að upplýsa 

alla innan fyrirtækisins um markmið og tilgang innleiðingarinnar því nauðsynlegt er 

að allar deildir fyrirtækisins taki þátt. Innleiðingin krefst þess að hver og einn 

starfsmaður skilji tilgang hennar og þær breytingar sem hún hefur í för með sér 

(Chen og Popovich, 2003). 

Misjafnt er hvaða leiðir fyrirtæki fara til að innleiða CRM. Fyrirtæki verða að 

velja þá leið sem hentar þeirra fyrirtæki best. Hér verður innleiðingarferlinu skipt 

niður í sex skref: 

1. Uppsetning gagnasafna    2. Greiningar á gögnum 

3. Val á viðskiptavinum    4. Að ná til viðskiptavina 

5. Uppbygging tengsla við viðskiptavini  6. Árangursmælingar 

5.1 Uppsetning gagnasafna 

Fyrsta skrefið í innleiðingu CRM er að setja upp gagnasöfn. Þetta er grunnurinn að 

allri starfsemi CRM. Misjafnt er eftir stærð og gerð fyrirtækja hversu miklar 

upplýsingar þau eiga um viðskiptavini, það er því misjafnt hversu mikla vinnu og 

fjármuni þarf að leggja í uppsetningu og samþættingu safna innan fyrirtækja. Dæmi 

um fyrirtæki sem hafa miklar upplýsingar um viðskiptavini eru fyrirtæki sem starfa í 

þjónustugeiranum, t.d. bankar. Þar fara viðskiptin yfirleitt fram augliti til auglitis sem 

auðveldar alla upplýsingasöfnun. Fyrirtæki á öðrum sviðum geta átt erfiðara með að 

setja upp gagnasöfn og safna upplýsingum þar sem tenging við viðskiptavinina er lítil 

sem engin og verður oft með óbeinum hætti. Dæmi um slíka geira er bílaframleiðsla 
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og framleiðsla á ýmsum varningi sem kemst í hendur neytenda í gegnum einn eða 

fleiri milliliði (Winer, 2001). 

Flest fyrirtæki hafa ekki allar þær upplýsingar sem þarf til að byggja upp góðan 

gagnagrunn til að sinna CRM sem best. Fræðimaðurinn Russell S. Winer bendir í 

fræðum sínum á þær upplýsingar sem öll gagnasöfn ættu að innihalda. Þetta eru 

upplýsingar um: 

 Viðskipti – alla viðskiptasögu viðskiptavinar við fyrirtækið. 

 Samskipti viðskiptavinar og fyrirtækis – skrá niður hvert skipti sem 

viðskiptavinur hefur samband við fyrirtækið og öfugt.  

 Lýsandi upplýsingar – allar lýsandi upplýsingar um viðskiptavini, þetta hjálpar 

til við markaðshlutun og aðrar greiningar. 

 Viðbrögð við markaðsáreiti – þessi partur af gagnasafninu ætti að innihalda 

upplýsingar um hvort viðskiptavinur bregðist við beinum samskiptum frá 

fyrirtækinu. 

5.2 Greiningar á gögnum 

Venjulega eru þau gögn sem safnað hefur verið í gagnasöfn greind með það í huga að 

aðgreina viðskiptavinina í hópa. Lengi vel hefur viðskiptavinum verið hópað saman 

eftir hegðunarmunstri og lýðfræðilegum upplýsingum sem svo er notað til að þróa 

mismunandi tilboð fyrir hvern hóp fyrir sig. Í staðinn fyrir að greina viðskiptavinina 

þannig eins og lengi hefur verið gert er æ meira farið að greina viðskiptavinina niður í 

smærri einingar, jafnvel hvern og einn viðskiptavin fyrir sig. Þá eru þarfir 

viðskiptavinarins skoðaðar, hvað hann hefur fram að færa fyrir fyrirtækið og hvernig 

fyrirtækið getur brugðist við og þjónað honum sem best (Winer, 2001). 

5.3 Val á viðskiptavinum 

Fyrirtæki verða að velja þá viðskiptavini sem þau vilja þjóna. Þau gera það með því að 

skipta markaðnum í hópa/einstaklinga og velja síðan þá hópa/einstaklinga sem þau 

telja að henti þeim best og veiti þeim mestan hagnað. Sumir halda að best sé að 

finna eins marga viðskiptavini og hægt er og auka þannig eftirspurn. Annað hefur 

komið í ljós, með því að reyna að þjóna öllum viðskiptavinum verður erfitt að þjóna 

þeim vel vegna fjöldans. Í staðinn vilja fyrirtæki velja sína viðskiptavini sem eru þeim 
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arðbærir og þjóna þeim eftir bestu mögulegum leiðum (Kotler, Armstrong, Wong og 

Saunders, 2008). 

Með því að greina viðskiptavinina niður í smærri einingar, t.d. með því að 

skoða líftímavirði viðskiptavina, er auðveldara að koma auga á þá viðskiptavini sem 

skila fyrirtækinu mestum hagnaði. Markmiðið er að nota greininguna til að greina á 

milli þeirra viðskiptavina sem eru arðvænlegir fyrir fyrirtækið frá þeim sem eru í raun 

og veru að draga úr hagnaði þess (Winer, 2001). Í flestum tilvikum er það lítill hópur 

viðskiptavina sem skilar fyrirtækjunum mestum hluta hagnaðar þeirra. Talað er um 

að hlutföllin séu 80/20, eða um 20% viðskiptavina skapa 80% af tekjum fyrirtækisins 

(Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). Mikilvægt er að huga vel að þessum 

viðskiptavinum án þess þó að gleyma þeim sem ekki eru eins arðbærir. Þeir 

viðskiptavinir sem eru ekki arðbærir í dag gætu orðið arðbærir seinna meir. Erfitt er 

að spá fyrir um þá viðskiptavini og því þarf að fara varlega í að koma því til skila að 

þeir séu ekki æskilegir viðskiptavinir. Viðskiptavinum sem hefur verið ýtt í burtu eða 

hunsaðir geta hrint af stað neikvæðum ummælum um fyrirtækið sem er fljótt að 

breiðast út á milli manna og gegnir internetið þar stóru hlutverki (Winer, 2001).  

5.4 Að ná til viðskiptavinanna 

Þegar kemur að því að ná til þeirra viðskiptavina sem fyrirtækið hefur valið sér og vill 

byggja upp tengsl við er að finna árangursríka leið til að koma skilaboðunum á 

framfæri. Hér verður fjallað um fjórar markaðsaðferðir, þær eru óaðgreinanleg 

markaðssetning, aðgreinanleg markaðssetning, syllumarkaðssetning og 

míkrómarkaðssetning (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

Óaðgreinanleg markaðssetning er þegar fyrirtæki framleiða og markaðssetja 

staðlaða vöru og þjónustu á sama hátt til allra viðskiptavina (Winer, 2001). Þessi 

markaðssetning einblínir á sameiginlegar þarfir viðskiptavinanna í hópnum en ekki á 

hvað hver og einn vill. Fyrirtækið hannar vöru og markaðsprógram sem mun höfða til 

flestra kaupenda. Þessi aðferð er ekki vinsæl nú til dags. Fyrirtæki sem nota þessa 

markaðssetningu munu eiga í erfiðleikum með að keppa við þau fyrirtæki sem hanna 

vörur sínar að viðskiptavinum og uppfylla þannig þarfir þeirra betur (Kotler, 

Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 
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Aðgreinanleg markaðssetning er þegar fyrirtæki skipta markaðnum niður í hluta og 

hanna mismunandi tilboð eða útgáfu af vöru fyrir hvern markaðshlut fyrir sig. Með 

því að bjóða upp á aðgreinanlega markaðssetningu eru fyrirtæki að vonast eftir 

aukningu í sölu. Þessi markaðssetning hefur þó einnig í för með meiri kostnað heldur 

en óaðgreinanleg markaðssetning (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

Syllumarkaðssetning. Þegar fyrirtæki þjóna einungis einum markaðshlut er talað um 

syllumarkaðssetningu. Með þessari markaðssetningu öðlast fyrirtæki sterka stöðu á 

markaðnum vegna þeirrar þekkingar sem það hefur á þörfum neytandans í þeim 

markaðshlut sem það þjónar (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

Míkrómarkaðssetning er þegar fyrirtæki hannar vörur og þjónustu sem er 

klæðskerasniðin að þörfum sérgreinds einstaklings eða staðar.  

Á þessu má sjá að óaðgreinanleg markaðssetning á ekki vel við þegar innleiða 

á CRM í fyrirtæki. Hinar þrjár henta betur vegna þess að þær eru persónulegri og eru 

líklegri til að byggja upp langtímasambönd við viðskiptavini. 

5.5 Uppbygging tengsla við viðskiptavini 

Með breyttum tímum og því umhverfi sem við lifum í dag er erfiðara að ná í nýja 

viðskiptavini og kostnaðurinn við það hefur aukist. Það kostar fimm sinnum meira að 

laða að nýja viðskiptavini heldur en að halda núverandi viðskiptavinum ánægðum. 

Það er þó nauðsynlegt að afla nýrra viðskiptavina en áherslurnar hafa verið að 

breytast og eru fyrirtæki í auknum mæli að einbeita sér að varðveita mikilvæga 

viðskiptavini og byggja upp varanleg tengsl við þá. Fyrirtæki geta byggt upp þrenns 

konar tengsl við viðskiptavini sína. Þau eru fjárhagsleg tengsl, félagsleg tengsl og 

formbygging (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

Fjárhagsleg tengsl. Á þessu stigi er viðskiptavinurinn eingöngu tengdur fyrirtækinu 

vegna fjárhagslegra þátta. Dæmi um slík tengsl eru afslættir þegar mikið magn er 

keypt og þegar viðskiptavinur hefur átt viðskipti í langan tíma. Reynslan sýnir að 

fjárhagslegur ávinningur einn og sér er ekki líklegur til að skapa langtímatengsl milli 

aðila. Viðskiptavinurinn er gjarn á að eiga viðskipti við þann sem býður best hverju 

sinni (Zikmund, McLeod og Gilbert, 2003). 
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Félagsleg tengsl. Þessi tengsl eru persónulegri en fjárhagsleg tengsl. 

Viðskiptavinurinn er orðinn að einstaklingi með þarfir og óskir sem fyrirtækið vill 

þekkja og leggur áherslu á að þjóna. Félagsleg tengsl eru algeng í sérfræðiþjónustu 

og þegar þjónustan snýr að persónunni sjálfri. Samskipti sem þessi auka tengslin og 

minnka líkurnar á að viðskiptavinurinn leiti annað (Zikmund, McLeod og Gilbert, 

2003). 

Formbygging. Á þessi stigi eru tengslin mjög sterk og erfitt fyrir annað fyrirtæki að 

bjóða upp á vöru eða þjónustu sem er þess virði fyrir viðskiptavininn að nýta sér. 

Þessum tengslum er erfiðast að koma á. Á þessi stigi getur viðskiptavinurinn einnig 

verið háður fyrirtækinu vegna sérþekkingar sem það býr yfir (Zikmund, McLeod og 

Gilbert, 2003). 

5.6 Árangursmælingar 

Innleiðing og notkun CRM í fyrirtækjum er ekki alltaf árangursrík. Árangursmælingar 

geta verið mikilvægar til að fá góða sýn á hvernig innleiðingin er að takast og hvort 

hún sé í samræmi við þá stefnu og markmið sem fyrirtækið hefur sett sér. 

Mælingarnar gefa til kynna á hvaða sviðum fyrirtækið er að ná árangri og hvar það 

þarf að bæta sig. Fylgjast þarf með þeim atriðum sem snerta bæði viðskiptavininn og 

innri starfsemi fyrirtækisins.  

Ef litið er á viðskiptavininn eru þetta nokkur af mikilvægustu atriðunum sem þarf að 

mæla: (Wagner og Zubey, 2007) 

 Fjöldi nýrra viðskiptavina. 

 Fjöldi viðskiptavina sem hefur verið náð aftur í viðskipti. 

 Fjölda þeirra viðskiptavina sem eru mjög ánægðir. 

Þær mælingar sem nauðsynlegar eru þegar meta á árangur í innri starfsemi fyrirtækis 

eru meðal annars þessar: (bls. 152-153 Wagner) 

 Fjöldi kvartana sem hafa borist frá viðskiptavinum. 

 Starfsmannavelta. 

 Framleiðni starfsmanna. 

 Fjölda krosssalna. 
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Með því að fylgjast með þessum atriðum er fyrirtækið betur í stakk búið til að 

uppfylla þarfir viðskiptavina og þjóna þeim betur. Ef fyrirtæki myndi ekki fylgjast með 

árangri innleiðingarinnar myndu þau ekki geta greint hvaða markaðsaðgerðir væru 

að bera árangur og hverjar ekki. Það má því með sanni segja að ef fyrirtæki fylgist 

ekki með árangri CRM er innleiðingin tilgangslaus. 
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6 Hvers vegna CRM skilar ekki alltaf árangri 

Þegar kemur að CRM eru fáir stjórnendur meðvitaðir um þá þætti sem geta 

misheppnast eða farið úrskeiðis í ferlinu. Innleiðing CRM skilar ekki tilætluðum árangri 

að meðaltali hjá 70% fyrirtækja. Þær ástæður sem liggja að baki misheppnuðu CRM eru 

meðal annars: (Kale, 2004) 

1. Of mikil áhersla á tækni.    

2. Skortur á viðskiptavinamiðaðri sýn. 

3. Ófullnægjandi mat á líftímavirði viðskiptavina. 

4. Ófullnægjandi stuðningur frá æðstu stjórnendum og vanmat á mikilvægi 

breytingastjórnunar. 

5. Endurskipulagning ferla innan fyrirtækisins mistekst. 

6. Gagnasöfnun og úrvinnsla vanmetin. 

6.1 Of mikil áhersla á tækni 

Fyrsta ástæðan fyrir því að CRM skilar ekki tilætluðum árangri er sú að stjórnendur 

halda að CRM snúist fyrst og fremst um tækni (Kale, 2004). Tækni sem fylgist með og 

greinir hegðun viðskiptavina gerir fyrirtækjum kleift að skilgreina þá viðskiptavini sem 

eru hagkvæmastir fyrir fyrirtækið og þá sem eru þeim óhagkvæmir. Að öðlast betri 

skilning á núverandi viðskiptavinum gerir fyrirtækinu kleift að hafa samskipti og sinna 

viðskiptavinum sínum á áhrifaríkari hátt en áður. Tækninýjungar og internetið eru þættir 

sem gera samband milli fyrirtækis og viðskiptavinar að veruleika. Fyrirtæki geta þróað 

þessi sambönd til að spá betur fyrir um mynstur kaupenda sem versla á netinu, lokka 

viðskiptavini með sértilboðum, þau geta metið fjárhagslegan ávinning hvers 

viðskiptavinar og byggt upp langtímasamband sem báðir aðilar hafa ávinning af (Chen 

og Popovich, 2003). En tæknin er ekki þar með sagt mikilvægasti hlekkurinn í ferlinu þó 

hún sé mikilvæg. Það er starfsfólkið sem vinnur úr þeim upplýsingum sem tæknin veitir 

sem er mikilvægast. Það er fólkið sem heldur í viðskiptavininn. Það er því mikilvægt fyrir 

stjórnendur að öðlast þann skilning að CRM snýst meira um samskipti manna heldur en 

um tækni (Kale, 2004). 
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6.2 Skortur á viðskiptamiðaðri sýn 

Grundvallardrifkraftur CRM er að fyrirtækin hafi viðskiptavinamiðaða sýn. Þegar kemur 

að CRM eiga fyrirtæki til að gleyma að það snýst um viðskiptavininn. Mörgum 

fyrirtækjum misheppnast innleiðingin vegna þess að sú hugmynd um að vera 

viðskiptavinamiðuð er ekki í þeirra stefnu né áherslum. Þau fyrirtæki sem taka upp CRM 

en gerast ekki viðskiptavinamiðuð ná litlum árangri þar sem þetta snýst fyrst og fremst 

um að kynnast viðskiptavininum betur og þjónusta hann eftir bestu mögulegum leiðum 

(Kale, 2004). 

6.3 Ófullnægjandi mat á líftímavirði viðskiptavina 

Sambönd fyrirtækja við viðskiptavini eru ekki öll jafn hagkvæm og æskileg. CRM hjálpar 

fyrirtækjum að finna út og einblína á þá viðskiptavini sem eru arðvænlegastir fyrir 

fyrirtækið, hafa hæsta líftímavirðið. Líftímavirði er áætluð arðsemi sem hlotnast af 

viðskiptavininum yfir allan þann tíma sem viðskiptavinurinn á í sambandi við fyrirtækið. 

Rannsókn sem gerð var fyrir nokkrum árum á vegum Deloitte sýndi að fyrirtæki sem 

skilja og þekkja líftímavirði viðskiptavina sinna skila að jafnaði 60% meiri hagnaði heldur 

en fyrirtæki sem gera það ekki. Þannig að skilningur á líftímavirði viðskiptavina og 

notkun þeirra vitneskju er mikilvægur þáttur í að auka hagnað fyrirtækja (Kale, 2004). 

6.4 Ófullnægjandi stuðningur frá æðstu stjórnendum og vanmat á 
mikilvægi breytingastjórnunar 

Án stuðnings og skuldbindingar frá æðstu stjórnendum er innleiðingin dæmd til að 

mistakast. Breytingastjórnun er einn af mikilvægustu þáttunum í árangursríkri 

innleiðingu CRM. Nauðsynlegt er að fara strax í þær breytingar á þeim þáttum sem gera 

þarf viðskiptavinamiðaðri innan fyrirtækisins. Stjórnendur verða að brýna fyrir öllum 

starfsmönnum innan fyrirtækisins um tilgang og hlutverk CRM og gera þá viðbúna við 

þeirri nýju tækni sem mun hafa áhrif á vinnu þeirra. Þar sem það eru starfsmennirnir 

sem byggja upp samböndin við viðskiptavinina verða þeir að vera þjálfaðir í góðri 

samskiptatækni og þjónustulund til að þjónusta viðskiptavininn sem best. Ef stjórnendur 

fara ekki í þær breytingar sem mikilvægar eru og miðla tilgangi innleiðingarinnar ekki 

áfram til starfsmanna sinna mun innleiðingin ekki bera árangur (Kale, 2004). 
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6.5 Endurskipulagning ferla innan fyrirtækisins mistekst 

Ómissandi atriði varðandi innleiðingu CRM eru breytingar á ferlum innan fyrirtækisins. 

Öll þau fyrirtæki sem innleiða CRM þurfa að eyða mikilli orku í endurskipulagningu allra 

ferla innan fyrirtækisins. Þetta á bæði við um endurskipulagningu þeirra ferla sem 

sýnilegir eru viðskiptavinunum og einnig þeirra sem þeir verða ekki varir við. CRM kallar 

á þessar breytingar og fá fyrirtæki til að endurskoða hvernig ferlar fyrirtækisins birtast 

viðskiptavininum. Þegar fyrirtækið áttar sig á því hvernig viðskiptavinurinn upplifir 

ferlana geta þeir farið í endurskipulagningu þeirra og gert þá viðskiptavinamiðaðri sem 

færir viðskiptavinunum meira gildi en ella. Gott er að fyrirtækin geri þetta í upphafi 

innleiðingarinnar til að fá góða yfirsýn yfir alla ferla innan fyrirtækisins. Þetta gerir þeim 

kleift að sjá hvaða ferla þarf að skoða betur og endurskipuleggja og einnig þá ferla sem 

myndu skila betri afköstum með hjálp tækninnar. Þeir sem sjá um 

endurskipulagningarferlið ættu alltaf að vera meðvitaðir um það fólk sem sér um að 

framkvæma ferlana. Ef starfsfólkið er ófært eða þrjóskt við að framkvæma ferlana á 

þann veg sem endurskipulagningin krefst mun innleiðingin ekki skila árangri (Kale, 

2004). 

6.6 Gagnasöfnun og úrvinnsla vanmetin 

Öll gögn þarf að greina í því skyni að þau hafi eitthvert gildi. Fyrirtæki þurfa að vera viss 

um hvaða þekking um viðskiptavinina er nauðsynleg til þess að það geti haldið í, ræktað 

og glatt þá viðskiptavini sem veita þeim mesta virðið. Nauðsynlegt er að allir starfsmenn 

innan fyrirtækisins sem hafa not af upplýsingunum hafi aðgang að gagnasöfnum til þess 

að þjónustan við viðskiptavininn sé sem best (Kale, 2004). 
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7 Framtíðarsýn CRM 

Þrátt fyrir að CRM skili ekki alltaf jákvæðri niðurstöðu er hún komin til að vera. CRM er 

ennþá að þróast og margt er ólært. Með betri þekkingu og þróun á CRM mun hlutfall 

þeirra fyrirtækja sem ná ekki árangri minnka. CRM mun halda áfram sínu þroskaferli og 

búa til ný viðmið hvernig fyrirtæki tengjast viðskiptavinum sínum. Margir þættir munu 

hafa áhrif á þessi nýju viðmið. Meðal þessara þátta eru nýjar reglugerðir, alþjóðavæðing, 

samkeppni og framfarir í tækni. Fyrirtæki munu þurfa að fjárfesta á nýjan hátt og 

endurskipuleggja kerfið í sambandi við þessi nýju viðmið (Wagner og Zubey, 2007). 

Fyrirtæki munu læra að þróa betri hóp í kringum vörumerkin sín, gefa viðskiptavinum 

hvatningu til að tengjast þessum vörumerkjum og öðlast meiri tryggð í kjölfarið frá þeim 

(Winer, 2001). 

Líklegt er að í framtíðinni muni fyrirtæki sem kjósa að innleiða CRM skipta hlutverki 

markaðstjórans í tvennt. Annar sér um að afla nýrra viðskiptavina og hinn sér um að 

halda í þá viðskiptavini sem nú þegar eru í viðskiptum. Sú þekking sem þarf að vera til 

staðar til að sinna þessum hlutverkum er mismunandi og því viðeigandi að skipta því í 

tvennt. Sá sem sér um að afla nýrra viðskiptavina myndi þjóna svipuðu hlutverki og 

markaðstjórar í fyrirtækjum í dag sinna, sjá t.d. um auglýsingar og sölumennsku. Kröfur 

til þess starfsmanns sem sér um að halda í þá viðskiptavini sem eru nú þegar í 

viðskiptum eru mjög frábrugðnar þeim kröfum sem gerðar eru til starfsmannsins sem 

sér um öflun viðskiptavina. Vinna hans krefst betri skilnings og góðrar þekkingar á 

ánægju og tryggð viðskiptavina til tiltekinna vara og þjónustu. Nú þegar hafa fyrirtæki 

tekið upp á því að skipta þessari stöðu í tvennt og talið er að það muni aukast til muna í 

framtíðinni (Winer, 2001). 
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8  Lokaorð 

Út frá þeim fræðilega hluta CRM sem fjallað var um í þessu verkefni má sjá að fyrirtæki 

geta hagnast verulega á innleiðingu CRM ef rétt er farið að. CRM er kerfi sem stanslaust 

þarf að hlúa að og er stöðugur lærdómur. Mikilvægt er að þessu ferli sé stjórnað vel og 

eftirlit mikið. CRM getur veitt fyrirtækjum mikinn ávinning og bætt samkeppnishæfni 

þeirra verulega, sérlega fyrir þau fyrirtæki sem eru á markaði þar sem mikil samkeppni 

ríkir. Að hafa forskot á samkeppnisaðila veitir fyrirtækjum mörg tækifæri og geta þau 

aðlagað starfsemi sína betur að viðskiptavinum sínum. Með því að geta sniðið starfsemi 

sína betur að viðskiptavininum auka þeir öryggi hans, vellíðan og ánægju sem 

endurspeglast í mikilli tryggð við fyrirtækið. Fyrirtæki sem rækta tengsl sín við 

viðskiptavini og leitast við að uppfylla þarfir þeirra eru líklegri til að ná árangri til lengri 

tíma en þau fyrirtæki sem leggja ekki áherslu á tengsl sín við viðskiptavini.  

Þrátt fyrir það háa hlutfall tilfella þar sem CRM gekk ekki upp er ljóst að CRM er 

komið til að vera. Framtíð þess er björt og mun þróun þess að öllum líkindum leiða til 

minnkunar á þessu hlutfalli. CRM er tiltölulega nýlega komið aftur í bækur fræðimanna 

og því eðlilegt að innleiðing fyrirtækja á CRM hafi ekki alltaf verið að ganga eins og í 

sögu. Með aukinni þekkingu og reynslu stjórnenda mun áhuginn á CRM aukast og 

misheppnuðum tilfellum fækka.  

CRM er ein þeirra aðferða sem fyrirtæki geta nýtt sér til að uppfylla þarfir 

viðskiptavinarins og byggt upp góð tengsl við hann í því skyni að ná fram 

langtímasambandi og góðum ávinningi fyrir fyrirtækið. Í ljósi þessa er niðurstaðan því sú 

að vænlegt er fyrir fyrirtæki að taka upp CRM og getur sá ávinningur sem hlotnast verið 

mikill.
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