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Útdráttur 

Viðfangsefni rannsóknar var að skilgreina hugmyndafræðina um stefnumiðaða stjórnun og varpa 

ljósi á mikilvæga þætti við uppbyggingu á góðu slíku kerfi. Rannsóknin tók mið af Metabolic á 

Akranesi sem er þjálfunarstöð þar en verkefnið var unnið í samstarfi við markaðsstofuna 

Manhattan Marketing. Markmið rannsóknarinnar var því að kanna hvernig Metabolic gæti nýtt sér 

aðferðir stefnumiðaðrar stjórnunar og á þann hátt aukið virðið fyrir bæði viðskiptavini og 

fyrirtækið sjálft. Framkvæmd fól í sér eigindlegar rannsóknir í formi viðtala við viðskiptavini 

Metabolic, þjálfarana og eiganda. Viðtöl við viðskiptavini voru tekin með það að markmiði að 

varpa ljósi á viðhorf þeirra til stöðvarinnar. Þar á meðal kanna hvað stöðin er að gera vel og hvað 

mætti gera betur. Viðtöl við eiganda og þjálfara voru gerð til að skilja hvernig starfseminni er 

háttað og að kanna hvaða aðferðir stefnumiðaðrar stjórnunar gætu hentað fyrirtækinu. Einnig var 

tekið viðtal við sérfræðing á sviði stefnumiðaðrar stjórnunar. Megindleg rannsókn var framkvæmd 

í formi spurningakönnunar þar sem úrtakið var fyrrum og núverandi viðskiptavinir Metabolic, eða 

allir þeir sem skráðir voru á póstlista.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að til að byggja gott kerfi stefnumiðaðrar 

stjórnunar þurfa að huga að ýmsum þáttum. Meðal annars ánægju og tryggð viðskiptavina, innri- 

og ytri áhrifavöldum og samkeppni á markaðinum. Megindlegar og eigindlegar rannsóknir leiddu 

í ljós einstaklega jákvætt viðhorf viðskiptavina gagnvart stöðinni. Margir áttu til að mynda erfitt 

með að greina einhverja ókosti og voru margir sammála um persónulega þjónustu í Metabolic. 

Eigandi og þjálfarar huga að einhverju leyti að því að kynnast viðskiptavinum sínum og veita góða 

og persónulega þjónustu. Stefnumiðuð stjórnun er samkvæmt þessari rannsókn hugmyndafræði 

sem vel er hægt að nýta í Metabolic svo lengi sem rétt er farið að skipulagi og innleiðingu.  

 Í lokin lagði höfundur mat á það hvernig fyrirtækið getur nýtt sér stefnumiðaða stjórnun og 

hvaða aðferðum skal beita til að byggja sterkari tengsl við viðskiptavini. Einnig voru settar fram 

mögulegar leiðir sem stjórnendur geta nýtt sér við innleiðingu á slíkum aðferðum til að tryggja 

ávinning fyrir bæði viðskiptavini og fyrirtækið.  
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1. Inngangur 

Líkamsræktarstöðvar á Íslandi eru margar og mikið framboð af stöðvum sem bjóða uppá ýmsa 

þjálfun. Hópþjálfun, einkaþjálfun, opna tíma, námskeið og fleira. Einnig eru margir þjálfarar sem 

bjóða uppá fjarþjálfun og þurfa þeir viðskiptavinir að æfa sjálfir í opnum líkamsræktarsal. Úrvalið 

er því mikið og samkeppni á milli ólíkra líkamsræktarstöðva. Á Akranesi eru ýmsar leiðir til að 

stunda heilsurækt. Til dæmis í íþróttahúsinu á Jaðarsbökkum, Crossfit stöðinni Ægir eða í 

Metabolic. Í þessari rannsókn verður fjallað um Metabolic á Akranesi og hvernig hægt er að nota 

aðferðir stefnumiðaðrar stjórnunar til að auka virðið fyrir viðskiptavininn. Með auknu virði er átt 

við að uppfylla væntingar viðskiptavina á þann hátt að þeir verða ánægðir með þjónustuna og vilji 

koma aftur. Einnig verður hugmyndafræðin um stefnumiðaða stjórnun kynnt ítarlega og fjallað um 

alla þá þætti sem koma að uppbyggingu á góðu kerfi CRM. En í þessari rannsókn verður fjallað 

um stefnumiðaða stjórnun sem CRM sem stendur fyrir Customer Relationship Management. 

Starfsemi líkamsræktarstöðva á það til að einkennast af sömu stemningunni hvar sem 

komið er. Viðskiptavinir kaupa sér kort, byrja að æfa, hafa oft ekki hugmynd um hvað skal gera 

þegar í ræktina er komið og eftir einn til tvo mánuði hættir viðkomandi að mæta en heldur áfram 

að greiða af kortinu því hann er alltaf á leiðinni aftur. Þetta er algeng saga sem þjálfarar heyra frá 

viðskiptavinum sínum sem eiga erfitt með að halda sig við reglulega hreyfingu.  

Með því að nota aðferðir CRM er mögulega hægt að mæta kröfum viðskiptavina með 

nýjum hætti til að tryggja ánægju og tryggð viðskiptavina. Með því að þekkja viðskiptavinina, 

þekkja markmið þeirra, takmörk og ástand er hægt að miðla til þeirra réttum upplýsingum og hvetja 

fólk á mismunandi hátt sem eykur persónulega nálgun og virði hvers og eins. Einnig mun þessi 

rannsókn fjalla um þann ávinning sem fyrirtæki geta hlotið við notkun CRM, í þessu tilfelli 

Metabolic á Akranesi. Rannsóknarspurningin er því:  

Stjórnun viðskiptatengsla hjá Metabolic: Hvað er stjórnun viðskiptatengsla (CRM) og 

hvernig getur Metabolic á Akranesi nýtt sér CRM til að auka virði fyrir bæði 

viðskiptavini og fyrirtækið?  
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2. Stjórnun viðskiptatengsla (CRM) 

2.1. Skilgreining 

Stefnumiðuð stjórnun viðskiptatengsla (e.Strategic Customer Management) er hugtak sem lýsir 

hugmyndafræðinni um það hvernig skal byggja tengsl við viðskiptavini og alla þá hagsmunaaðila 

sem koma að skipulagsheildinni. Þetta hugtak má þrengja þannig að áherslan verði eingöngu á að 

byggja samband við viðskiptavini en það er CRM (Payne & Frow, 2013). Hugmyndafræðin á 

bakvið stefnumiðaða stjórnun viðskiptatengsla (e.Relationship Marketing) varð fyrst áberandi í 

kringum 1990 en hugtakið sjálft, tengslamarkaðssetning, kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1983. 

Hugtakið snerist þá fyrst og fremst um að laða viðskiptavini að, halda þeim og efla sambandið við 

þá. Árið 1990 kom fyrsta bókin út um hugmyndafræðina á bakvið tengsla markaðssetningu og í 

kjölfarið gefnar út fleiri og fleiri greinar. Í byrjun 21. aldar kom hugtakið CRM fyrst fram eða 

stjórnun viðskiptatengsla (e.Customer Relationship Management). Í dag má finna fjölda fyrirtækja 

sem nýta sér CRM og er það jafnvel stór hluti af viðskiptastefnu fyrirtækja (Payne & Frow, 2013). 

Stjórnun viðskiptatengsla snýst fyrst og fremst um að afla persónulegra upplýsinga um 

viðskiptavini og nýta upplýsingarnar til að hámarka tryggð viðskiptavina. Stjórnun 

viðskiptatengsla gerir fyrirtækjum kleift að veita einstaklingsmiðaða þjónustu sem byggð er á 

nákvæmum upplýsingum um hvern og einn (Kotler & Keller, 2016). Sem dæmi, er hægt að nota 

upplýsingar til að aðlaga markaðsaðgerðir, þjónustu, skilaboð og upplýsingaflæði, í takt við þær 

þarfir viðskiptavina sem upplýsingarnar gefa í skyn. Þessi nálgun leitast við að mynda, þróa og 

efla þau sambönd við viðskiptavini með það að markmiði að auka virði viðskiptavina en um leið 

arðsemi fyrirtækja. Þannig má einnig hámarka virði allra hagsmunaaðila sem koma að fyrirtækinu. 

2.2. Markmið og aðferðir 

Helstu markmið með CRM er fimmþætt. Laða að viðskiptavini, halda í þá, þróa sambandið, 

ráðfæra sig við viðskiptavinina og umbreyta þeim í trygga viðskiptavini. Til að byrja með er 

markmiðið að fá inn viðskiptavini og til þess þarf að markaðshluta og miða markaðssetningu til 

rétta fólksins. Til að viðhalda sambandinu þarf að tryggja að viðskiptavinurinn sé ánægður en slíkt 

má gera með því að miða mismunandi skilaboðum til mismunandi einstaklinga. Það er, nota hópa 

með ólíkar þarfir og koma til móts með mismunandi aðferðum sem hentar hverjum hóp. Það eykur 

líkur á ánægju. Til þess að þróa sambandið við viðskiptavininn er mikilvægt að koma persónulega 

til móts við hvern og einn. Skoða hvaða þjónustu og vöru hver og einn leitar eftir og sinna þeim 
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þörfum með mismunandi aðferðum. Þá er sambandið orðið persónulegra og hægt að ráðfæra sig 

við viðskiptavini. Til dæmis, hlusta á skoðanir þeirra og ábendingar og taka mið af því sem þarf 

að bæta. Þar af leiðandi geta fyrirtæki vitað hvað viðskiptavinum raunverulega finnst. Í lokin, er 

hægt að nota upplýsingarnar til að tryggja að viðskiptavinurinn mælir með fyrirtækinu. Til þess 

þarf að vita hvaða þörfum þarf að sinna til að viðskiptavinurinn laði að  nýja viðskiptavini með 

ummælum sínum og verði sjálfur tryggur til langs tíma (Goldsmith, 2010).  

 

3. Lykilþættir CRM 

Með tilkomu mikilla tækninýjunga síðastliðin ár hafa þarfir og kröfur neytenda breyst töluvert. 

Neytendur eru sífellt að gera stærri kröfur um ekki einungis að þörfum þeirra og óskum sé mætt, 

heldur einnig að fyrirtækin séu til staðar og hlusti á það sem neytendur hafa að segja. Þetta er ekki 

eingöngu ætlast til í persónu heldur er auk þess ætlast til stöðugrar eftirfylgni í gegnum internetið 

og samfélagsmiðlana. Að vissu leyti er þessu bæði um að kenna nýr vettvangur ummæla og 

umfjallana í gegnum samfélagsmiðlana en einnig kröfur sem fyrirtæki hafa skapað sjálf hjá 

neytendum. Með nýjungum sem fyrirtæki hafa sett á markað, markaðssett sem nauðsynlegar 

nýjungar og með ummælum í gegnum internetið, hafa fyrirtæki gert þessar nýjungar að 

„nauðsynjarvöru“ fyrir markhóp hverju sinni. Að lokum er þessi vara orðin nauðsyn og því orðin 

krafa í samfélaginu að eiga slíka vöru (Kotler, Keller, Brady, Goodman, Hansen, 2012). Þess vegna 

er aukið virði ekki eingöngu fólgið í því sem gerist í verslun eða á veitingastað til dæmis, heldur 

einnig í allri þeirri eftirfylgni sem á sér stað og öllum samskiptum í gegnum samfélagsmiðla. Í takt 

við þessar breytingar þurfa fyrirtæki sífellt að vera á tánum gagnvart breytilegri merkingu á orðinu 

„virði“. Í þessum kafla verður fjallað um helstu þætti sem vinna saman að auknu virði og að styrkja 

viðskiptatengsl.  

3.1. Líftímavirði 

Líftímavirði er núvirði af þeim framtíðarhagnaði sem verður yfir líftíma hvers viðskiptavinar hjá 

fyrirtæki. Líftími viðskiptavina er sá tími sem viðskiptavinur á í einhverju viðskiptasambandi við 

fyrirtæki. Hvort sem það eru dagar, mánuðir, ár eða jafnvel áratugir. Ef viðskiptavinur heldur áfram 

að versla við fyrirtækið er hann að lengja líftíma sinn hjá fyrirtækinu og telst það sem líftími 

þangað til hann hættir að versla við fyrirtækið. Líftímavirðið er því fólgið í öllum þeim hagnaði 

sem hver viðskiptavinur getur skilað á sínum líftíma (Gupta, Hanssens, Hardie ofl., 2006). Reglan 
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er sú að 20 prósent af viðskiptavinum hvers fyrirtækis skila oft 80 prósent af hagnaði til 

fyrirtækisins. Þeir viðskiptavinir sem eru hvað minnst hagkvæmastir eða 10 til 20 prósent af 

viðskiptavinum geta þess vegna verið að draga úr hagnaði. Þeir viðskiptavinir sem eftir standa eru 

um 60 prósent af viðskiptavinum og eru oft að koma út á núlli. Það er, hagnaðurinn verður að 

lokum nánast enginn. Það þýðir að fyrirtæki geta í raun grætt á því að missa þessi 10 til 20 prósent 

sem eru hvað minnst hagkvæmir fyrir fyrirtækið. Sá hópur viðskiptavina sem er fjölmennastur er 

að jafnaði sá hópur sem gerir miklar kröfur um þjónustu og lágt verð. Það getur því dregið úr 

hagnaði að koma til móts við alla þessa viðskiptavini. Þessi 20 prósent sem eru hvað hagkvæmust 

greiða oftast fullt verð og fá góða þjónustu án þess að krefjast einhvers umfram það (Kotler, Keller, 

Brady ofl., 2012). Ef fyrirtæki huga að líftímavirði viðskiptavina sinna má greina mögulegan 

hagnað frá hverjum viðskiptavini og mögulegan líftíma hvers og eins. Slíkt gefur góða mynd af 

því hvers virði hver og einn viðskiptavinur er fyrirtækinu, gefur kost á skipulögðu markaðsstarfi 

og að hafa réttar áherslur á réttan hóp viðskiptavina.  

3.2. Áhrifavaldar 

Þegar kemur að því að byggja samband við viðskiptavini og skapa tengsl til langtíma er mikilvægt 

að hafa í huga hverjir eru helstu hagsmunaaðilar og að hvaða leyti þeir hafa áhrif. Mikilvægt er að 

byggja sterk tengsl inná við til að leggja grunn að góðum tengslum við viðskiptavini og aðra 

hagsmunaaðila. Grunnurinn að góðum viðskiptavina tengslum eru markaðsráðarnir sjö sem vinna 

allir saman að því að tengja alla áhrifavalda. Þessir markaðsráðar eru (Kotler, Keller, Brady 

ofl.,2012):  

- Varan (e.product) 

- Verðlagning (e.price) 

- Vörukynning (e.promotion) 

- Vörudreifing (e.place)  

- Viðskiptavinir (e.people) 

- Vöruframleiðslan (e.process)  

- Þjónustan sjálf (e.physical evidence/customer service) 

 

 

 

Mynd 1:Markaðsráðarnir sjö. (Kotler, 

Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2012). 
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Með því að nota markaðsráðana er hægt að skipuleggja hvað hver þáttur á að einkenna og hvaða 

áhrif þættirnir skulu hafa á hvern annan. Þannig er hægt að skipuleggja hvernig væntanleg tengsl 

skulu vera til dæmis á milli vörunnar og það hvernig henni er dreift og hvaða áhrif hún hefur á 

viðskiptavini. Einnig, hvernig kynningarleiðir munu hafa áhrif á verð og framleiðsluhætti og það 

hvernig allir þessir þættir hafa áhrif á viðskiptavina þjónustuna. Þetta líkan lýsir því einna best 

hvernig allir þessir þættir hafa samverkandi áhrif og skiptir miklu máli að greina alla þessa þætti.  

Hagsmunaaðilar eru einnig stór partur af fyrirtæki. Þessa markaði eða hópa má greina með 

því að nota svokallað Six market model. Í þessu líkani er hagsmunaaðilum skipt í 6 hópa sem allir 

geta á mismunandi hátt haft áhrif á markað skipulagsheildarinnar (Payne & Frow, 2013). 

Viðskiptavinamarkaður (e.Customer Market) er það samband sem myndast við 

viðskiptavini og það samband sem viðskiptavinir mynda við aðra hópa hagsmunaaðila. 

Viðskiptavinir geta verið heildsöluaðilar sem kaupa frá framleiðslufyrirtækjum, aðrir söluaðilar 

eins og verslanir eða einstaklingur sem neytir sjálfur vörunnar eða þjónustunnar. Milli aðilar frá 

framleiðslu og til neytanda geta verið mismargir eftir því um hvers konar vöru er að ræða. Þetta 

snýst um að búa til langtíma samband í stað þess að ná stöðugt í nýja viðskiptavini. Með því er 

frekar verið að einblína á að styrkja sambandið við hvern og einn og halda því til langs tíma en 

algengt er hjá fyrirtækjum að einblína of mikið á að ná stöðugt í nýja viðskiptavini sem halda ekki 

tryggð til lengri tíma. Þrátt fyrir að það geti verið dýrara að einblína á langtíma samband og vinna 

að því að halda í viðskiptavinina til lengri tíma, hefur það sýnt sig að til lengri tíma litið eykur það 

líftíma viðskiptavina og eykur líkurnar á að viðskiptavinur versli oftar.  

Meðmælendur (e.Referral markets) er annar hópur hagsmunaaðila sem geta verið bæði 

neytendur eða þriðji aðili sem ekki er beinn viðskiptavinur. Meðmæli frá viðskiptavinum geta haft 

mikil áhrif á mögulega framtíðar neytendur og þarf því að hafa í huga upplifun hvers og eins til að 

tryggja góð meðmæli. Meðmæli geta einnig verið frá starfsfólki fyrirtækisins, sérfræðingum á 

sambærilegu sviði sem mæla með eða á móti tiltekinni vöru eða frá kostuðum meðmælum. Með 

því að fyrirtæki geri sér grein fyrir þeim meðmælum sem viðskiptavinir dreifa og þeim meðmælum 

sem má vænta og átti sig á þeim áhrifum sem þau hafa, er auðveldara að tryggja góð meðmæli.   

Birgjar og samstarfsaðilar (e.Supplier and Alliance market) eru sífellt í samskiptum við 

fyrirtæki. Birgjar útvega hráefni til vinnslu við vöru eða þjónustu og aðrir samstarfsaðilar eru 

yfirleitt einnig svokallaðir birgjar sem útvega einhvers konar hæfni eða þekkingu fyrir fyrirtækið. 

Hvað varðar samband við birgja er mikilvægt að huga að sameiginlegum markmiðum og 
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ákvörðunum sem gæti þurft að taka og hafa á hreinu þær áhættur sem samstarfið felur í sér. Birgjar 

geta haft mikil áhrif á samstarfið og þarf því að huga vel að sambandinu sem er á milli birgja og 

fyrirtækis alveg eins og með viðskiptavini því það er jafn mikilvægt að skapa langtíma samband 

við birgja.  

Ytra umhverfi (e.Influence market) byggist á öllum hagsmunaaðilum sem geta mögulega 

haft áhrif úr umhverfinu. Þetta eru hluthafar, neytendur, fjölmiðlar, samfélagsmiðlar, verkalýðs- 

og stéttarfélög, fjármálamarkaðurinn, samkeppnisaðilar og umhverfissinnar. Traustir hluthafar eru 

mjög mikilvægir fyrir fyrirtæki á hlutabréfamarkaði eða sameignarfélög þar sem slíkt skiptir máli 

til að viðhalda traustum viðskiptatengslum. Einnig getur óstöðugur fjármálamarkaður haft mikil 

áhrif á stöðugleika fyrirtækja. Stéttar- og verkalýðsfélög geta haft áhrif með ýmsum reglum og 

boðum sem tengjast starfseminni eins og til dæmis reglur um starfsmannahald og mannauðsmál. 

Neytendur eru líka mjög stór áhrifavaldur þar sem kröfur þeirra, þarfir og eftirspurn geta breyst 

snögglega. Ef neytendur hætta að spyrja eftir ákveðinni vöru, verður einfaldlega að minnka 

framboð á þessari vöru. Samfélagsmiðlar gegna líka gríðarlegu hlutverki og hafa áhrif þeirra verið 

að aukast síðastliðin ár samhliða stöðugum tækninýjungum. Með komu Facebook, Twitter, 

Instagram og Snapchat er hægt að dreifa meðmælum auðveldlega til annarra neytenda og hafa 

áhrif á val þeirra hvað varðar vöru eða þjónustu. Margir áhrifavaldar á samfélagsmiðlum hafa gert 

sér það að atvinnu að auglýsa skipulega fyrir fyrirtæki með því að fjalla um einstakar vörur eða 

þjónustu og mæla með þeim. Einnig eru fjölmargir einstaklingar sem eru orðnir þekktir í gegnum 

samfélagsmiðla og hafa óbein áhrif á fylgjendur sína ef viðkomandi notar ákveðnar vörur.  

Ráðningarstofur (e.Recruitment Markets) eða ráðningarmarkaðurinn er það sem felur í sér 

allt mögulegt vinnuafl auk þeirra aðila sem sjá um að ráða starfsfólk. Hvort sem það eru 

ráðningarstofur eða –fyrirtæki. Reynslumikið og vel þjálfað vinnuafl er eitt það mikilvægasta í að 

veita góða þjónustu til viðskiptavina en það er einnig það sem er algengt að fyrirtæki skorti. Þegar 

kemur að því að skapa góð tengsl við viðskiptavini skiptir miklu máli að starfsfólk hegði sér á 

ákveðinn hátt og geti einnig lesið í hegðun viðskiptavina til að tryggja góð samskipti. Vinnuafl 

sem er í framlínu þarf því að hafa góða samskiptahæfileika og vera vel þjálfað í að takast á við hin 

ýmsu vandamál sem kunna að koma upp. Í þessu samhengi skiptir góð mannauðsstjórnun miklu 

máli þar sem góð þjálfun og utanumhald mannauðs skilar sér enn frekar í ánægðu starfsfólki, en 

meiri líkur eru á að starfsfólk veiti góða þjónustu, séu þeir ánægðir í starfi.  
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Innri markaður (e.Internal market) felur í sér alla þá sem taka þátt í innra starfi. Það er, 

starfsfólk, stjórnendur og eigendur. Tveir þættir eru áberandi í innra markaðsstarfi. Í fyrsta lagi 

þarf að hafa í huga að allt starfsfólk og hver deild er ekki einungis að veita þjónustu heldur einnig 

eru þau innri viðskiptavinir. Því er mikilvægt að hver og einn innan fyrirtækisins fái sem bestu 

þjónustuna frá öðrum innan fyrirtækisins til að tryggja að hann veiti sjálfur sem bestu þjónustuna 

bæði inná við og útá við. Til að huga að innra markaðsstarfi er því mikilvægt að huga að góðri 

mannauðsstjórnun til að tryggja að starfsfólk sé vel þjálfað til að laða viðskiptavini að.  Í öðru lagi 

er mikilvægt að allar deildir innan fyrirtækisins og hver starfsmaður vinni saman að ákveðnum 

markmiðum og eftir ákveðinni stefnu til að úr verði samheldin heild.  

Sex markaða líkanið er samansafn af markaðsstarfi til mismunandi hópa hagsmunaaðila til 

að greina áhrif hópanna. Þar með er hægt að auka tengslin til að hámarka árangur í samheldnu 

starfi fyrirtækisins. Það er notað með því að greina hvern hóp og þá lykil þátttakendur sem koma 

við sögu, og greina hvort einhvers staðar þurfi að bæta og styrkja tengsl hagsmunaaðila.  

3.3. Viðskiptavinavirði 

Þegar kemur að því að byggja viðskiptavina samband, er mikilvægur þáttur í ferlinu að búa til virði 

á milli fyrirtækis og viðskiptavinar. Virði felur í sér tvenns konar þætti. Annars vegar virðið sem 

þjónustan eða varan hefur fyrir viðskiptavininn og hins vegar virðið sem viðskiptavinurinn hefur 

fyrir fyrirtækið. Virði fyrir viðskiptavininn snýst ekki einungis um þá vöru sem viðkomandi ætlar 

að kaupa heldur einnig um allan þann auka ávinning sem fylgir kaupunum (Payne & Frow, 2013). 

Það getur til dæmis verið ef varan er seld á netinu og send beint heim að dyrum eða upplifun og 

stemningin sem fyrirtækið býður uppá. Einnig geta þetta verið einhverjir auka eiginleikar sem 

fylgja vörunni sem einkenna ekki sambærilega vöru frá samkeppnisaðilum. Þessi tegund af virði 

fer eftir kröfum hvers og eins, og geta þær verið mjög mismunandi. Því þurfa fyrirtæki að vita 

hvað viðskiptavinir vilja til að geta haft eiginleika sem laða þá að og búa til þetta aukna virði. Hægt 

er að búa til aukið virði fyrir viðskiptavininn eftir fjórum stigum (Payne &Frow, 2013): 

 

1. Grunnvaran: Grunnur að vöru sem uppfyllir þær þarfir sem hún á að sinna.  

2. Væntanlega vara: Þeir auka eiginleikar sem ætlast er til að fylgi sjálfkrafa með til að varan 

geti sinnt grunnþörfum.  
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3. Umframþarfir: Þeir auka eiginleikar sem einkenna vöruna frá sambærilegri vöru 

samkeppnisaðilans. Þetta getur falið í sér aukin gæði sem viðskiptavinurinn ætlast ekki til 

að fylgi vörunni í upphafi. 

4. Möguleikar á auknu virði: Enn fleiri möguleikar sem varan hefur á að auka gæði og virði 

fyrir viðskiptavininn. Viðskiptavinurinn gerir ekki kröfur að fyrra bragði varðandi þessa 

eiginleika en þetta eru þó eiginleikar sem gætu skapað mikilvægt virði fyrir einstaklinginn. 

 

Aukið virði snýst því um að búa til eiginleika sem viðskiptavinurinn sækist í frekar en í 

sambærilegri vöru hjá samkeppnisaðila. Slíkt virði eykur líkur á ánægju og að viðskiptavinurinn 

verslar aftur við fyrirtækið og eykur þar með líftíma viðskiptavina. Auk þess að búa til virðið í 

vörunni og þjónustunni er hægt að auka virðið enn frekar með því að tengjast viðskiptavininum og 

búa til sérstakt samband. CRM aðferðir fela í sér slíka tengslamyndun og eru eftirfarandi aðferðir 

vænlegar til árangurs í að auka virði (Payne & Frow, 2013):  

 

Minnka hlutfall brotfalls. Með því að þjálfa starfsfólk í samskiptum, að vera vinaleg og sýna 

viðskiptavinum áhuga er líklegra að viðskiptavinurinn sé ánægður með þjónustuna. Þá er líklegra 

að þörfum hans verði sinnt á fullnægjandi hátt og viðskiptavinurinn komi aftur.  

Auka langtíma samband við viðskiptavininn. Því meira sem viðskiptavinurinn er 

þátttakandi í starfseminni, því meiri líkur eru á að hann sé tryggur viðskiptavinur. Í þessu tilfelli 

gæti verið sniðugt að ráðfæra sig við viðskiptavini og biðja þá um álit þegar á að gera breytingar 

á vöru eða þjónustu. Þannig líður viðskiptavini eins og hann sé partur af ferlinu og hans skoðanir 

skipta máli.  

Auka möguleika á að þróa viðskiptavina sambandið. Þetta er til dæmis gert með því að 

bjóða núverandi viðskiptavinum ný tilboð eða önnur spennandi tækifæri. Dekra við þá sem hafa 

verið hvað lengst í viðskiptum og eru tryggir.  

Auka hagnað frá viðskiptavinum sem hingað til hafa verið hvað minnst arðbærir. Til að 

koma í veg fyrir brottfall má frekar hvetja þessa viðskiptavini til að versla í meira magni.  

Dekra við arðbærustu viðskiptavinina. Þeir viðskiptavinir sem eru hvað verðmætastir fá 

áberandi athygli. Til dæmis ef þeir verðmætustu fá send afmæliskort, fá litlar gjafir eins og blóm 

þegar þeir hafa átt í viðskiptum í ákveðið langan tíma. Þetta er til að tryggja að viðskiptavinum líði 

eins og þeir skipta miklu máli og eykur líkur á enn frekari tryggð.  
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3.4. Ánægja og tryggð viðskiptavina 

Viðskiptavina ánægja getur verið erfitt að skilgreina því ánægja er mismikil á milli einstaklinga 

og hver og einn skilgreinir eigin ánægju á mismunandi hátt. Í fræðinni má þó skilgreina ánægju 

viðskiptavina þannig:  

„Ánægja ræðst af því hvort vara eða þjónusta uppfyllir þær væntingar sem 

einstaklingur hafði myndað sér áður en neyslan eða kaupin sjálf eiga sér stað“ 

(Kotler & Keller, 2016).  

Þegar einstaklingur hefur ákveðið að kaupa vöru eða þjónustu myndar viðkomandi sér ákveðnar 

skoðanir á því við hverju skal búast. Ef fyrirfram væntingum er mætt á fullnægjandi hátt má áætla 

að viðskiptavinurinn sé ánægður. Kotler setti fram módel sem sýnir samband á milli frammistöðu 

og væntinga (e.Disconfirmation model). Samkvæmt því, getur orðið rof á milli væntinga 

viðskiptavina og frammistöðu fyrirtækis í að mæta væntingunum. Annars vegar getur orðið jákvætt 

rof þar sem fyrirtæki fer fram úr væntingum eða væntingar eru uppfylltar og gott betur en það, sem 

leiðir til ánægju. Hins vegar getur orðið neikvætt rof þar sem fyrirtæki stenst alls ekki væntingar 

sem leiðir til óánægju. Þegar væntingar eru uppfylltar á fullnægjandi hátt án þess að verði rof, 

myndast svokallað Confirmation. Væntingum getur því verið mætt á mismunandi hátt og ánægjan 

getur því verið mismikil (Kotler &Keller, 2016).  

Viðskiptavinatryggð má túlka bæði út frá hegðun viðskiptavina gagnvart fyrirtæki og 

viðhorfi þeirra. Kauphegðun sem sýnir fram á tryggð er til dæmis einstaklingur sem heldur sig við 

ákveðið fyrirtæki þrátt fyrir að eiga afsláttarkort fyrir sambærilega vöru hjá öðru fyrirtæki (Payne 

& Frow, 2013). Hins vegar, ef viðskiptavinurinn notar þetta tiltekna afsláttarkort telst viðkomandi 

ekki hafa rofið tryggð sína við fyrr nefnt fyrirtæki, heldur er hann einungis tryggur gagnvart 

tilteknu afsláttarkerfi. Tryggð hans breytist því ekki endilega þótt hann versli í gegnum 

afsláttarkort þar sem viðkomandi mun halda tryggð sinni áfram við hitt fyrirtækið og endurtaka 

kaup sín þar. Tryggð viðhorfs, endurspeglast í því hvernig viðskiptavinur hugsar til fyrirtækisins. 

Það er, sá einstaklingur sem hugsar ómeðvitað til sérstaks fyrirtækis í tengslum við ákveðna vöru 

eða þjónustu, telst tryggur út frá viðhorfi sínu. Þá er líklegt að þetta ákveðna fyrirtæki sé í sérstöku 

uppáhaldi (Kotler & Keller, 2016).  

 Ánægja viðskiptavina og tryggð helst fast í hendur þegar kemur að neyslu- og kauphegðun. 

Ánægðir viðskiptavinir eru líklegri til að halda tryggð og versla aftur vöruna eða þjónustuna hjá 

þessu tiltekna fyrirtæki. Viðskiptavina tryggð skilgreinist því á þann hátt að sá sem sýnir tryggð, 
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skuldbindur sig til að versla vöru eða þjónustu eingöngu hjá tilteknu fyrirtæki í framtíðinni, óháð 

þeim samfélagslegu áhrifavöldum eða markaðsáhrifum sem viðkomandi verður fyrir gangvart 

öðrum samkeppnisaðilum. Þeir sem eru tryggir halda sig við ákveðið vörumerki, fyrirtæki, vöru 

eða þjónustu alveg sama þótt samkeppnisaðilinn auglýsir betra verð, aukin gæði, betra úrval eða 

jafnvel þótt orðspor samkeppnisvörunnar sé mjög gott. Viðkomandi upplifir ánægju þegar varan 

er keypt eða hennar neytt og sé hann tryggur vill hann eingöngu halda sig við þá vöru eða þjónustu 

og verslar endurtekið við fyrirtækið (Kotler, Keller, Brady ofl., 2012). Eftirfarandi mynd sýnir 

sambandið á milli ánægju og tryggðar:  

 

Mynd 2: Samband tryggðar og ánægju viðskiptavina. (Heskett, Jones & Loveman, 2008). 

Hér má sjá að þeir sem eru mjög ánægðir eru líklegri til að halda hundrað prósent tryggð heldur 

en þeir sem eru mjög óánægðir eru ólíklegir til að halda tryggð. Hins vegar er þetta ekki heilagt og 

geta komið upp dæmi þar sem ánægðir viðskiptavinir eru ekki endilega tryggir eða öfugt, tryggir 

viðskiptavinir ekki hundrað prósent ánægðir. Mögulegar ástæður fyrir ánægðum viðskiptavinum 

sem ekki eru tryggir er til dæmis sú að sumir viðskiptavinir vilja alltaf vera að upplifa eitthvað nýtt 

og vilja því stöðugt vera að breyta til og halda því ekki tryggð við sömu aðilana. Einnig eiga sumir 

viðskiptavinir erfitt með að standast freistingar samkeppnisaðilanna og falla undan pressu frá þeim. 

Tryggir neytendur sem síður eru ánægðir, gætu átt fáa valkosti í boði og eru í raun einungis tryggir 

vegna þess að ekkert annað betra er í boði. Einnig gæti því verið um að kenna að birgja lofa 

stanslaust betri og bættari vörum í framtíðinni. Ef fyrirtækin sinna því hins vegar ekki, er mikil 

hætta á að viðskiptavinurinn leiti annað (Prachi Juneja, 2018).  
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3.5. Samkeppnisforskot 

Samkeppnisaðilar eru þeir sem bjóða uppá álíka vöru eða þjónustu sem uppfyllir sömu þarfir og 

getur komið í staðinn fyrir hina vöruna. Fyrir fyrirtæki sem ætla sér að starfa á markaði til langtíma 

er mikilvægt að huga að samkeppnisaðilum og mögulegum samkeppnisaðilum. Ef fyrirtæki ná að 

greina sína eigin styrkleika og veikleika geta þau staðsett sig gagnvart samkeppnisaðilum og eiga 

meiri möguleika á að ná forskoti á samkeppnismarkaði með því að nota sína helstu styrkleika 

(Kotler, Keller, Brady ofl., 2012). 

3.5.1. Samkeppnisgreining 

Samkeppnisaðila má greina annarsvegar eftir iðnaðinum og hins vegar eftir markaðinum. 

Með markaðinum er átt við þann fjölda samkeppnisaðila sem sinna sömu þörfum 

viðskiptavinanna en með staðgönguvöru. Það er, vara sem sinnir sömu þörfum en er þó 

aðgreinandi á einhvern hátt. Með iðnaði er átt við hver staðan er á samkeppnismarkaði. Það 

hversu margir samkeppnisaðilarnir eru, hversu mikil aðgreining þeirra er, hversu auðvelt 

fyrir nýja aðila er að koma inná markaðinn og út af honum (e.exit barriers) og möguleikar 

á alþjóðavæðingu (Kotler, Keller, Brady ofl., 2012). Eftir að búið er að greina hvernig 

markaðurinn liggur og hverjir eru helstu samkeppnisaðilar þarf að skoða hverjir styrk- og 

veikleikar samkeppnisaðilanna eru í samanburði við eigið fyrirtæki.  

 VRIO módelið er notað til að greina auðlindir og hæfileika sem eru innan 

fyrirtækja. Það er módel sem byggist á fjórum þáttum. Verðmæti, fágæti, möguleikar til 

eftirlíkingar og skipulag. Þessir þættir eru notaðir til að komast að því hvort fyrirtækið getur 

skapað sér varanlegt samkeppnisforskot (Kotler, Keller, Brady ofl., 2012). Fyrst er greint 

hvert verðmæti fyrirtækisins er, til dæmis góð þjónusta eða gæðamikil vara. Það er, hvernig 

getur fyrirtækið nýtt sína helstu styrkleika og hæfileika til að standast ytri ógnir. Fágæti er 

það hversu margir eru að nota þessa sömu hæfileika eða auðlindir. Eftirlíkingar annarra 

snýst um það hversu auðvelt er fyrir önnur fyrirtæki að líkja eftir uppskrift af sömu þjónustu 

eða vöru. Í fjórða lagi þarf fyrirtæki að vera mjög skipulagt til að nýta sér alla þessa þætti. 

Ef fyrirtæki hafa greint þessa fjóra þætti og niðurstaðan er sú: að þau eru skipulögð, hafa 

þetta fágæti, verðmæti og litla möguleika til að líkja eftir, er mjög líklegt að það geti skapað 

sér varanlegt samkeppnisforskot (Kotler, Keller, Brady ofl., 2012).  
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Það er ýmislegt sem fyrirtæki geta gert til að vera leiðandi á samkeppnismarkaði. Í 

fyrsta lagi að aðgreina sig með lágum kostnaði, með því að halda framleiðslu- og 

dreifikostnaði í lágmarki. Í öðru lagi er hægt að nota aðgreiningu. Aðgreining snýst um það 

að fyrirtæki skapi sér samkeppnisforskot með því að styrkja þá eiginleika vörunnar eða 

fyrirtækisins sem eru frábrugðnir samkeppnisvörunni. Til að fyrirtæki geti aðgreint sig með 

fullnægjandi hætti er nauðsynlegt að skilja þarfir og óskir neytenda og vita hvaða 

eiginleikar eru einhvers virði fyrir neytandann (Kotler, Keller, Brady ofl., 2012). Þar af 

leiðandi, til að aðgreiningin laði að neytendur þurfa eiginleikarnir að vera þess virði fyrir 

neytendur. Í þriðja lagi geta fyrirtæki notað markaðs hlutun. Það er að einblína eingöngu á 

minni hópa. Til dæmis ef markhópurinn væri eingöngu konur á aldrinum 20 – 30 ára eða 

unglingsstrákar. 

3.5.2. Áframhaldandi samkeppnisforskot 

Nú hafa ýmsar leiðir verið nefndar hvað varðar möguleika fyrirtækja til að skapa 

samkeppnisforskot og greina stöðu sína á markaði. Sá hluti getur talist auðveldari því þegar 

fyrirtæki hafa skapað þetta forskot þá þarf að halda því við til lengri tíma. Þá koma til 

sögunnar allir þessir þættir sem hér hafa verið nefndir á undan. Aukið virði og aukin tengsl, 

auka líkur á ánægðum og tryggum viðskiptavinum og líklegra að fyrirtæki haldi velli á 

samkeppnishæfum markaði og geti skapað sér forskot. Þetta er einnig hægt að skoða í 

samhengi við hina svokölluðu virðiskeðju sem sýnd er hér fyrir neðan.  

 

Mynd 3.: Virðiskeðjan. (Fitzsimmons, 2011). 
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Á myndinni má sjá fyrst og fremst innri þætti fyrirtækisins sem skapa virði í 

þjónustunni, sem hefur áhrif á ytri þætti, viðskiptavinina, og skilur þá eftir ánægða og 

trygga. Að lokum skilar þetta fyrirtækinu hagnaði og auknum tekjum til starfsfólks. Innri 

þættir fyrirtækisins eru starfsfólkið. Hringrásin á myndinni sýnir hvernig margir 

mismunandi þættir vinna saman að ánægðu starfsfólki og þar af leiðandi starfsfólk sem 

skilar hámarks framleiðni og gæðum í þjónustu (Fitzsimmons, 2011). Með því að hafa gott 

upplýsingaflæði á vinnustað, hlusta á starfsfólk, hrósa, veita umbunir og gefa starfsfólki 

tækifæri á að þróast í starfi sínu, er líklegra að það sé ánægt í starfi. Samhliða starfsánægju 

er einnig líklegra að framleiðni aukist og starfsfólk sinni vinnu sinni betur en ella (Dessler, 

2013). Það veldur því að starfsfólk hefur tækifæri til að veita betri þjónustu og þar af 

leiðandi meiri gæði fólgin í þjónustunni. Á meðan þessir þættir smella saman verður virði 

þjónustunnar meira samhliða aukinni framleiðni. Aukna virðið hefur síðan áhrif á ytri 

þáttinn sem eru viðskiptavinirnir. Viðskiptavinirnir eru ánægðir því væntingar þeirra hafa 

verið uppfylltar á fullnægjandi hátt og kannski gott betur en það. Þeir vilja því koma aftur 

og miðað við ánægjuna líklegt að þeir verði tryggir viðskiptavinir í framtíðinni. Tryggir 

viðskiptavinir skapa aukinn hagnað fyrir fyrirtækið og starfsfólkið fær auknar tekjur fyrir 

sína auknu framleiðni og gæðamiklu þjónustu (Fitzsimmons, 2011).  

4. Ávinningur af CRM 

Þegar búið er að skoða CRM og áhrifavalda, samkeppnisforskot og viðskiptavini, má huga að því 

hver raunverulegur ávinningur er af notkun CRM. Fyrir fyrirtækin sjálf má helst nefna aukin 

arðsemi. En með því að gera hlutina rétt og nálgast viðskiptavinina sem réttast eru meiri líkur á 

arðsemi. Einnig má nefna það að fyrirtæki eru að auka líftíma fyrirtækis ef rétt er farið að CRM. 

Eins og kom fram í viðtali við Bjarka Pétursson:  

„Þannig þú ert líka að forða þessu svona, óumflýjanlega. Að fyrirtækið þitt hætti. Það eru 

þrjár leiðir fyrir fyrirtæki að hætta. Reka það á hausinn, selja það eða erfa það einhverjum 

ættingjum eða vinum eða whatever. En eitt er alveg á hreinu að fyrirtækið mun deyja einn 

daginn. Þannig ef það er óumflýjanlegt að þá geturu að minnsta kosti frestað því um einhver 

ár eða áratugi með því að gera þetta vel“ (Bjarki Pétursson, munnleg heimild, 16.11.2018) 

Fleiri kostir af notkun CRM eru að auðvelda fyrirtækjum að greina viðskiptavini og nota 

upplýsingar um þá til að kynnast þeim. CRM getur einnig dregið úr kostnaði við sölu og 
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markaðsherferðir. Með því að þekkja betur viðskiptavini og greina þá er hægt að koma í veg fyrir 

óþarfa markaðsaðgerðir og þannig nýtast markaðsherferðir betur. Eins og komið hefur verið inná 

áður helst tryggð viðskiptavina fast í hendur við notkun CRM og er það því talið vera einn helsti 

ávinningur fyrirtækja, að eiga trygga viðskiptavini. Að lokum gagnast CRM vel til að viðhalda 

upplýsingaflæði. Upplýsingaflæði á milli stjórnenda, viðskiptavina, og allra hagsmunaaðila eru 

gríðarlega mikilvæg til að efla tengslin (Payne & Frow, 2013). Helsti ávinningur fyrir viðskiptavini 

er sá að þeim ætti að líða eins og þeir skipta miklu máli. Ef hugmyndafræðin er notuð rétt ætti 

viðskiptavininum að líða einstaklega vel og tryggir það að viðskiptavinurinn vill endilega koma 

aftur. Einnig er líklegra að viðskiptavinur fá betri kjör þegar verið er að nota CRM og sé sífellt að 

fá boð um tilboð eða önnur fríðindi. Það sem er þó áberandi er að við notkun CRM er ávinningurinn 

í hæfilegu magni, á réttum tíma og með rétta tíðni (Bjarki Pétursson, munnleg heimild, 16.11.18). 

Af þessu má túlka að ávinningurinn fyrir viðskiptavininn er alltaf í grunninn, ánægjan sem skapast 

við og eftir kaupin.  

5. Innleiðing CRM 

Stefnumiðuð stjórnun viðskiptatengsla hefur sína kosti og galla eins og nú hefur komið fram. Til 

að tryggja að CRM sé sem árangursríkast í að auka samkeppnisforskot er mikilvægt að rétt sé farið 

að innleiðingu aðferðafræðinnar. Innleiðingarferli er flókið ferli og mikilvægt að huga að 

stjórnendum, starfsfólki og síðast en ekki síst viðskiptavinum.  

5.1. Undirbúningur 

Til að byrja með er mikilvægt að stjórnendur kynni sér CRM og viti hvað það felur í sér. Einnig 

þurfa stjórnendur að hafa áhuga á stjórnun viðskiptatengsla og hafa trú á því að þetta virki. 

Stjórnendur sem þekkja CRM og vilja innleiða það eru mun líklegri til að ná árangri við að innleiða 

CRM heldur en þeir sem hafa lítinn áhuga og gera þetta með hálfum hug (Payne & Frow, 2016).  

Hafa skal í huga fyrir undirbúning að innleiðingu CRM að breytingin á sér ekki stað á 

einum degi heldur tekur tíma að máta aðferðirnar hægt og rólega að starfseminni og þróa gott CRM 

kerfi. Þróuninni hefur verið skipt upp í fimm stig sem sýna hvernig hægt er að auka aðferðirnar 

stigvaxandi í takt við starfsemina. Fyrsta stigið er að undirbúa CRM skipulag þar sem stjórnendur 

greina mikilvægi CRM og hver er tilgangurinn. Á þessu stigi er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

því hver viðskiptaáhersla fyrirtækisins er. Það er, hvort hún er vörumiðuð, viðskiptavinamiðuð, 

þjónustumiðuð eða einstaklingsmiðuð. Einnig er ráðlagt að sjá til þess að stjórnendur séu tilbúnir 
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í þessar aðgerðir. Annað stig þróunarinnar er að byrja að safna gögnum og byggja gagnagrunn 

sem hægt er að nota til að kynnast viðskiptavinunum. Á þriðja stiginu er áherslan bæði á að greina 

upplýsingarnar sem búið er að safna og finna virði í upplýsingunum. Með því að rýna í gögnin má 

hluta niður markaðinn og finna út hvaða viðskiptavinum skal helst beina markaðssamskiptum að 

og gætu verið arðbærastir fyrir fyrirtækið. Þegar og ef fyrirtæki ná á fjórða stig er CRM orðið 

mjög þróað. Fyrirtækið er að nota einhver tól til að safna upplýsingum og geyma þær til að hægt 

sé að flokka viðskiptavini. Mikil áhersla er á að velja rétta viðskiptavini til að eiga í samskiptum 

við og á sem réttastan hátt í takt við upplýsingarnar. Fimmta stigið felur í sér háþróað kerfi sem 

skipulega og með lítilli fyrirhöfn í rauninni, safnar og notar upplýsingar um viðskiptavini. 

Starfsfólk er meðvitað um að kynnast viðskiptavinum og búa til aukið virði fyrir viðskiptavininn 

bæði í persónu en einnig með háþróuðum tæknibúnaði sem geymir upplýsingarnar og jafnvel 

forgangsraðar sjálfkrafa. Á þessu stigi eru samfélagsmiðlar mikið notaðir en það hefur stóraukist 

sérstaklega síðastliðin ár. Ef fyrirtæki nota þessi stig geta þau bæði greint hvar þau eru stödd nú 

þegar og hvaða stigi þau vilja ná. Þannig er hægt að nýta stigin fyrir markmiðasetningu sem er 

einnig mikilvæg þegar hugað er að innleiðingu (Payne &Frow, 2016).  

5.2. Breytingarstjórnun við innleiðingu  

Framkvæmd á innleiðingunni sjálfri fer mikið eftir því um hvers konar fyrirtæki er að ræða og 

hvort það er nýtt á markaði eða hefur starfað í einhvern tíma. Ef fyrirtækið er nýtt er hægt að leggja 

upp með CRM kerfi strax í byrjun og ráða inn fólk með það að leiðarljósi. Þá er í upphafi  skipulagt 

hvernig starfsemi skal háttað, hvernig skal afla upplýsinga og nýta þær. Með það að markmiði er 

hægt að þjálfa starfsfólk og stjórnendur til að tileinka sér aðferðir CRM strax í upphafi. Varðandi 

innleiðingu á CRM í starfandi fyrirtækjum þarf að beita skipulegri breytingarstjórnun. Eins og við 

allar breytingar í fyrirtækjum er mikilvægt að undirbúa starfsfólk vel og stjórnendur séu tilbúnir 

til að leyfa starfsfólkinu að fylgjast með og taka þátt í fyrirhuguðum breytingum. Það er, að 

fyrirtækið sem heild taki breytingunum saman og tryggi að öllum líði sem best við innleiðinguna. 

Þriggja þrepa módel Kurt Lewin´s er til dæmis tilvalið til að nýta við breytingar innan fyrirtækja 

eða innleiðingu nýrrar stefnu. Þriggja þrepa módelið snýst um að undirbúa breytingar, breyta og 

festa breytingar í sessi með stöðumati. Með því að nota módelið má auka líkur á árangursríkri 

innleiðingu (Myers, Hulks & Wiggins, 2012). Einnig er innleiðing með átta þrepa módeli Kotters 

vænleg til árangurs en það er módel sem er leiðbeinandi fyrir fyrirtæki í gegnum breytingar. 
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Mynd 4: 8 þrepa módel Kotters. (Myers, Hulks & Wiggins, 2012). 

 Fyrsta stig: að greina þörf fyrir breytingar. Í samhengi við CRM væri það að fyrirtæki 

skortir samkeppnisforskot eða aukinn hagnað og þarf því að leita leiða til að til dæmis auka virði 

fyrir fyrirtækið og viðskiptavininn. Þá er þörf fyrir einhverjar breytingar og til dæmis að innleiða 

CRM aðferðir inn í fyrirtækið. Annað stig: snýst um að setja saman gott teymi sem drífur áfram 

breytingarnar. Teymið þarf að geta séð um undirbúning og verið leiðandi í gegnum innleiðinguna. 

Þriðja stig: er að skapa framtíðarsýn og stefnu. Það er, ákveða hvar fyrirtækið vill vera í 

framtíðinni og hvernig það ætlar að ná þangað. Framtíðarsýnin þarf að gefa í skyn hvað starfsfólk 

þarf að gera til að ná þessum markmiðum og teymið þarf að vera einstaklega hvetjandi fyrir annað 

starfsfólk. Fjórða stigið: leggur áherslu á að koma upplýsingum til starfsfólks um framtíðarsýnina 

og að hvaða markmiðum skal vinna til að ná framtíðarsýninni. Mikilvægt er að upplýsingaflæðið 

sé skýrt og frekar meira en minna. Fimmta stig: er að virkja starfsfólk og fá það með í 

breytingarnar. Mikilvægt er að gera þetta rétt og skipulega til að koma í veg fyrir óánægju 

starfsfólks. Sjötta stigið: snýst um að búa til marga litla áfanga til að ná eða einskonar litla sigra. 

Það er í raun lítil skammtíma markmið fyrir starfsfólk að vinna að sem geta aukið afköst vegna 

þess að þá er oftar eitthvað til að gleðjast yfir. Þetta getur einnig skýrt heildarsýnina og 

lokamarkmiðið. Sjöunda stig: er að sýna fram á unninn árangur og setja enn frekari pressu á að ná 

lokamarkmiði. Áttunda þrepið: er þegar starfsfólk hefur tileinkað sér nýjar aðferðir og þær orðnar 

fastar í sessi. Breytingarnar hafa því aðlagast og eru nú hluti af nýrri menningu eða stefnu 

fyrirtækisins (Myers, Hulks & Wiggins, 2012). 

Það er ekki nóg að hafa þessi módel til hliðsjónar heldur er nauðsynlegt að hafa góða 

stjórnendur sem geta tileinkað sér leiðtogahæfni og góð samskipti. Stjórnendur sem eru yfir aðra 

hafnir og stjórna með það að leiðarljósi að skipa öðrum fyrir, eiga minni líkur á að fá samstarfsfólk 
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í lið með sér og vinna saman að ákveðinni stefnu eða breytingum. Leiðtogahæfnin er sérstaklega 

mikilvæg í fimmta stigi í átta þrepa módeli Kotters en til að virkja starfsfólkið sem best og koma í 

veg fyrir andstöðu gegn breytingum þarf að fara rétt að fólkinu (Myers, Hulks & Wiggins, 2012). 

Í því samhengi þurfa stjórnendur að huga að því hvernig á að koma fram við starfsfólkið og 

sannfæra það um mikilvægi breytinga en þó segir persónuleiki stjórnenda mikið til um það hvernig 

slíku er hagað. Til eru þrjár gerðir leiðtoga. Transactional Leader, sá sem leggur áherslu á þann 

árangur sem verður á milli leiðtoga og fylgjenda hans. Það er að segja þann ávinning sem verður 

fyrir leiðtogann sjálfan. Transformational Leader, sá sem leggur áherslu á að nota 

tilfinningagreind sína og persónutöfra til að hafa hvetjandi áhrif á starfsfólkið eða fylgjendur sína. 

Þessi tegund leiðtoga einblínir á langtímamarkmið og hvernig hægt er að ná þeim með góðum 

samskiptum milli sín og fylgjenda. Þriðja tegund leiðtoga er Pseudotransformational Leader sem 

einblínir eingöngu á eigin hagsmuni í stað þeirra sem fylgja og nýta sér völd sín á neikvæðan hátt 

(Myers, Hulks & Wiggins, 2012). 

5.3. Mögulegar hindranir 

Við innleiðingu á CRM eru ýmsar hindranir sem geta komið í veg fyrir árangur. Þær hindranir sem 

eru algengastar virðast frekar tengjast viðhorfi og skipulagi innan fyrirtækisins frekar heldur en 

starfseminni sjálfri. Hér verður farið yfir helstu hindranir sem geta komið upp.  

Skortur á tækniþekkingu. Tækninni hefur farið mikið fram og við notkun á sérstökum CRM 

kerfum þarf að vera til staðar þekking og eða reynsla á slík kerfi til að hægt sé að nýta þau til fulls. 

Erfitt getur reynst að fá reynslumikið fólk þar sem þessi tiltekna tækni er enn þá frekar ný á nálinni.  

Ófullnægjandi fjárfesting. Þegar fjárfesting til fyrirtækisins skilar sér ekki sem skyldi getur 

það hindrað framgang mála. Fyrirtæki geta á meðan unnið að sínum litlu skammtíma markmiðum 

til að sýna fram á mikilvægi þess að þróa áfram innleiðingu á CRM. Þannig má sýna öðrum 

fyrirtækjum fram á árangurinn og hvetja þannig til fjárfestingar.  

Lítið magn upplýsinga og léleg gæði þeirra. Algjört lykilatriði á fyrstu stigum þróunar 

CRM eru gæði upplýsinganna. Því er mikilvægt að gera sér grein fyrir þeirri vinnu sem mikilvægt 

er að leggja í greiningu á upplýsingunum til að hægt sé að nýta þær sem best. Fyrir fyrirtæki sem 

hafa þróað CRM á hærra stig er vandamálið frekar magn upplýsinga sem þarf að vinna úr. En því 

meira magn því fleiri arðbæra viðskiptavini er hægt að draga að.  
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Lítill skilningur á þeim ávinningi sem hlotist getur með CRM. Byrjunarkostnaður við að 

setja upp CRM kerfi og halda úti upplýsingum, getur reynst dýrkeyptur. Stjórnendur geta átt það 

til að skilja ekki hvað þetta getur skilað og átta sig ekki á mögulegum ávinningi.  

Of mikil takmörk. Ef framkvæmdarstjórar til dæmis sjá ekki fljótt hver ávinningurinn getur 

orðið eða mögulega trúa ekki nóg á CRM aðgerðir, geta þeir takmarkað vinnu annarra. Starfsfólk 

og stjórnendur hafa því ekki alltaf eins mikið svigrúm og ákjósanlegast væri.  

Skortur á framkvæmdarstjórn eða forystu í gegnum innleiðinguna. Þegar stjórnendur 

skortir leiðtogahæfni, getur reynst erfitt fyrir starfsfólk að ná árangri. Þá getur vantað stjórnandi 

forystu og leiðsögn. Í þeim tilfellum er líklegt að stjórnendur séu ekki nógu áhugasamir eða hallast 

meira að því að vera transactional leiðtogar.  

Ófullnægjandi árangursmat. Þegar upplýsingaflæði til starfsmanna er lítið og markmið eru 

óljós, getur reynst erfitt að mæla árangur innleiðingar. Mögulega er loka markmið óljóst og þá er 

lítið að marka útkomu árangursmats. Einnig geta þessi matskerfi verið ónákvæm og þá erfitt að 

lesa úr því hvort markmiðinu hafi verið náð (Payne & Frow, 2013).  

5.4. Árangursmat 

Þegar innleiðing á CRM eða öðrum breytingum hefur átt sér stað er mikilvægt að meta árangurinn 

eftir ákveðinn tíma. Það er gert til að ganga úr skugga um að breytingarnar séu að virka sem skyldi 

og til að koma auga á það ef eitthvað þarf að gera betur eða öðruvísi. Árangursmat mælir 

frammistöðu stjórnenda og starfsfólks og kannar fjárhagsstöðu fyrirtækis. Þegar þarf að meta CRM 

kerfi er hægt að skipta matinu upp í þrjá hluta. Það er mat á ánægju notenda, tæknilegri 

frammistöðu og stöðu fjárhags. Dæmi um verkfæri sem hægt er að nota til að mæla frammistöðu 

og árangur er Customer Management Assessment Tool (CMAT). Það er í raun mat á 

viðskiptastjórnun og öllum þeim þáttum sem koma þar að. Matið er framkvæmt af einstaklingum 

sem eru sérhæfðir í CRM og með mikla reynslu af slíku kerfi. Árangursmatið samanstendur af 

ákveðnum ramma með ýmsum þáttum sem þarf að mæla og meta. Þessir þættir eru:  

- Greining og skipulag 

- Hugmyndin  

- Starfsfólk og fyrirtækið 

- Upplýsingatækni 

- Stjórnun og ferli 
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- Aðferðir viðskiptastjórnunar 

- Mæling áhrifa  

- Viðskiptavina upplifun 

Þessir þættir eru greindir og þannig hægt að meta hvar fyrirtækið stendur og hvort eitthvað þurfi 

að aðlaga betur (Payne & Frow, 2013).  

NPS eða Net Promoter Score er oftast mjög hentug leið til að meta árangur viðskiptatengsla 

og er mjög einföld í notkun. NPS getur sýnt fram á það hvort fyrirtæki sé líklegt til að hafa 

samkeppnisforskot eða vera leiðandi á markaði. Aðferðin snýst um að nota einfaldar spurningar til 

að kanna hvernig viðskiptavinum líður gagnvart fyrirtækinu, ákveðinni vöru eða þjónustu á 

skalanum einn til tíu. Sem dæmi ef fyrirtæki spyrja viðskiptavini á skalanum einn til tíu hversu 

líkleg þau eru til að versla aftur hjá fyrirtækinu eða mæla með fyrirtækinu við vini sína. Skalinn 

miðast við að þeir sem svara frá núll upp í sex eru það hlutfall viðskiptavina sem draga sig í hlé 

(e.detractors) en þeir sem svara á skalanum sjö til tíu er það hlutfall viðskiptavina sem eru 

virðisaukandi (e.promoters) fyrir fyrirtækið (Payne & Frow, 2013).  

6. Metabolic 

6.1. Fyrirtækið  

Metabolic er þjálfunarstöð á Akranesi sem er í eign og er rekin af Rúnu Björg Sigurðardóttir, en 

hún hefur verið starfrækt eins og hún er í dag síðan árið 2016. Rúna hefur þó verið leyfishafi af 

Metabolic æfingakerfinu og þjálfað eftir því síðan árið 2012 (Rúna Björg Sigurðardóttir, munnleg 

heimild 2018). Á stöðinni starfa fimm þjálfarar auk Rúnu og iðkendur eru rúmlega 150 manns 

(Metabolic Akranesi, e.d.). Starfsemin byggir á hópatímum en stöðin er þó opin utan þeirra ef 

iðkendur komast ekki í skipulagða tíma. Þá eru þjálfarar alltaf búnir að skipuleggja sérstaka æfingu 

fyrir hvern dag. Notað er snjall forrit þar sem iðkendur skrá mætingu sína fyrir fram en það er alltaf 

takmarkaður fjöldi sem kemst að til að koma í veg fyrir troðning og hámarka eftirfylgni af þjálfara 

í hverjum tíma (Rúna Björg Sigurðardóttir, munnleg heimild 2018).  

6.2. Æfingakerfið 

Metabolic er þó meira en bara þjálfunarstöð. Það er ákveðið æfingakerfi eða hugmyndafræði sem 

byggð er á vísindalegum grunni og er stofnað af Helga Jónasi Guðfinnssyni. Helgi er einn af þeim 

sem stofnuðu einkaþjálfaranám Keilis á sínum tíma og er hver einasta æfing í kerfinu byggð á 

þjálffræðilegri þekkingu. Hver æfing hefur því alltaf tilgang og er ákveðin pæling á bakvið hverja 
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hreyfingu. Helgi rekur Metabolic Ísland sem er í rauninni fyrirtæki sem sér um að þróa og vinna 

að æfingakerfinu og sér einnig um að halda þjálfaranámskeið. Þjálfarar fá í kjölfarið leyfi til að 

þjálfa eftir æfingakerfinu. Nokkrar stöðvar um allt land eru reknar undir leyfi Metabolic Ísland en 

þó allar reknar sér (Rúna Björg Sigurðardóttir, 2018).  
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7. Rannsóknaraðferðir 

7.1. Markmið rannsóknar  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort og hvernig hægt er að nota stefnumiðaða stjórnun 

viðskiptatengsla í líkamsræktarstöðinni Metabolic á Akranesi. Athugað verður hvernig aðstaðan 

býður uppá aukin viðskiptatengsl og hvernig umhverfið býður uppá að skapa aukin verðmæti fyrir 

bæði viðskiptavini og starfsfólk. Markmiðið er í raun mjög fjölþætt því það felur einnig í sér að 

nota CRM til að skapa samkeppnisforskot, auka ánægju og tryggð viðskiptavina og skapa aukið 

virði fyrir bæði viðskiptavini og fyrirtækið.  

7.2.  Aðferðir og öflun gagna  

Þessi rannsókn var unnin af höfundi í samstarfi við markaðsstofuna Manhattan. Þegar 

markaðsstofan fékk það verkefni að vinna með Metabolic að CRM áætlun, fékk höfundur tækifæri 

til að vinna þessa rannsókn samhliða. Unnið var saman að spurningum fyrir bæði megindlegar og 

eigindlegar aðferðir og gögn veitt í lokin til beggja aðila til úrvinnslu.  

Aðferðir þessarar rannsóknar voru blandaðar, eða bæði eigindlegar og megindlegar. 

Megindleg aðferð var í formi spurningakönnunar sem var send á viðskiptavini Metabolic. 

Tilgangurinn var að komast að því hvernig hægt væri að hámarka gæði þjónustunnar og koma sem 

best til móts við viðskiptavini, til að tryggja ánægju og auka persónulegt virði hvers og eins. 

Spurningakönnunin var gerð til að varpa ljósi á hvernig má nota aðferðir CRM til uppbyggingar á 

virði og tengslum við viðskiptavini Metabolic. Eigindlegar aðferðir voru í formi viðtala en 

framkvæmd voru alls sjö við bæði starfsfólk og viðskiptavini. Einnig var tekið viðtal við 

sérfræðing á sviði CRM til að styðja við í fræðilegum hluta þessarar rannsóknar. Viðtölin voru öll 

rituð orðrétt upp.  

 

7.2.1. Spurningakönnun  

Spurningakönnun var send á viðskiptavini Metabolic í gegnum tölvupóstlista og óskað eftir 

þátttöku. Manhattan markaðsstofa sá um að setja hana upp og senda hana út en höfundur 

þessarar rannsóknar tók þátt í spurningavali. Könnunin var opin í fimm daga. Könnunin 

einblíndi á það hvað viðskiptavinurinn er raunverulega að sækjast eftir og hvað hvetur hann 

til að æfa reglulega. Til dæmis var kannað hversu oft viðkomandi æfir í mánuði, hver 

markmið viðkomandi eru og hvaða þættir eru mest hvetjandi til að mæta í Metabolic. Með 
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því að spyrja spurninga eins og þessara var bæði verið að sýna fram á hvað það er sem 

viðskiptavinir sækjast eftir og því hægt að túlka út frá þeim upplýsingum hvernig best er 

að nota CRM. Einnig til að sýna fram á að spurningakönnun sem þessi er auðveld leið til 

að safna upplýsingum um viðskiptavini á markvissan hátt sem hægt er að nýta til að kynnast 

viðskiptavinum og skapa aukin tengsl. Helstu kostir þessara aðferða eru þeir að 

spurningakönnun er einföld leið til að fá mikið af upplýsingum á stuttum tíma, frá mörgum 

þátttakendum. Þátttakendur spurningakönnunar áttu möguleika á að vera dregnir út og fá 

að launum vinning en líklegt er að það hafi aukið þátttöku í könnuninni að einhverju leyti. 

Gallinn er sá að rétt rúm 11% af úrtaki tóku á endanum þátt í könnuninni. Þetta hlutfall er 

töluvert lítið og má alltaf gera ráð fyrir því að þeir sem eru ánægðir eru líklegri til að taka 

þátt. Því er möguleiki að þetta úrtak gefi ekki nógu skýra mynd. Flestar spurningar voru 

fjölvalsspurningar eða lokaðar krossaspurningar og eru möguleg svör þá upp gefin en slíkt 

getur gefið þátttakendum hugmyndir um svör og því ekki eins einlæg svör og ákjósanlegast 

væri. 

7.2.2. Viðtöl  

Fyrsta viðtal var tekið við eiganda Metabolic á Akranesi en viðtalið var hálf opið. Það er 

að viðtalið var skipulagt og spurningar fyrir fram ákveðnar til að fá svör við ákveðnum 

spurningum. Hins vegar leyfði spyrjandi, viðmælanda að ráða aðeins ferðinni til að varpa 

ljósi líka á það sem viðmælanda fannst mikilvægt og vildi ræða. Þannig fengust þau svör 

sem óskað var eftir en einnig umræða sem hægt var að nota til að túlka skoðanir 

viðmælanda. Markmiðið með þessu viðtali var að fá dýpri skilning á starfseminni, 

hugtakinu Metabolic, þekkingu og viðhorfi eiganda á hugtakið CRM og kynnast því hvort 

eigandi hafi hingað til hugað að verðmæti viðskiptavina. Viðtalið fór fram á Akranesi í 

stöðinni sjálfri þann 31.október 2018. Viðtalið í heild tók rúmar tuttugu og fimm mínútur, 

var hljóðritað og ritað orðrétt upp í kjölfarið.  

 Einnig voru tekin þrjú lokuð viðtöl við starfsfólk stöðvarinnar þar sem fengnir voru 

sjálfboðaliðar til að taka þátt. Allir viðmælendur fengu sömu spurningar og í sömu röð. 

Viðtöl voru öll tekin hvert af fætur öðru á undan skipulögðum hóptíma í hádeginu 

föstudaginn 19.október 2018. Viðtöl við starfsfólk stöðvarinnar voru sérstaklega gerð til 

að kafa dýpra ofan í starfshætti hvers og eins og skoða hvort og hvernig það er meðvitað 
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um að tengjast viðskiptavinum sínum í daglegu starfi. Viðtölin tóku hvert fyrir sig að 

jafnaði tíu til tólf mínútur.  

Í lokin voru tekin önnur þrjú viðtöl við sjálfboðaliðaúrtak úr hópi viðskiptavina. 

Þessi viðtöl voru einnig tekin 19.október 2018 á eftir hóptíma hádegisins. Viðtölin voru 

tekin til að skilja betur þarfir viðskiptavina, viðhorf þeirra og kröfur. Allir fengu sömu 

spurningar og tók hvert viðtal um átta til tólf mínútur.  

Einnig var tekið fræðilegt viðtal við Bjarka Pétursson, forstöðumann hjá Símanum 

til að kafa betur ofan í CRM hugmyndafræðina. Viðtalið var með fyrir fram ákveðnum 

spurningum en röð þeirra aðeins opin eftir því hvernig viðtalið þróaðist. Viðtalið var 

hljóðritað og ritað orðrétt upp en tók rúmar 25 mínútur í heildina. Spurt var um CRM og 

mögulegan ávinning og mikið rætt um það hvers vegna fyrirtæki eru ekki að nota 

hugmyndafræðina meira. Helsta markmið með þessu viðtali var að dýpka skilning 

höfundar á CRM og fá sjónarhorn sérfræðings á þessu sviði.  

Kostir viðtala voru dýpri þekking og skilningur á viðfangsefninu og persónulegri 

nálgun. Þá fékk höfundur að kynnast skoðunum og eiginleikum viðmælenda og með því 

hægt að tengja svör viðmælenda við svör þátttakenda í spurningakönnun. Viðtöl þurfa að 

vera framkvæmd rétt til að hægt sé að nýta þau sem best. Gæta þarf að spyrja spurninga 

sem gagnast en jafnframt þarf spyrjandi að gæta hlutleysis. Það er, að hafa ekki áhrif á svör 

viðmælenda og spyrja ekki spurninga sem leiða til ákveðinna svara. Helstu gallar við þau 

viðtöl sem tekin voru í þessari rannsókn að þau hefðu mátt vera fleiri við viðskiptavini 

Metabolic. Einnig hefði mátt gæta þess að taka viðtöl við viðskiptavini úr fleiri hóptímum 

enn allir komu úr hádegistíma eins og nefnt hefur verið áður. Hefði til dæmis mátt tala við 

einstaklinga úr morgun og kvöldtímum til að hafa hópinn sem fjölbreyttastan.  

7.2.3. Þátttakendur 

Þýði rannsóknar voru viðskiptavinir og starfsfólk Metabolic. Úrtak spurningakönnunar 

voru allir þeir viðskiptavinir á póstlista hjá Metabolic. Á póstlista voru 392 sem fengu 

tölvupóst með spurningakönnuninni. Einungis 201 opnuðu þó tölvupóstinn og aðeins 48 

einstaklingar opnuðu tengilinn með spurningakönnuninni. 44 einstaklingar svöruðu 

könnuninni.  
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Úrtak viðtala við bæði þjálfara og viðskiptavini var sjálfboðaliðaúrtak þar sem 

óskað var eftir þátttakendum á staðnum áður en hóptími byrjaði og voru þeir teknir í viðtöl 

sem réttu upp hönd.  

 Höfundur hafði samband við Rúnu Björg Sigurðardóttur fljótlega eftir að verkefni 

hófst til að óska eftir viðtali. Hún gekkst við því og höfundur tók viðtalið í Metabolic, þar 

sem spurt var nánar út í starfsemi stöðvarinnar, starfshætti og aðeins spjallað um tengingu 

við viðskiptavini. Rúna hefur starfað sem styrktarþjálfari í mörg ár en rekið Metabolic 

stöðina eins og hún er í dag, í tvö og hálft ár. Þar á undan var hún með eigin þjálfun í 

íþróttahúsinu á Akranesi. Rúna er nemandi við Háskólann á Bifröst þar sem hún er að læra 

viðskiptafræði og þekkir því CRM hugmyndafræðina.  

 Bjarki Pétursson veitti viðtal um CRM hugmyndafræðina. Bjarki hefur starfað hjá 

Símanum í ár en hefur starfað við CRM að einhverju leyti í um 25 ár. Hann hefur meðal 

annars verið að aðstoða fyrirtæki í að vera betri að nálgast sína viðskiptavini.  

7.3. Úrvinnsla gagna 

Viðtöl voru öll rituð orðrétt upp og í kjölfarið ritaðar upp niðurstöður úr hverju viðtali fyrir sig. 

Niðurstöður úr viðtali við Rúnu voru settar upp í samantekt. Samantektir voru gerðar sér úr 

niðurstöðum viðtala við starfsfólk og viðskiptavini. Niðurstöður spurningakönnunar voru settar 

skipulega fram spurning fyrir spurningu. Svör úr hverri spurningu voru skoðuð sérstaklega og svör 

greind til hliðsjónar við kyn og aldur. Í lokin var gerð samantekt á niðurstöðum spurningakönnunar 

og þær bornar saman við niðurstöður viðtala.  

7.4. Annmarkar 

Spurningakönnun 

- Könnun var svarað af 44 þátttakendum af 392 einstaklingum. Svörun hefði mátt vera betri 

og alltaf má gera ráð fyrir að þeir sem svara séu þeir sem eru frekar ánægðir heldur en þeir 

sem eru óánægðir. Þeir sem eru óánægðir eða hafa verið óánægðir eru líklegri til að vilja 

ekki taka þátt eða nenna því ekki.  

- Í spurningu númer átta er spurt hverjir helstu kostir Metabolic eru þar sem gefnir eru upp 

bæði möguleikarnir þjálfarar og starfsfólk. Þar sem eina starfsfólkið er í raun bara 

þjálfararnir gæti þetta hafa skekkt niðurstöður og má geta sér til að hlutfall þeirra sem 

svöruðu „þjálfarar“ hefði verið hærra sem munar einum einstaklingi.  
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- Könnunin var opin í fjóra daga en áætla má að hefði hún verið opin nokkra daga í viðbót 

hefði mögulega fengist betri svörun.  

 

Viðtöl 

- Fáir viðskiptavinir í viðtal og allir úr hádegistíma. Hefði verið breiðari hópur viðskiptavina 

ef hægt hefði verið að ná til viðskiptavina úr morguntíma, síðdegistíma og kvöldtima.  

- Fáir starfsmenn en á móti kemur að einungis vantaði tvo uppá að tekið hefði verið viðtal 

við alla. Taka þarf með í dæmið að vinnustaðurinn lítill og í heildina eru þjálfararnir bara 

sex með eiganda.  

- Viðtöl við starfsfólk og viðskiptavini voru stutt og hefði verið hægt að kafa enn dýpra og 

spyrja enn fleiri spurninga.  

- Einnig gæti hafa haft áhrif á þátttöku viðskiptavini að viðtöl við þá voru tekin strax eftir 

æfingu hjá þeim og allir sveittir og þreyttir. Mögulega ef viðtölin hefðu verið veitt í 

rólegheitum á undan tíma að viðmælendur hefðu gefið sér meiri tíma.  

- Viðskiptavinir sem veittu viðtöl voru sjálfboðaliðar en einnig má geta sér til um að þeir 

sem bjóða sig fram einkenni ákveðin persónueinkenni eins og til dæmis meira öryggi. Eða 

í þessu tilfelli þeir einstaklingar á stöðinni sem hafa æft hvað lengst og eru nógu öruggir 

með sig á staðnum til að rétta upp hönd og bjóða sig fram. Mögulegt er að þessir 

einstaklingar séu með svipaðar skoðanir og því sé þetta úrtak ekki eins dreift og ólíkt og 

ákjósanlegast væri.  

- Fræðilegt viðtal við Bjarka var tekið mjög seint í rannsóknarferlinu en hefði það verið tekið 

fyrr hefði höfundur mátt gefa sér meiri tíma í enn dýpri samræður um fleiri þætti tengda 

CRM og nýta enn betur til uppsetningar á fræðilegum hluta ritgerðar.  
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8. Niðurstöður 

8.1. Spurningakönnun 

Í þessum kafla verða settar fram þær niðurstöður sem fengust úr spurningakönnun. Allar 

spurningarnar verða settar fram ásamt myndum af svarhlutföllum. Alls voru þátttakendur 44 í 

könnuninni. 

Spurning 1  

Ert þú með virka áskrift hjá Metabolic Akranesi?  

 

Mynd 5:Hlutfall virkra og óvirkra áskrifenda hjá Metabolic. 

84% þátttakenda eða 37 einstaklingar, eru með virka áskrift hjá Metabolic en aðeins 16% 

ekki í áskrift. Alls svöruðu 44 þessari spurningu.  

Spurning 2 

Hver er helsta ástæða þess að þú hættir hjá Metabolic?  
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Mynd 6:Ástæður þess að fyrrum viðskiptavinir hættu áskrift 

Helsta ástæða þess að þeir sem ekki eru með virka áskrift, hættu henni, er sú að áskriftin 

var of dýr eða tímarnir hentuðu ekki. 7 einstaklingar svöruðu þessari spurningu en 43% 

fannst áskriftin of dýr og 29% fannst tímarnir ekki henta. 1 svaraði „veit ekki/vil ekki 

svara“ og 1 svaraði „annað“. Þátttakandi sem svaraði í annað svaraði eftirfarandi: „fannst 

of margir í hópeinkaþjálfun og svo fannst mér músíkin of há, en gæði þjálfunar er 

frábær“. 

Spurning 3 

Hversu lengi varst þú búin(n) að vera í áskrift áður en þú hættir?  

 

Mynd 7: Tímabil áskriftar hjá fyrrum viðskiptavinum. 

Flestir eða 42,8% höfðu verið í áskrift í 1-3 mánuði, 28,5% í 3-6 mánuði en aðeins 1 

einstaklingur í 6-12 mánuði og 1 einstaklingur í 12 eða fleiri mánuði.  
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Spurning 4 

Í hvernig áskrift varst þú?  

 

Mynd 8: Áskriftarleið fyrrum viðskiptavina. 

Þegar spurt var hvernig áskrift viðkomandi var í áður en hann hætti, kom í ljós að 3 

einstaklingar af 7, voru með mánaðarkort, 2 einstaklingar með 3 mánuði, 1 með 6 

mánaða áskrift en 1 sem ekki vildi svara.  

Spurning 5 

Í hvernig áskrift ert þú?  

 

Mynd 9: Áskriftarleið núverandi viðskiptavina. 

97% þátttakenda eru núna með ótímabundna áskrift eða 6+ mánaða áskrift. Einungis einn 

er með 3 mánaða áskrift. Alls voru 36 einstaklingar sem svöruðu þessari spurningu.  

Spurning 6 

Hversu lengi hefur þú átt kort í Metabolic Akranesi?  
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Mynd 10: Lengd áskriftar núverandi viðskiptavina. 

Nú er verið að spyrja núverandi áskrifendur en 80,5% hafa átt kort í meira en tólf mánuði, 

eða 29 einstaklingar. 8,3% eða 3 einstaklingar í sex til tólf mánuði og 2 einstaklingar hafa 

átt kort í þrjá til sex mánuði og líka í einn til þrjá mánuði.  

Spurning 7 

Hversu oft í viku æfir þú?  

 

Mynd 11: Hversu oft í viku æfa viðskiptavinir. 

61% þátttakenda æfir þrisvar til fjórum sinnum í viku og 22% einu sinni til tvisvar í viku 

eða 8 einstaklingar. 6 einstaklingar æfa fimm til sex sinnum í viku.  

Spurning 8 

Hver er helsti kostur þess að æfa hjá Metabolic? 
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Mynd 12: Helstu kostir þess að æfa hjá metabolic. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hver helsti kostur er við að æfa hjá Metabolic voru 

66,7% sem svöruðu að það væru tímarnir sem boðið væri uppá. Næst vinsælasta svarið 

eða svar 16,6% þátttakenda svöruðu að helsti kostur væri þjálfararnir. Fjórir einstaklingar 

svöruðu „annað“ en einn svaraði að það væri starfsfólkið.  

Spurning 9 

Hvaða hóptíma sækir þú helst í? 

 

Mynd 13: Vinsælustu hóptímarnir. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvaða tegund af hóptímum þeir sækja voru 13 

einstaklingar af 36 sem svöruðu hópeinkaþjálfun, eða 36%. 30% sækja helst MB3 og 

27,7% sækja MB2. Einn mætir í MB complex og einn mætir í „open gym“.  

Spurning 10 

Hvaða tími dags hentar þér best að æfa?  
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Mynd 14: Hvaða tími dags er best að æfa? 

Flestum hentar best að æfa síðdegis eða 36% svarenda. 27,7% vilja æfa á morgnana en 

22% í hádeginu. 11% vilja æfa á kvöldin en einn einstaklingur vildi ekki svara.  

Spurning 11 

Hvaða vægi hafa eftirfarandi þættir á ástundun þína hjá Metabolic? 

 

Mynd 15: Hversu mikið vægi ákveðnir þættir hafa á ástundun. 

Spurt var hversu mikið vægi nokkrir þættir hafa á ástundun frá bilinu mjög mikið vægi til 

mjög lítils vægi. Þetta voru þættirnir, Góðar móttökur, Starfsfólk þekkir þig með nafni, 

Félagsskapurinn, Æfingakerfið, tónlist í tíma og einnig var hægt að haka í annað. 62,8% 

þátttakenda fannst æfingakerfið hafa mjög mikið vægi og 54% þótti góðar móttökur einnig 

hafa mjög mikið vægi. Flestir eða 68% fannst tónlist hafa frekar mikið vægi og 60% fannst 

félagsskapurinn hafa frekar mikið vægi. 48,5% fannst frekar mikilvægt að þjálfarar þekki 

viðskiptavini sína með nafni en 34% fannst það mjög mikilvægt. Myndin hér að ofan sýnir 
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meðaltal af mikilvægi hvers þáttar. 0,5 verandi mjög mikið vægi en 2 mjög lítið vægi. 

Æfingakerfið er því það sem hefur mesta vægi. 

Spurning 12 

Hversu mikilvægir eru eftirfarandi þættir í þjónustu Metabolic? 

 

Mynd 16: Mikilvægi ákveðinna þátta í þjónustu Metabolic. 

Tæplega 83% þátttakenda eru sammála um að fjölbreytni æfinga er mikilvægur þáttur í 

þjónustu. 77% þykja sveigjanleiki einnig vera mjög mikilvægt í þjónustunni og 68% vilja 

hafa mikið af tímum í boði yfir daginn. 60% finnst eftirfylgni þjálfara vera mjög 

mikilvægur þáttur. 45% þátttakenda eru sammála um að möguleiki á samskiptum utan 

stöðvar sé hvorki mikilvægt eða ekki. Alls voru 35 einstaklingar sem svöruðu þessum 

atriðum.  

Spurning 13 

Hvað gerir Metabolic Akranesi vel? 
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Mynd 17: Þættir sem Metabolic er að gera vel. 

Þegar spurt var hvað Metabolic Akranesi gerir vel, gátu þátttakendur valið eins marga 

möguleika og óskað var eftir. Alls 91% eða flestir þátttakenda voru sammála um að góðir 

þjálfarar einkenna stöðina. 88% töldu Metabolic vera að gera vel með fjölbreyttum tímum 

og 80% völdu gott viðmót starfsmanna. 71% fannst vera góð þjónusta.  

Spurning 14 

Hvað getur Metabolic Akranesi gert betur? 

 

Mynd 18: Þættir sem Metabolic getur gert betur. 

Einnig var spurt hvað Metabolic gæti gert betur og var algengasta svarið eða 55,8% sem 

svöruðu að hægt væri að bjóða hagstæðara verð. 52,9% þykir að hægt væri að bæta aðstöðu 

til æfinga. Einungis 17% völdu fleiri hóptíma en rúmlega 20% vissu ekki svarið eða vildu 

ekki svara.  

Spurning 15 
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Aldur? 

 

Mynd 19: Aldur þátttakenda. 

11 einstaklingar eða 32% eru 46 ára eða eldri. 29,4% eru 36-45 ára og 26% eru 26-35 ára. 

Einungis fjórir þátttakendur eru 18-25 ára. 34 einstaklingar svöruðu þessari spurningu en 

10 einstaklingar slepptu henni.  

Spurning 16 

Kyn? 

 

Mynd 20: Kyn þátttakenda. 

82% þátttakenda voru konur en aðeins 14,7% karlar. 2,9% vildu ekki svara spurningunni 

en 10 einstaklingar slepptu henni. Það eru 5 einstaklingar karlar en 29 konur. 

Spurning 17 

Er eitthvað sem þig langar að bæta við að lokum? 
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Alls voru 10 einstaklingar sem vildu bæta einhverju við að lokum en allir höfðu þá eitthvað 

jákvætt að segja um fyrirtækið. Sem dæmi „Metabolic Akranesi veitir toppþjónustu í alla 

staði“ og „Hef aldrei haldið mér eins lengi við íþrótt eins og Metabolic, alltaf nýjar 

áskoranir“.  

8.1.1. Samantekt á niðurstöðum spurningakönnunar 

Flestir þátttakendur voru konur á aldrinum 36 ára eða eldri. 84% eru í virkri áskrift og 

flestir í ótímabundinni áskrift eða með 6 mánaða+ kort. Æfingakerfið og góðar móttökur 

virðist hafa mesta vægi þegar kemur að ástundun en flestir voru sammála um að tímarnir í 

boði og þjálfararnir séu helstu kostir stöðvarinnar. Fjölbreytni æfinga, sveigjanleiki, 

eftirfylgni og úrval tíma yfir daginn, virðist vera það sem hefur mesta vægi til að skapa 

góða þjónustu í augum þátttakenda. Flestir voru einnig sammála um að þegar kemur að 

þáttum sem hægt er að bæta, er hagstæðara verð og betri aðstaða til æfinga efst á lista 

viðskiptavina. Allir karlar voru sammála um að helst væri hægt að bæta aðstöðuna og flestir 

nefndu einnig að hafa hagstæðara verð. Allir þátttakendur 46 ára eða eldri þykir  

sveigjanleiki í þjónustu og fjölbreytni æfinga, mjög mikilvægur. 18 – 25 ára þátttakendum 

þótti fjölbreytni æfinga mjög mikilvæg en þeim þykir öllum æfingakerfið hafa mesta vægi 

á ástundun þeirra. 36 – 45 ára einstaklingum þykir fjölbreytni, eftirfylgni og mikið úrval 

tíma, vera mjög eða frekar mikilvægir þættir í þjónustunni. Góðar móttökur hafa hins vegar 

mesta vægi í ástundum þessara einstaklinga. Allir þátttakendur á aldrinum 26 – 35 ára voru 

sammála um að helstu kostir Metabolic eru tímarnir sem boðið er upp á og þjálfararnir. Í 

„annað“ var meðal annars skrifað „sambland af æfingum og þjálfurum“ og „elska allt við 

Metabolic“.  
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8.2. Viðtal I 

Tekið var viðtal við eiganda Metabolic á Akranesi, Rúnu Björg Sigurðardóttir, þar sem spurt var 

um starfsemi stöðvarinnar og starfshætti. Einnig var rætt um það hvort viðmælandi væri almennt 

meðvitaður um að skapa virði fyrir viðskiptavini, samkeppnisaðila og ánægju viðskiptavina. 

Viðmælandi hefur rekið þessa tilteknu stöð síðan í apríl 2016 og verið afar vinsæll staður til að 

æfa á, en það er mjög oft sem fullt er í tímana.  

 Þegar spurt var út í starfshætti og -ferla hefur viðmælandi ávallt gert miklar kröfur til 

starfsfólks síns og undirbýr alla vel. Allir fá fyrirfram ákveðna grind af starfinu en öllum er frjálst 

að gera þjálfunina að sínu. Þannig fara allir eftir sömu starfsháttum en hver notar sinn persónuleika 

til að gera hvern tíma persónulegan til að halda í fjölbreytileika og koma til móts við mismunandi 

kröfur. Allir starfsmenn fara á þjálfaranámskeið hjá Metabolic til að læra að kenna eftir 

æfingakerfinu svo þjálffræðilega séð eru allir á sömu blaðsíðunni. Hvað varðar atriði eins og að 

bjóða góðan daginn og þekkja og nota nöfn viðskiptavina í samskiptum, á að vera samræmt og 

allir starfsmenn að tileinka sér slíka hætti. Þó segir viðmælandi að slíkt fari mikið eftir því hvernig 

karakter starfsmaðurinn er og talar um í framhaldi að til að byrja með hafi viðmælandi ráðið fólk 

sem væri vel menntað en hefur komist að því að það er ekki alltaf besti kosturinn. Í þessu starfi 

skiptir persónuleiki miklu máli. Spurt er að því hvort viðmælandi pæli mikið í brottfalli 

viðskiptavina og hlutfalli nýrra. Viðmælandi telur sig hafa ágæta tilfinningu fyrir þessu hlutfalli 

og tekur eftir því þegar verða breytingar á viðskiptavinahópnum en þó að mestum hluta vegna 

áskriftarkerfis sem fyrirtækið notar við skráningar. Telur að starfsfólk sé meðvitað um þetta en þó 

ekki með leiðir til að bregðast við brottfalli. Hins vegar þegar rannsakandi spyr hvort áherslan hafi 

hingað til verið meira á núverandi viðskiptavini heldur en nýja, er svarið mjög ákveðið. Fókusinn 

hefur alltaf verið á núverandi viðskiptavini. Þó ekki á markvissan hátt til að auka ánægju 

viðskiptavina heldur ómeðvituð tilfinning.  

 Rannsakandi vildi kanna hvað viðmælanda finnst vera mikilvægast í að búa til aukið virði 

fyrir viðskiptavininn og var greinilegt að skipti mestu máli að viðskiptavininum geti liðið vel og 

haft gaman. Þó það geti verið erfitt að mati viðmælanda að búa bæði til skemmtilegar æfingar en 

vera á sama tíma að vinna með meiðsli eða meiðslaforvarnir. En með því að búa til tengingu á 

milli þjálfara og viðskiptavina er hægt að búa til gott andrúmsloft. Viðmælandi er kunnugur CRM 

og að því spurðu hvernig hann telur að CRM geti gagnast fyrirtækinu er greinilegt að helst telur 
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hann að vanti uppá persónulegu samskiptin við viðskiptavinina. Eins og til dæmis að ná til allra 

og mæta þörfum hvers og eins. Nefnir viðmælandi dæmi um mataræði. Eins og staðan er í dag, er 

einn stór facebook hópur fyrir alla og öll samskipti eru sett þar inn þar sem allir fá upplýsingar um 

allt. Í staðinn fyrir að hægt væri að sérsníða upplýsingar að hverjum og einum. En viðmælandi 

telur þó einnig að gott væri að nýta CRM til að ná aftur í gamla viðskiptavini eða alveg nýja.  

 Einnig var spurt um áhrif CRM aðferða á mætingar og árangur viðskiptavina og telur 

viðmælandi pottþétt að slíkt komi til með að hafa áhrif. Þó kannski ekki beint áhrif á betri mætingar 

en til dæmis afköst og árangur. En með betri tengingu milli þjálfara og viðskiptavina má auka 

áhuga viðskiptavina til að gera betur. Einnig minnist viðmælandi sérstaklega á það að þjálfarar 

vilja ekki bara láta viðskiptavini svitna í tímunum í Metabolic heldur hafa áhrif á það hvernig þeir 

hegða sér utan stöðvarinnar líka. Til dæmis halda mataræðinu góðu og hreyfa sig meira utan 

æfingatíma. Þar af leiðandi koma áhrifin á bæði árangur og mætingar. Einnig var viðmælandi 

aukalega spurður út í það hvernig hann færi að því að innleiða slíkar aðferðir ef til þess kæmi, með 

starfsfólki sínu, en það er eitthvað sem á eftir að hugsa betur út í.  

  

8.3. Viðtal II starfsfólk 

Viðmælendur voru þrír talsins, blandað af báðum kynjum. Einn viðmælandi hefur starfað í stöðinni 

í rúma tvo mánuði en aðrir viðmælendur í meira en ár. Öll byrjuðu þau þjálfaraferilinn sinn hjá 

Metabolic og hafa því ekki starfað á öðrum þjálfarastöðvum. Þegar spurt var hverjir helstu kostir 

Metabolic eru, var áberandi að viðmælendum þótti menningin innan stöðvarinnar, mikil áhersla á 

meiðslaforvarnir, tilgangur með öllum æfingum og fjölbreytileiki, vera helstu kostirnir. Allir 

þjálfarar svara játandi þegar spurt er út í hvort þeir taki eftir því þegar nýir viðskiptavinir byrja eða 

þegar verður brottfall. Áberandi var í niðurstöðum að þjálfurum þótti mikilvægt að heilsa nýjum 

viðskiptavinum sérstaklega og hafa móttökurnar hlýjar og góðar. Einnig voru allir viðmælendur 

sammála um að á meðan á þjálfun stendur eru ýmsar aðferðir sem nýttar eru sérstaklega til að 

skapa ánægju og markvisst reyna að halda í viðskiptavinina. Þessar aðferðir snerust að mestu um 

að sýna umhyggju og áhuga, nota húmor til að hafa gaman, reyna að kynnast viðskiptavininum og 

veita eftirfylgni. Einnig var nefnt að hrós og eftirtekt eftir árangri væri mikilvægur þáttur til að láta 

viðskiptavini líða vel á æfingu. Einnig var spurt hvaða þættir viðmælendur telja mikilvægastir til 

að búa til gott andrúmsloft í stöðinni sem getur verið hvetjandi fyrir viðskiptavinina að mæta aftur 
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og aftur. Þá voru helstu niðurstöðurnar að þjálfarar þekki fólkið sitt, veiti alltaf gott viðmót, geti 

sérsniðið æfingar að þörfum hvers og eins gerist þess þörf, sýna ávallt stuðning og hafa æfingarnar 

fjölbreyttar.  

8.4. Viðtal III viðskiptavinir 

Tekið var viðtal við þrjá viðskiptavini sem buðu sig fram til þátttöku. Viðmælendur voru allir á 

aldrinum 33 – 38 ára og blandað af báðum kynjum. Viðmælendur voru allir í ótímabundinni áskrift 

og hafa verið í þjálfun hjá Metabolic í yfir ár, flestir þó lengur og allir stunda þeir aðra hreyfingu 

á eigin vegum utan stöðvarinnar af og til. Allir viðmælendur mæta að minnsta kosti fimm sinnum 

í viku á æfingar. Þegar spurt var hverjir helstu kostir og ókostir stöðvarinnar væru, var áberandi í 

svörum að fjölbreytileikinn og góðir menntaðir þjálfarar voru aðal kostirnir. Aðrir kostir sem voru 

nefndir, voru sveigjanleiki, mikil hvatning og góð eftirfylgni. Einungis voru nefndir tveir 

mögulegir ókostir sem var þá meiri kostnaður við að æfa í Metabolic heldur en í líkamsræktarstöð 

og stundum eru margir og verður þá minna pláss. Viðmælendur voru spurðir hvaða þættir þeim 

finnst mikilvægir til að skapa gott og aðlaðandi andrúmsloft. Metnaðarfullir og færir þjálfarar sem 

sýna iðkendum áhuga var algengt svar en einnig góðar móttökur og að leyfa hverjum og einum að 

fara á sínum hraða. Annað, var sveigjanleiki þjálfara og að hugað sé að meiðslaforvörnum. Einnig 

var kannað hvað viðmælendum þótti helst hvetjandi við stöðina, til að mæta. Allir voru sammála 

um að vellíðanin eftir æfingu er lang besta hvatningin en þegar kemur að starfseminni sé það 

félagsskapurinn. Að mati eins viðmælanda hafa iðkendur mikil áhrif á hvorn annan og allir að 

hvetja hvort annað. Einnig var nefnt að það getur verið mjög hvetjandi að hitta þjálfara utan 

stöðvarinnar og hann tekur eftir því að iðkandi hafi ekki mætt. Það gefur í skyn að þjálfurum er 

ekki sama og iðkandans hafi verið saknað á síðustu æfingu. Viðmælendur voru einnig spurðir hvort 

þeir æfa sjálfir í stöðinni að einhverju leyti eða hvort almennt er gefinn kostur á því. Því svöruðu 

allir játandi en stöðin býður uppá svokallað Open gym á milli hóptíma þar sem iðkendur geta sjálfir 

tekið æfingu, jafnvel æfingu dagsins sem sett hefur verið upp af þjálfurum á töfluna. Allir voru 

sammála um að nýta sér þetta og þó aðallega um helgar vegna þess að þá er algengt að hóptímarnir 

fyllist fljótt. Í lokin var ein aukaspurning varðandi það hvernig viðmælendur upplifa tengsl við 

þjálfara. Þá kom í ljós að upplifunin er sú að þjálfarar þekki fólkið sitt með nafni og allir yfirleitt 

opnir fyrir að spjalla fyrir og eftir tíma. Þjónustan er persónuleg en fagleg á sama tíma.  
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8.5. Viðtal IV 

Tekið var fræðilegt viðtal við Bjarka Pétursson í húsnæði Símans að Ármúla. Viðtalið byrjaði á 

því að Bjarki sagði örstutt frá sjálfum sér og hefur hann unnið á hinum ýmsu stöðum við 

ráðleggingar til fyrirtækja hvað varðar að ná betri tengingu við viðskiptavini. Bjarki starfaði hjá 

Ölgerðinni, Högum og 7-9 ár áður en hann kom til Símans, starfaði hann hjá Zenter við að aðstoða 

önnur fyrirtæki. Á þeim árum kynntist hann því hvað best, hvað það er sem íslensk fyrirtæki gera 

og gera ekki. Í huga hans er CRM hugmyndafræði sem gengur út á að viðhalda og kortleggja virði 

viðskiptavina. Þar með viðhalda því til lengri tíma, horfa langt fram í tímann og líta á þetta að 

fyrirtæki sé að eignast viðskiptavininn. Það er, með því að kynnast honum. Hann áætlar að um það 

bil 99% fyrirtækja huga ekki að viðskiptavinum eftir á. Sem sagt þau skipta sér ekki af því hvernig 

viðskiptavininum líður eftir að kaupin hafa átt sér stað. Þetta þykir honum vera mikil sóun á góðum 

tækifærum miðað við fjöldann allan af afgreiðslum sem á sér stað yfir daginn. En þetta virðist vera 

norm á Íslandi en svona er þetta alls ekki í til dæmis Bandaríkjunum þar sem hugsunarhátturinn 

hjá fyrirtækjum er oftar en ekki sá að vilja eignast viðskiptavininn. Með til dæmis póstlistum, 

klúbbum, tilboðum og fleiru. Það eru nokkrar ástæður sem Bjarki telur vera fyrir þessu normi hér 

á landi. Í fyrsta lagi bankahrunið árið 2008 þar sem í kjölfarið þurfti að draga að miklu leyti úr 

fjárfestingum í markaðsstarf, lítill skilningur stjórnenda á markaðsstarfi og á mikilvægi þess að 

hafa framtíðarsýn. Einnig telur hann að tilviljanir stjórni alltof mikið þessu normi og lítil þekking 

á líftímavirði viðskiptavina. Með CRM eru fyrirtæki að taka út mögulegar tilviljanir. Þessar 

tilviljanir vill Bjarki meina að stjórnist svolítið af svokölluðum krókódílaheila sem allir hafa sem 

tekur þessar hvatvísu ákvarðanir. Síðan er það líftímavirðið sem Bjarki telur að ef stjórnendur, 

forstjórar, framkvæmdarstjórar og fleiri, þekktu og kynnu að nota, væru þeir allir miklu betri í að 

nota CRM.  

 Aðspurður að því hvers vegna hann telur að stjórnendur séu á þessum stað, það er að þekkja 

ekki hugmyndafræðina eða kunna ekki að nýta hana, segir hann helstu ástæðuna vera leti og 

metnaðarleysi. Stjórnendur eru alltof mikið að pæla í að bæla niður tilviljanir og slökkva „elda“ 

að þeir hafa ekki tíma til að spá í líftímavirði eða CRM. Líftímavirði er að hans mati það besta til 

að koma af stað þekkingu og meðvitund hvað þetta varðar. Til dæmis með því að kenna það sem 

skyldufag í háskólunum. „Þetta reddast“ hugtakið er ekki að virka lengur. Þegar spurt er að því 

hvort neytendur eigi einhvern þátt í því að CRM er lítið notað er svarið hiklaust nei. Að mati Bjarka 

eru neytendur alltaf opnir en það er bara spurning fyrir hverju hver neytandi er opinn fyrir. Það er 



 

45 

 

það sem þarf að komast að en neytendur eru almennt alltaf til í að taka þátt í leikjum, svara 

spurningum og „dansa“ eins og hann orðaði það. En verslunareigendur, stjórnendur, 

markaðsstjórar og fjármálastjórar, þeir nenna ekki þessum leik og eru því frekar að slökkva 

vandamálin (eldana).  

 Næst var viðmælandi spurður að því hver ávinningurinn af CRM er fyrir fyrirtækin og er 

svarið strax arðsemi. Með réttri notkun á hugmyndafræðinni eru fyrirtæki að auka arðsemi. Allar 

rannsóknir sýna fram á það. Einnig er þetta líka leið til að auka líftíma fyrirtækis. Öll fyrirtæki 

deyja einhvern tímann en með því að reka fyrirtækið vel og rétt er verið að fresta því að það deyi. 

Með því að spyrja viðskiptavini hvernig þeim líður eftir kaupin, komast að því hvað þeim finnst 

um frammistöðu fyrirtækisins, hvað finnst þeim um vöruna, þá er mögulega hægt að standa sig 

örlítið betur og því endist fyrirtækið lengur. Einnig telur hann að CRM er góð leið til að kalla eftir 

eftirfylgni. Fyrirtæki getur þannig komist að því hvort það er á réttri leið og hvað væri mögulega 

hægt að gera betur.  

 Mörg fyrirtæki eru dugleg að safna upplýsingum með til dæmis notkun póstlista en svo er 

spurning hvort þau eru að nota þessar upplýsingar. Spurt var hvort fyrirtæki haldi kannski að þau 

séu að nota aðferðir við að auka tengsl við viðskiptavini en séu í raun ekki að nota gögnin sem 

skyldi. Viðmælandi orðaði þetta þannig að fyrirtæki væru flest að gera þetta bara, einhvern veginn. 

Mörg fyrirtæki eru að blekkja sig með ýmsum kerfum eins og til dæmis „Happy or not?“. Þá eru 

fyrirtæki vissulega að fá ákveðnar upplýsingar og það er klárlega betra en ekkert, en þetta eru ekki 

endilega réttu spurningarnar til að spyrja viðskiptavininn og mögulega ekki að spyrja réttu 

viðskiptavinina. Aðspurður hvort CRM fylgdu einhverjir gallar eða hvort einhver ástæða væri til 

að nota ekki þetta kerfi, var svarið nei. Hins vegar þarf að mati Bjarka að vera réttur staður og 

réttur tími. Á meðan aðstæðurnar í fyrirtækinu bjóða uppá hugmyndafræðina er ekkert því til 

fyrirstöðu. Það er helst fyrir fyrirtæki sem eru í einokun eða ef um mjög stórar breytingar er að 

ræða, sem tíminn er ekki réttur. En þess vegna er það alltaf spurning um hvenær en ekki hvort.  

 En hver er ávinningur viðskiptavina? Viðmælandi talar um betri kjör fyrir viðskiptavini, 

betri tilboð og ávinningur sem býðst á réttum tíma, er viðeigandi hverju sinni og með réttri tíðni. 

Viðskiptavinir ættu einnig að upplifa sig svolítið eins og þeir skipti mjög miklu máli en séu ekki 

bara kennitala sem borgar reikninginn. Í lokin nefndi viðmælandi að það spilar stórt hlutverk að 

þjónusta sem slík er ekki kennd í skólum. Mörg fyrirtæki byrja rekstur en vita lítið um 

þjónustustarfið sjálft og þess vegna fer svo mikið af tækifærum í ruslið. Til dæmis hvað varðar 
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þetta skiptihlutfall þar sem 20% kaupa en 80% eru bara að skoða. Með réttum aðferðum væri hægt 

að hækka hlutfall kaupenda og koma í veg fyrir sóun á þessum tækifærum. Einnig telur hann að 

Íslendingar noti hvatakerfi allt of lítið og trúi ekki mikið á það. Það getur unnið mikið á móti CRM 

vegna þess að Íslendingar fá ekkert fyrir það að fara skrefinu lengra (the extra mile) svo þeir gera 

það yfirleitt aldrei. En í grunninn erum við öll bara löt.  
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9. Umræður og ályktanir 

9.1. Viðhorf viðskiptavina  

Miðað við þær niðurstöður sem fengust úr bæði viðtölum við viðskiptavini og úr spurningakönnun, 

eru viðskiptavinir almennt jákvæðir um starfsemi Metabolic. Viðtöl og spurningakönnun gefa í 

skyn að viðskiptavinir eru ánægðir með þjálfarana, fjölbreytni æfinga og meiðslaforvarnir. 

Viðskiptavinir virðast gera helstu kröfur um að þjálfarar veiti eftirfylgni og séu sveigjanlegir þegar 

kemur að æfingum. Það er, geti komið til móts við sem flesta. Það sem var einnig mjög áberandi 

eftir að hafa rýnt í viðtöl við viðskiptavini var að öllum þótti mjög vænt um menninguna á stöðinni. 

Viðskiptavinir og þjálfarar þekkjast flest vel og á æfingum myndast stemning og mikil hvatning á 

sér stað. Bæði fyrir og eftir æfingar eru margir opnir í spjall og viðhorf margra virðist vera að 

hópurinn sé eins og hálfgerð fjölskylda. Þess vegna verður andrúmslofið þægilegt og heimilislegt 

og aldrei kvöð að mæta á æfingar. Samkvæmt spurningakönnun er mikilvægi þess að þjálfarar 

þekki nafn viðkomandi ekki endilega mjög mikið. Hins vegar þegar rætt var við viðskiptavini í 

viðtölum kom það til umræðu hversu notalegt væri að þjálfarar þekkja flesta með nafni og var það 

grundvöllur fyrir heimilislegri stemningu í stöðinni. Heilt á litið virðast viðskiptavinum líða vel í 

stöðinni og hafa mikil tilfinningaleg tengsl til stöðvarinnar og líta á þjálfara og aðra iðkendur sem 

fjölskyldu.  

9.2. Viðhorf starfsmanna  

Þjálfara stöðvarinnar er eingöngu hægt að meta út frá viðtölum en allir viðmælendur hafa stigið 

sín fyrstu skref í þjálfun í Metabolic. Þjálfararnir eru greinilega meðvitaðir um að búa til gott 

andrúmsloft fyrir viðskiptavini og þjálfara en hafa allir sínar mismunandi leiðir. Algengast virðist 

vera að veita alltaf góðar móttökur, heilsa öllum persónulega, nota húmor og hafa gaman og ávallt 

veita eftirfylgni með hrósum eða leiðréttingum. Mismunandi aðferðir þjálfara geta komið til móts 

við mismunandi þarfir og kröfur viðskiptavina. Sumir viðskiptavinir ætlast til þess að fá góðar 

móttökur á meðan öðrum þykir mikil eftirfylgni mikilvægari. Þá er gott að þjálfarar persónugeri 

sína tíma til að sinna mismunandi viðskiptavinum því það er ekki það sama sem hentar öllum. Á 

sama tíma eru þjálfarar meðvitaðir um viðskiptavinahópinn. Þeir taka eftir því ef einhver hefur 

ekki mætt í langan tíma og sumir jafnvel tileinka sér að hvetja þá einstaklinga til að mæta ef þeir 

hittast utan stöðvarinnar. En slíkt gerist oft í litlum bæ eins og á Akranesi. Einnig er lögð mikil 
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áhersla á að taka vel á móti nýjum viðskiptavinum, kynnast viðkomandi og læra inná getu til að 

hægt sé að hvetja og fylgja eftir með viðunandi hætti.  

9.3. Stefnumiðuð stjórnun í Metabolic 

Í Metabolic á Akranesi er ekki markvisst og meðvitað verið að nota CRM aðferðir. Fyrirtækið er 

þó að gæta þess að huga vel að núverandi viðskiptavinum með áherslu á að veita persónulega 

þjónustu, stuðning, hvatningu og gæðamikið æfingakerfi. Upplýsingaflæði er þó takmarkað eins 

og staðan er í dag þar sem viðskiptavina hópurinn er allur tengdur sama hóp á Facebook síðu 

viðskiptavina. Þar fá allir sömu upplýsingar og þarf hver að sækja þær upplýsingar sem henta 

viðkomandi. Góð tenging virðist vera á milli eiganda og annarra þjálfara og er það líklega 

grundvöllur fyrir góðu samstarfi allra aðila en slíkt skiptir miklu máli til að geta einnig skapað góð 

tengsl við viðskiptavini. Eins og komið var inná í fræðilegum hluta þessa ritgerðar er ánægt 

starfsfólk mun líklegra til að veita góða þjónustu og sýna viðskiptavinum áhuga. Þegar staða 

fyrirtækisins er skoðuð út frá lykilþáttum CRM, viðskiptavina virði, ánægju, tryggð viðskiptavina, 

samkeppnisforskoti og öðrum áhrifavöldum. Þá má áætla miðað við þessa rannsókn að 

viðskiptavinir sjái virði í þjónustunni sem boðið er uppá sem veldur því að þeir eru ánægðir og þar 

af leiðandi mjög tryggir fyrirtækinu. Hvað varðar samkeppnisforskot virðist fyrirtækið vera 

leiðandi á markaðinum ef tekið er mið af líkamsrækt á Akranesi en helsti samkeppnisaðili er 

Crossfit stöðin Ægir. Eins og kom fram í viðtali við eiganda Metabolic á Akranesi, Rúnu, þá er 

stöðin mjög vel sett af viðskiptavinum og í raun þarf ekki á fleiri viðskiptavinum að halda. Því er 

tilvalið að rækta þá núverandi og tryggja ánægju þeirra og virði til lengri tíma litið. Það er með því 

að kynnast viðskiptavinum og komast að því hverjar raunverulegar þarfir og óskir eru og jafnvel 

búa til nýjar þarfir og óskir.  

9.4. Úrbætur og CRM kerfi 

Fyrst og fremst gæti Metabolic spurt viðskiptavini sína hversu ánægðir þeir eru með fyrirtækið, 

hversu líklegt er að þeir mæli með fyrirtækinu við aðra og hvað fyrirtækið er að gera vel. Með 

spurningakönnun í þessari rannsókn var sýnt fram á hversu auðvelt er að spyrja viðskiptavini sína. 

Slíkt þarf þó ekki að vera með spurningakönnun heldur er einnig hægt að gefa sig á tal við 

viðskiptavini eftir tíma, fyrir tíma eða með því að nota einhvers konar matsblöð á staðnum. Í öðru 

lagi er mikilvægt að ef nota á CRM að byrja að fylgjast náið með mætingu núverandi viðskiptavina, 

flæði nýrra viðskiptavina og brottfalli. Með því að koma auga á umferð í gegnum stöðina má til 
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dæmis greina hverjir það eru sem detta út, mæta illa, mæta vel eða hvernig mynstur nýrra 

viðskiptavina er. Í kjölfarið væri til dæmis hægt að hafa samband við þá sem hætta og einfaldlega 

spyrja hvers vegna viðkomandi hætti. Hægt væri að senda hvetjandi skilaboð til þeirra sem eiga 

erfitt með að mæta eða mæta illa og eins væri hægt að veita einhverskonar verðlaun eða sér 

skilaboð til þeirra sem mæta hvað oftast. Nýir viðskiptavinir virðast alltaf fá hlýjar móttökur og 

góða eftirfylgni í fyrstu tímum sínum á stöðinni og er mikilvægt að spyrja þessa viðskiptavini 

fljótlega hver upplifun þeirra er af stöðinni. Fyrir litla þjálfunarstöð eins og Metabolic á Akranesi 

gæti NPS verið hentug leið til að framkvæma slíkt árangursmat. Hægt væri að hafa lítil matsblöð 

sem viðskiptavinir væru hvattir til að merkja við eftir tíma. Stjórnendur taka svo saman útkomuna 

og fara yfir niðurstöðuna. Hægt væri að hafa sér blöð fyrir hverja tegund af hóptíma eða útbúa 

blöðin þannig að þátttakendur taki fram, úr hvaða tíma þeir eru að koma og jafnvel kyn og aldur. 

Þannig má greina niðurstöðurnar enn betur og meta hverjir það eru sem eru ánægðir og hverjir 

ekki.  

 Eins og komið hefur fram í fræðilegum hluta er líftímavirði hvers og eins gríðarlega 

mikilvægt til að hægt sé að flokka viðskiptavinina. Með því að fylgjast með streymi viðskiptavina 

inn í stöðina og mynstri þeirra er hægt að finna út hverjir mæta oftast, hverjir mæta sjaldnast og 

svo framvegis. Í framhaldi af því má kanna hvaða aldurshópur tilheyrir mestu aðsókninni, kyn og 

jafnvel tengja það við markmið og takmörk hvers og eins. Metabolic getur á þennan hátt reiknað 

út hverjir eru að skila fyrirtækinu hagnaði og ætti því að huga sérstaklega að þeim. Metabolic gæti 

í kjölfarið gert ráðstafanir hvernig hægt væri að gera stöðina enn betri fyrir þann hóp viðskiptavina 

sem skilar minnstum hagnaði. Það er að auka þannig líftímavirði allra en þó með mismunandi 

hætti.  

9.5. Möguleg innleiðing stefnumiðaðrar stjórnunar í Metabolic 

Stjórnandi Metabolic á Akranesi þekkir hugmyndafræði CRM og hefur mikinn áhuga á að innleiða 

slíkar aðferðir inn í fyrirtækið. En eins og komið var inn á í kafla um innleiðingu hér fyrir ofan, er 

mikilvægt skref í byrjun að stjórnendur hafi trú á hugmyndafræðinni og skilji þann ávinning sem 

getur hlotist. Næsta skref væri að móta fyrirtækið við skrefin fimm sem best er að fara í gegn um 

þegar innleiða á nýjar aðferðir. Það er til að þróa CRM aðferðir og máta þær við starfsemina. Til 

að byrja með væri gott að undirbúa stjórnendur og þjálfara með kynningu á hugmyndafræðinni og 

jafnvel kenna helstu aðferðir. Í leiðinni má nýta tækifærið til að hvetja starfsfólkið og gera þetta 

að áhugaverðu og skemmtilegu verkefni til að vinna að í sameiningu. Í kjölfarið geta stjórnendur, 
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mögulega í samvinnu við þjálfara, skipulagt mikilvægi nýrra aðferða og greint frá tilgangi þessa 

verkefnis. Mikilvægt er að stjórnendur geri sé grein fyrir því hverjar helstu áherslur eiga að vera 

en í því felst skipulagið á fyrsta stigi. Þegar búið er að undirbúa alla þjálfara vel og þjálfa þá í CRM 

er hægt að byrja að safna gögnum um viðskiptavini á skipulegan hátt. Dæmi um aðferðir til að 

safna gögnum er að halda áfram að hafa innskráningarkerfi þar sem viðskiptavinir skrá sig alltaf 

inn þegar þeir mæta. Það gerir stjórnendum kleift að sjá hverjir eru að mæta, í hvaða tíma, hvenær 

dags og hversu oft. Einnig er fyrirtækið að nýta sér tölvupóstlista en hann mætti nýta betur. Til 

dæmis er hægt að flokka niður einstaklinga eftir markmiðum í mataræði eða æfingum, hversu oft 

þeir mæta eða úr hvaða hóptímum þeir koma. Með því er hægt að koma í veg fyrir að allir fá alltaf 

sömu tölvupóstana og í staðinn persónugera upplýsingar. Þetta gæti aukið líkurnar á að 

viðskiptavinir lesa tölvupóstana þar sem þeir eru sérstaklega sniðnir að þeirra þörfum. Til dæmis 

þeir sem eru með það að markmiði að léttast þurfa mögulega ekki að fá sömu upplýsingar varðandi 

mataræði og þeir sem eru að reyna að þyngjast. Eins mætti senda sér hvatningartölvupósta á þá 

sem hafa mætt lítið og enn aðra hvatningarpósta á þá sem mæta oft. Þetta mætti einnig nýta í 

gegnum Facebook hópa þar sem hægt er að hafa mismunandi hópa og þar af leiðandi safna ólíkum 

upplýsingum sem henta mismunandi einstaklingum. Til að hægt sé að flokka einstaklinga eftir 

getu og markmiðum væri mögulega hægt að hafa einhvers konar form fyrir viðskiptavini að fylla 

út þegar þeir byrja í þjálfun. Þar kæmu fram helstu upplýsingar um markmið, takmarkanir í 

hreyfigetu, meiðsl og fleira sem hægt væri að tryggja öryggi hvers og eins, en líka til að mæta 

ólíkum kröfum á æfingum og veita viðeigandi upplýsingar. Þegar búið er að finna viðeigandi 

gagnagrunn til að halda úti upplýsingum þarf að greina gögnin. Þá væri mikilvægt skref fyrir 

stjórnendur að rýna í gögnin og reikna líftímavirði viðskiptavina. Þá getur fyrirtækið komist að því 

hvaða viðskiptavinir eru þeir arðbærustu og hvað einkennir þann hóp. Einnig þarf að skoða hverjir 

það eru sem eru minna arðbærir og má mögulega finna leiðir til að gera þann hóp arðbærari. Í lokin 

þegar fyrirtækið er komið í gegnum þriðja stigið er CRM kerfið orðið mjög þróað og gera má ráð 

fyrir að tæknin og aðferðirnar væru orðnar hluti af starfseminni. Þjálfarar og stjórnendur hafa þá  

snjallforrit, facebook síðu eða annars konar innskráningar leiðir til að safna upplýsingum og geyma 

þær. Í kjölfarið eru þau að flokka viðskiptavini sína og beina persónulegum markaðssamskiptum 

eftir þörfum hvers og eins. Í lokin eru CRM aðferðir orðin ósjálfráð vinnubrögð allra starfsmanna.  

 Breytingarstjórnun er mikilvæg til að innleiða CRM aðferðir eins og rætt var um í kafla hér 

að ofan um innleiðingu. Hafa þarf í huga hvernig skal innleiða breyttar aðferðir á sem bestan hátt 



 

51 

 

fyrir bæði starfsfólk og viðskiptavini. Það er mikilvægt að breytingar sem þessar séu skipulagðar 

og undirbúningur mikill. Í Metabolic væri til að mynda tilvalið að tryggja gott upplýsingaflæði til 

allra þjálfara. Um leið og stjórnendur hafa greint mikilvægi þess að innleiða CRM væri líklega 

áhrifaríkast að hafa strax fund með starfsfólki og kynna komandi breytingar. Mögulega er hægt að 

láta í ljós að þessar breytingar séu hluti af sameiginlegu verkefni allra og gera öllum grein fyrir 

mikilvægi og tilgangi þeirra. Með þessu móti má koma í veg fyrir mótstöðu frá starfsfólki og einnig 

tryggja að breytingar gangi vel fyrir sig. Næst væri til dæmis hægt að halda námskeið fyrir þjálfara 

og stjórnendur til að tryggja að allir þekki þær aðferðir sem skal nota og kynnist breytilegum 

aðgerðum sem allir geta nýtt sér í starfi. Góð lausn væri að nota þriggja þrepa módel Lewin´s til 

að tryggja árangursríka innleiðingu en það módel var kynnt í kafla um breytingarstjórnun hér að 

ofan. Stjórnendur þyrfti þá skipulega að undirbúa nýjar CRM aðferðir með skipulagningu og 

kennslu fyrir þjálfara. Næst yrðu breytingarnar festar í sessi og innleiddar. Þá væru þjálfarar farnir 

að nota CRM aðferðir og gögnum safnað um viðskiptavini, þau greind og nýtt til aukinna 

viðskiptatengsla. Þriðja þrepið kæmi til með að snúast um stöðumat. Meta hvernig CRM 

aðferðirnar eru að virka. Það er hvort verið sé að safna réttum gögnum og hvort verið sé að nýta 

þau á réttan hátt. Einnig er þetta þrep notað til að kanna viðmót þjálfaranna og viðskiptavinanna 

og kannað hvort eitthvað væri mögulega hægt að bæta. Að lokum yrðu þær endurbætur gerðar sem 

krafist væri og þær breytingar yrðu að venjulegri rútínu allra í Metabolic.  

9.6. Samantekt 

Þessi rannsókn hefur varpað ljósi á trygga og ánægða viðskiptavini Metabolic og metnaðarfulla 

þjálfara. Viðhorf þjálfara er jafnframt jákvætt og virðist það skína í gegn hjá viðskiptavinum. Með 

vísindalegu æfingakerfi, ánægðum þjálfurum og jákvæðum stjórnendum skapast gott og hvetjandi 

andrúmsloft. Rannsóknin hefur einnig sýnt fram á hversu auðvelt er að spyrja viðskiptavini og 

nálgast upplýsingar um bæði skoðanir og tilfinningar en einnig líffræðilegar upplýsingar. Til 

dæmis kyn, aldur, æfingarbakgrunn og fleira. Ýmsar aðferðir hafa verið nefndar sem fyrirtækið 

getur nýtt sér til að auka tengsl við viðskiptavini sína og aukið þannig virði þeirra og jafnframt 

virði fyrir Metabolic. Með því að markvisst safna gögnum um viðskiptavini sína og nota þau til að 

persónugera þjónustuna, samskipti og markaðsaðgerðir. Þegar Metabolic er farið að kynnast 

viðskiptavinum sínum betur á markvissan hátt, tala við þá, vita hvernig þeim líður er hægt að leita 

leiða til að koma til móts við þessar tilfinningar með enn betri þjónustu. Þegar upplýsingar eru 

notaðar til að flokka viðskiptavini eftir þörfum og kröfum getur upplýsingaflæði mætt þörfum 
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hvers og eins og á þann hátt hægt að búa til þjónustustig sem viðskiptavinirnir vissu ekki að hægt 

væri að þarfnast. Það er að segja búa til rétta þjónustu, á réttum tíma og til réttra aðila. Þar er aukna 

virðið sem viðskiptavinurinn fær út úr þessu öllu saman. Á sama hátt með því að flokka 

viðskiptavinina sína og skoða líftímavirði í hverjum viðskiptavin finna stjórnendur hverjir skila 

mestum hagnaði inn í fyrirtækið, hverjir skila einhverjum hagnaði og hvaða viðskiptavinir eru 

jafnvel að draga úr hagnaði. Þannig er hægt að skipuleggja aðgerðir til að viðhalda arðbærustu 

viðskiptavinunum og gera hina arðbærari. Helsta virðið fyrir fyrirtækið í að innleiða CRM er því 

í aukinni arðsemi og minni kostnaði í óþarfa markaðsaðgerðir.  

  



 

53 

 

10.  Lokaorð 

Kröfur og þarfir neytenda eru sífellt að breytast með aukinni tækni og breyttum áherslum 

fyrirtækja. Neytendur krefjast þess í auknum mæli að fá persónulega þjónustu þar sem starfsfólk 

sýnir áhuga og er tilbúið að hlusta á viðskiptavini sína. Nú árið 2018 eru fyrirtæki mörg og 

viðskiptavinir hafa oft um mörg fyrirtæki að velja til að kaupa vöru sem sótt er eftir. Þar af leiðandi 

getur myndast gríðarleg samkeppni á markaðinum og þurfa fyrirtæki að vera vakandi fyrir 

mögulegum tækifærum til að auka forskot sitt á markaðinum.  

 Stefnumiðuð stjórnun er tilvalið tækifæri fyrir fyrirtæki til að nýta sér til að tryggja ánægju 

viðskiptavina sinna. En til að halda í viðskiptavini sína er mjög mikilvægt að halda þeim ánægðum. 

CRM felur í sér aðferðir til að kynnast viðskiptavinum enn betur og nota upplýsingar um þá til að 

búa til persónulega þjónustu. Með réttri notkun getur ávinningur orðið mikill fyrir bæði fyrirtæki 

og viðskiptavini. Metabolic á Akranesi hefur góða og metnaðarfulla þjálfara og síðast en ekki síst 

trygga viðskiptavini. Það er því ekkert því til fyrirstöðu að fyrirtækið fari skrefinu lengra og nýti 

upplýsingar um viðskiptavini sína til að veita enn betri þjónustu.   
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12.  Viðaukar 

Spurningalisti fyrir Rúnu 

- Segðu mér aðeins frá Metabolic og fyrirtækinu…fjöldi stöðva, starfsemin… 

- Hvað hefur þú starfað lengi í Metabolic?  

- Hvernig er starfinu hér háttað? Eru starfsferlar starfsfólks samræmdir eða er hver og einn 

starfsmaður með sína eigin starfshætti?  

- Eru sérstakir starfsferlar sem allt starfsfólk fer eftir til að auka gæði þjónustunnar? T.d. allir 

bjóða góðan daginn ofl. 

- Hefur þú hingað til einblínt meira á að halda þínum viðskiptavinum eða frekar einblínt á 

að fá inn nýja?  

- Hvaða þættir telur þú vera mikilvægir til að búa til aukið virði fyrir viðskiptavininn? (þ.e. 

hvernig er hægt að bæta þjónustuna og þannig auka virðið) 

- Hefur þú markvisst notað einhverjar aðferðir til að halda í viðskiptavinina?  

- Ef já, hvers konar aðferðir?  

- Þekkir þú CRM? (útskýra) …Telur þú og hvernig, að CRM kæmi til með að gagnast 

fyrirtækinu? 

- Telur þú að auknar markvissar aðgerðir (CRM) sem auka tengslin við viðskiptavini, komi 

til með að hafa áhrif á mætingu viðskiptavina eða lengd áskriftar? (auki virðið fyrir 

viðskiptavininn) 

- Telur þú að slíkt komi til með að hafa áhrif á árangur viðskiptavina í þjálfun?  

Spurningalisti fyrir starfsfólk 

- Hversu lengi hefur þú starfað hjá Metabolic?  

- Hvar starfaðir þú áður?  

- Hverjir þykir þér vera helstu kostir við að starfa hjá Metabolic og hvað finnst þér stöðin 

hafa fram yfir aðrar stöðvar?  

- Hugar þú eitthvað að því hvort mikið er um nýja viðskiptavini í hverjum mánuði eða hversu 

mikið brottfall verður? 

- Hugar þú að því að einhverju leyti að halda í viðskiptavinina?  

- Eru einhverjar markvissar aðferðir sem þú notar í þjónustu þinni til að auka virðið fyrir 

viðskiptavininn? Þ.e. er eitthvað sérstakt við þjónustuna sem þú heldur að sé hvetjandi fyrir 

viðskiptavininn til að mæta í tíma til þín eða í Metabolic 
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- Hvaða þættir telur þú vera mikilvægastir í að fá viðskiptavinina til að halda áfram að mæta 

reglulega?  

Spurningalisti fyrir viðskiptavini 

- Aldur? 

- Hversu lengi hefur viðkomandi átt kort í Metabolic og hvers konar áskriftarleið er hann 

með? 

- Æfir viðkomandi annarsstaðar líka?  

- Hversu oft æfir viðkomandi í Metabolic í viku?  

- Hvað teljið þið vera helstu kosti og ókostir Metabolic?  

- Hvaða þættir teljið þið mikilvægt að einkenni líkamsræktarstöð til að skapa gott 

andrúmsloft? 

- Hvað þættir hvetja ykkur til að mæta (starfsfólkið, tímarnir, tónlistin í tímum, tegund 

hópatíma, félagsskapur annarra meðlima, æfingarnar) ?  

 

Spurningalisti fyrir Bjarka 

- Segðu mér stuttlega frá því hvað CRM er í þínum huga?  

- Hver telur þú að sé helsti ávinningur af CRM fyrir fyrirtæki?  

- Hver telur þú að sé helsti ávinningur fyrir viðskiptavini?  

- Hver telur þú að sé helsti gallinn við CRM?  

- Af hverju eru ekki fleiri fyrirtæki að nýta sér þetta? Kannski að stjórnendum finnist þetta 

of flókið í fyrstu?  

- Heldur þú að Ísland sé öðruvísi en önnur lönd hvað þetta varðar? Helduru til dæmis að 

íslenskir neytendur sé nægur markhópur til að minni fyrirtæki (kannski úti á landi jafnvel) 

geti haldið úti háþróuðu CRM kerfi?  

- Nú er mjög algengt að fyrirtæki hafa ýmis tæki og tól til að safna upplýsingum um 

neytendur og viðskiptavini sína en mörg hver gera lítið sem ekkert við allar upplýsingarnar. 

Hver telur þú að sé besta leiðin til að breyta þessu og fá fyrirtæki til að átta sig á hversu 

mikið er hægt að nýta gögnin?  

 

Spurningalisti úr spurningakönnun 
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1. Ert þú með virka áskrift hjá Metabolic Akranesi?  

2. Hver er helsta ástæða þess að þú hættir hjá Metabolic? 

3. Hversu lengi varst þú búin(n) að vera í áskrift áður en þú hættir? 

4. Í hvernig áskrift varst þú?  

5. Í hvernig áskrift ert þú? 

6. Hversu lengi hefur þú átt kort í Metabolic Akranesi? 

7. Hversu oft í viku æfir þú? 

8. Hver er helsti kostur þess að æfa hjá Metabolic? 

9. Hvaða hóptíma sækir þú helst? 

10. Hvaða tími dags hentar þér best að æfa? 

11. Hvaða vægi hafa eftirfarandi þættir á ástundun hjá Metabolic? 

- Góðar móttökur 

- Starfsfólk þekki þig með nafni 

- Félagsskapurinn 

- Æfingakerfið 

- Tónlist 

- Annað? 

12. Hversu mikilvægir eru eftirfarandi þættir í þjónustu Metabolic? 

- Sveigjanleiki 

- Fjölbreytni æfinga 

- Eftirfylgni 

- Möguleiki á samskiptum utan æfinga 

- Mikið úrval tíma yfir daginn 

13. Hvað gerir Metabolic Akranesi vel? 

14. Hvað getur Metabolic Akranesi gert betur? 

15. Aldur? 

16. Kyn? 

17. Er eitthvað sem þig langar að bæta við að lokum? 

Diktað viðtal (Rúna) 

Bryndís: Það er miðvikudagurinn 31. Október og klukkan er átta  

Bryndís: Segðu mér aðeins frá Metabolic?  
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Rúna: Uuuu já, þegar þú segir segðu mér frá Metabolic, þá er það hjúts spurning af því að 

Metabolic er svo rosalega margt. Og þú veist eins og ég til dæmis í da ger til dæmis partner 

hjá Metabolic Ísland en það er kannski meira svona educational og meira svona af 

þjálfaranámskeiðum og við erum kannski svolítið bara að stækka herinn. Svo er það 

náttúrulega stöðin hérna á Akranesi. Þá hérna,´þú veist sem er þá já, bara það sem ég á, þú 

veist stöðin sem er bæði metabolic og ég sem styrktarþjálfari. Það er þá svolítið líka bæði 

metabolic og ný þjálfun. Eeeee svo er það náttúrulega metabolic æfingarkerfið sjálf. 

Bryndís: Já… 

Rúna: Það er bara spurning í hvaða átt þú vilt að ég fari?  

Bryndís: Er Metabolic á akranesi , er það rekið sér? Eða er þetta allt eitt fyrirtæki og svo 

útibúi?  

Rúna: Það er sér.  

Bryndís: Það er sér, okei 

Rúna: Ég er í raun bara leyfishafi hér, svo þótt ég er partner í metabolic íslandi, þá er ég 

samt leyfishafi hér líka. Þannig að það er alveg aðskilið.  

Bryndís: Ok, ok, og uuuu þetta hugmynda…eða þetta kerfi, þetta æfingakerfi Metabolic, 

hvaðan kemur þetta?  

Rúna: Sko kerfið uuu er semsagt alveg uuuu hannað, algjörlega, af Helga Jónasi 

Guðfinnssyni. Og Helgi hefur alveg ótrúlega mikla reynslu og þekkingu og uu var síðan 

einn af þeim sem stofnaði ÍAK námið í upphafi. Setti upp námið eins og það var. uuu það 

hefur alveg ótrúlega djúpa þjálffræðilega þekkingu. Mikill svona….uuu hann er svona 

hálfeinhverfur, situr heima hjá sér og les rannsóknir alla daga, það skemmtilegasta sem 

hann gerir. Algjörlega absurd. En hérna hann er svona búinn að vera að þróa það síðasta , 

svona átta níu árin. Er það búið að vera í stanslausri þróun. Og í dag, eða það er kannski 

svona eitt og hálft ár sem við upplifuðum….eða sko ég er náttúrulega búin að vera með 

Metabolic núna síðan 2012  

Bryndís: Já 
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Rúna: Og það var fyrst núna fyrir kannski ári síðan sem maður upplifði að nú er metabolic 

kerfið tilbúið. Þá erum við að tala um öll erfiðleikastigin maður var svolítið fyrstu árin að 

upplifa að maður gat svona sinnt þessum hóp. Ég til dæmis var að díla við það hér að ég 

var hérna í íþróttahúsi, í stórum sal alltaf klukkan 6 á morgnana og ég gat ekkert verið að 

bjóða mikið uppá….eða þú veist ég var með það sem kallast MB2 sem er þá svona level 

tveir en ekki grunnnámskeið heldur þar fyrir ofan. Og ég var samt svolítið í samkeppni 

hérna við Bootcamp. Ég var svolítið að díla við það að folk kom til mín og var kannski að 

di´la við einhver meiðsli og þurfti sérhæfða þjálfun, og það kom til mín og komst í betra 

form og það kom alltaf svona ákveðið uuu svona ákeðinn þröskuldur þar sem ég gat ekki, 

þú varst kominn í þetta mikið form og ég gat ekki fylgt því eftir þannig þetta folk fer í 

bootcamp sem var svoítið skemmtilegt því svo fer það í bootcamp og það meiðist og svo 

kemur það aftur til mín og kemst í betra form og svo aftur í bootcamp hahahahahaha og 

þetta var svona, voða skemmtileg hringrás eitthvað.  

Bryndís: Já, skemmtileg hringrás 

Rúna: Jaaaaá hérna ég og starfsmaður bootcamp erum góðir vinir og mikið búið að hlæja 

að þessu en sko….þetta er svona erfitt og heftandi að horfa alltaf uppá þetta…eee þannig 

að ég eiginlega tek ákvörðun um að, ég semsagt fer í fæðingarorlof og gat ekki hugsað mér 

að fara í þessa sömu stöðu. Ég líka bara er einhvernveginn þannig, ég bara er svona svolítið 

vill fá að gera hlutina eins og ég vil og hérna hef rosa stórar hugmyndir og ég herna, ég 

bara ákvað strax þarna í fæðingarorlofinu með þriggja mánaða gamalt barn að nú verð ég 

að búa til mitt eigið. Get ekki farið í sama farið. Þannig við forum í að opna hér. Og þá 

semsagt get ég, þú veist þá er Helgi farinn að, eða tekur soldið stórt stökk kerfið á þeim 

tima. Og það eru komin fleiri erfiðleikastig, komið MB3 þarna þriðja levelið. Þannig maður 

fann það bara strax, váááá bæði hef ég salinn núna alla daga og get sett endalaust af tímum 

inn í töflu og ég bara get líka dælt inn búnaði hérna líka. Þannig ég gat farið að nýta öll 

kerfin, eða semsagt öll erfiðleikastigin og þá fann maður bara hvað þetta var orðið 

heildsteypt. Það bara getur hver sem er komið. Það getur komið hérna byrjandi og 

afreksíþróttafólk getur komið hérna of æft. Ég var náttúrulega á sama tíma að þjálfa 

handboltalíð í mosfellsbæ og hérnaaaa gat notað þetta þá. Maður hafði svona góða 

tilfinningur bara, ba svona á þetta að vera. Þannig að, þú veist og á þeim tíma þarna fyrir 
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þessum tveimur og hálfu ári þegar ég var að opna hérna, þá voru ótrúlega margir, eða 

margar stöðvar að hætta. Þá bara Helgi hann missir tökin,  

Bryndís: Já 

Rúna: Hann bara var bara heima hjá sér að lesa rannsóknir og var ekkert mikið að hugsa 

um CRM eða ´folkið sem var að vinna hjá honum hérna og ég var í rauninni sú eina sem 

var bara að halda uppi fánanum. Og þess vegna tók hann ákvörðun um að taka mig inn í 

sitt teymi af því að hann sá það að ef að, ef að hann mundi ekki breyta einhverju og ef hann 

mundi missa mig. En ég gerði náttúrulega kröfur um að, gerði bara kröfur um að hann 

mundir gera það og þá yrði ekki mikið eftir að metabolic ef ég mundi detta út. Eiginlega 

núna, eða já þá tekur hann þetta stökk hann Helgi. Kerfið í dag er náttúrulega bara, það var 

alveg gott en það náði bara ekki til alveg allra. En núna þá er það alveg bara…já solid sko. 

En ég náttúrulega er að díla við það lúxus vandamál að það er alltaf fullt. Það er eiginlega 

mitt vandamál að nú er staðan sú að á ákveðnum tímum er alltaf fullt og á sama tíma alltaf 

erfitt fyrir nýtt fólk að koma inn. Og þó að maður segi hér er ég með kerfi sem hentar fyrir 

alla, og fólk sendir póst og já þessir tímar henta þér mjög vel, þá er það ekki alveg fyrir alla 

að koma inn. Þú bara kíkir inn í appið og sérð að það er allt fullbókað og þó að mitt fólk 

hérna er svo reynslumikið og það veit að þó það er fullt þá bara bíður það aðeins og það 

dettur alltaf einhver út. En fyrir, það er erfitt fyrir nýtt fólk að koma inn.  

Bryndís: Já ég skil þig.  

Rúna: Þannig að já…. 

Bryndís: Okei og þannig að já, þú ert búin að vera hérna síðan… 

Rúna: Síðan í apríl 2016. Jú tvö ár, passar það ekki.  

Bryndís: Já. Ok ef við pælum aðeins í hérna, uuuu vinnuaflinu og hvernig starfshættirnir 

eru. Eru allir starfsmenn að fara eftir sömu starfsferlum? Er það samræmt? Eða er bara hver 

og einn starfsmaður með sína tækni og bara þú veist?  

Rúna: Það er, samræmt. Ég er mjög svona, uuu ég geri alveg svolítið miklar kröfur til þeirra 

og alveg frá upphafi, þá eru þau með grind. Ég svona bara einhvernveginn þróaðist þannig 

að ég hef alltaf fengið til mín af óreyndu fólki. Þannig að ég hef sem betur fer, náð svolítið 
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að móta þau. Og ég geri það alveg frá fyrsta degi. Þau byrja alveg á því að koma og horfa 

á mig þjálfa. Og ég er búin að gefa þeim svona sérstaka grind, áður en þau mæta. Svona 

hitum við upp og svona gerum við þetta, lalala. Svo eru þau bara að fylgjast með og sjá 

hvernig ég bregst við fólkinu. Ég er dugleg líka að láta þau vita ef þau geta ekki gert þessa 

æfingu eða þessa og þú veist finna stignanir. Þannig þau eru alveg soldið frá fyrsta degi vel 

þjálfuð. Þannig við erum þannig séð að vinna eftir sömu vinnubrögðum. Þótt allir fá alveg 

sitt frelsi til að setja svona sitt touch í allt. Það er það sem er svo frábært og ég hvet þau til 

þess að gera það og þá líka bara minni líkur á að fólkið fái leið. En þú veist þannig, eins og 

til dæmis með upphitun, við liðkum þessi svæði, við virkjum þessi svæði og förum í 

gegnum hreyfingar sem við erum að vinna með í æfingunni sjálfri. En hvað þið gerið, við 

erum ekkert að skipta okkur að því. Þannig þau fá svona jáá 

Bryndís: Já, en hvað með þegar kemur að eeee eins og bara að bjóða góðan daginn, ávarpa 

við viðskiptavini með nafni, hvernig er það, er það samræmt og ákveðið?  

Rúna: Sko, ég ætla ekki að flokka það sem samræmt en þetta er eitthvað sem ég hef alveg 

nefnt. Og sagt, og talað um það við þau að þetta skipti máli. Og svona reynt að vera dugleg 

við það. En það er ekki, ég mundi ekki segja að það sé eitthvað skipulag á því. Það er líka, 

þegar ég opnaði þá semsagt var ég með annað starfsfólk með mér hérna, og þá var ég 

svolítið mikið að fókusera á að fá fólk til mín sem væri rosalega mikið menntað. Eeeen svo 

komst ég bara að því alveg the hard way að það er ekki alveg málið. Það er bara karakterinn 

sem bara skiptir bara því miður miðað við hvað maður hefur lært, og hefur mikla þekkingu 

að maður fær það bara beint í andlitið hvað hérna karakterinn skiptir eða vegur rosalega 

þungt. Þannig ég bara fór eiginlega U beygju og fór svolítið að pikka karakter. Það er, ég 

er bara með fólk hérna sem ég þarf ekkert mikið að leiðbeina í sambandi við samskiptin. 

Þó að ég komi með punkta og sérstaklega ef ég hef ástæðu tuil, að þá er ég svolítið að pikka 

fólk sem ég veit að er gott í samskiptum. En auðvitað væri skynsamlegt að vera með 

einhverja verkáætlun þú veist en þetta hefur svolítið verið bara uppá mína tilfinningu.  

Bryndís: Ok, hugaru mikið að því, eða tekuru mikið eftir því þegar það verður brottfall eða 

þegar koma nýjir viðskiptavinir?  

Rúna: Já ég tek mjög, ég er mjög meðvituð um áskriftir. Hérna, ég í rauninni sko,  
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Bryndís: bara út af því að þú færð skráningar eða?  

Rúna: Já náttúrulega bæði skráningar og þessi virkni og þú veist bara tölvupóstarnir sem 

ég er að fá og þessi svona, jááá ég í rauninni bara, fólk hefur leitað svolítið mikið til mín 

náttúrulega, en á sama tíma sko við erum náttúrulega að vinna með bókunarkerfi. Þannig 

við sjáum nákvæmlega þeir sem eru skráðir í hvern tíma og þeir sem eru ekki að mæta og 

þá er maður mjög meðvitaður um sko bæði náttúrulega því við erum með áskriftarsýstem 

hérna þannig bæði þegar fólk dettur út úr áskrift og líka þegar fólk er að mæta minna. 

Þannig ég hef alveg ágætir tilfinningu fyrir þessu.  

Bryndís: Þannig já þú svona hugar að því þegar þú ert farin að sakna einhverra 

viðskiptavina,  

Rúna: Eeeee…. 

Bryndís: Kannski í einhverjar vikur eða eitthvað svoleiðis,  

Rúna: Neeeeei ég ætla ekki einu sinni að reyna að ljúga að þér, en þú veist maður er 

meðvitaður með þetta en maður er ekki enn komin á þann stað að finna góða leið til að 

bregðast við því.  

Bryndís: Nei,  

Rúna: Það er eiginlega málið sko, en ég samt alveg hef fundist það leiðinlegt en það er 

svona tilviljunarkennt þannig að kannski svona þegar maður hittir fólkið út í bæ í svona 

litlum bæ. Þá svona smá Hey hvað segiru, en það er kannski meira bara tilviljun.  

Bryndís: Okei en þá að öðru. Hvort hefur þú svona síðan þú byrjaðir hér, hvort hugaru 

meira að því markvisst að ná þér í nýja viðskiptavini eða halda í þessa sem þú hefur?  

Rúna: Það gleður mig svo mikið að þú skulir vera að spyrja að þessu, en ég hef alltaf verið 

ótrúlega fókuseruð á núverandi viðskipti. Alveg, sko það er svo gaman því ég er náttúrulega 

í þessu námi og gaman að sjá að það sem maður hefur verið að gera, er bara gott. Af því 

ég hef alltaf gert þetta bara ósjálfrátt. Ég fann sko þegar ég var að byrja að þjálfa og var 

svolítið heppin með það að ég var með stelpu sem sá svolítið um markaðssetningu hjá 

Metabolic og hún var svona alltaf að gefa mér einhverja punkta. Þannig maður 

einhvernveginn frá upphafi að fann maður hvað virkaði. Og ég sá það fljótt að, að eins og 
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hérna á akranesi það var ekkert mikið verið að hugsa um fólkið, skiluru. Þú veist, að 

fókusinn var allsstaðar á að reyna frekar að ná í nýja þannig að ég er svona já, svo 

skemmtilegt og ég hef alltaf gert það. En kannski ekkert á sérstakan markvissan hátt, heldur 

meira svona tengt tilfinningunni sko. Og þannig að já.  

Bryndís: Okey, hvað heldur þú, eða hvað finnst þér eftir svona þinni reynslu núna, vera 

mikilvægast fyrir viðskiptavininn þegar hann kemur hérna inn í stöðina, hvað er það sem 

að býr til aukið virði að koma hingað frekar heldur en á aðrar stöðvar?  

Rúna: Sko, ég held að það sé bara fyrst og fremst að geta komið hingað og gleymt sér 

aðeins. Að geta komið hingað og fyrst og fremst haft gaman og liðið vel. Þú veist það 

skiptir okkur máli að það sé gaman í tímunum og að æfingin sé skemmtilegt. Ég til dæmis 

af því ég er náttúrulega styrktarþjálfari og hugsa mikið um meiðslaforvarnir og það er 

svona pínu ströggl stundum. Það er ekkert sérstaklega skemmtilegt. Sko íþróttafólk er mjög 

mótiverað í að vinna svoleiðis en fyrir jón jónsson sem er kannski slæmur í hnéinu hann 

vill bara koma hérna og vill bara svitna. Þú veist skiluru hann er ekkert eitthvað svona, ég 

er pínu hef átt erfitt með þetta. Hann vill bara koma hérna, hafa gaman og svitna og allt 

þetta. Og þannig þú veist það verður oft krefjandi að gera þetta og samt aðeins hugsa um 

þetta blessaða hné. En maður hefur oft séð það að fólk fái svona, því líði vel og það tilheyri 

einhverjum hóp. Að það sé hluti af einhverri heild og eins og þetta, ég hef alltaf lagt 

ótrúlega mikla áherslu á að þú veist segja nafnið, nafnið þeirra. Reynt að segja þú veist 

Flott Gunna og Jói, akkúrat svona. Af því að þú veist það bara skiptir máli, einhver svona 

tenging á milli, líka okkar. Ég held að þetta sé alveg númer eitt tvö og þrjú.  

Bryndís: Já, algjörlega. Hefur þú markvisst notað einhverjar aðferðir, eins og þessar sem 

þú ert að telja, til þess að halda í viðskiptavinina.  

Rúna: Já, hiklaust. Ef ég finn líka sérstaklega þegar ég var í íþróttahúsinu, þá var ég með 

miklu stærri hóp, með miklu stærri sal og ég þarna ein hlaupandi á milli eitthvað. Það getur 

oft verið erfitt að gera þetta, tengja svona við alla, það er eiginlega bara ekki hægt. En þá 

tók ég svolítið markvisst eða maður finnur svolítið væpið frá fólki þegar það kemur. Maður 

finnur ef þessi er kannski þreytt, eða þessi kannski smá svona grumpy og þá er ég svona 

markvisst að koma til þeirra „akkúrat svona“ og „flott svona“ þú veist og ég er kannski 

minna að gagnrýna þau, eða gagnrýna er kannski ekki orðið meira svona leiðbeina. 
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Leiðbeina hvernig á að gera þetta frekar en hvernig á ekki að gera þetta og já bara get verið 

alveg óþolandi (hlær). Þannig ef að þú ert ekki alveg nógu peppuð eða búin að vera eitthvað 

svona „ekki með tíma“ og ég finn einhvernveginn að við erum ekki alveg að þú veist, að 

þá get ég verið alveg ógeðslega pirrandi. Sko í þessu svona, í að vera að reyna að tengja og 

svona, þannig að já ég hef alvegið verið mjög meðvituð um þetta.  

Bryndís: Já. Okey. Uuuu nú þekkir þú CRM, eeee hvernig heldur þú að aðferðir CRM geti 

gagnast þessu fyrirtæki?  

Rúna: Ég held að sko ég ein og sér er ekkert alveg nóg til þess að mynda allar þessar 

tengingar. Ég til dæmis í dag er ekkert að þjálfa eins og ég var að gera, eins og þá gat maður 

haldið þessum tengingum því maður var alltaf á staðnum. En ég er það ekki lengur þannig 

ég þarf að finna einhverja leið til þess að halda þessum samskiptum á milli okkar og eins 

þessum skipulögðu samskiptum þannig það sé ekki tilviljunarkennt. Og þegar maður er 

með svona breiðan hóp eins og núna sem er með svona mismunandi þarfir þá þarf ég að 

geta talað við alla. Það er svona það sem ég er mest, eða ég á svo erfitt með það. Eins og 

núna þá er maður kannski meira, ég meina ég er bara með eina grúppu og þar er bara 

svolítið eitt fyrir alla og það væri svo ótrúlega verðmætt að geta sent þér persónlega 

eitthvað sem að þú vilt fá frá mér, upplýsingar, bara mataræði og allt það. Það sem þessi 

hérna þarf ekki á að halda. Skiluru 

Bryndís: Já,  

Rúna: Það er allt þetta sem ég er hérna svona að reyna að finna lausnir á. Og ég er alveg 

viss um að það sé málið.  

Bryndís: Okey. Eitthvað annað sem þér dettur í hug.  

Rúna: Uuu mmmm ég er náttúrulega svona aðallega eins og þú veist að fókusera á þessi 

innri samtöl en svo er það líka þessi ytri. Þú veist, að ná aftur einhverjum tengslum við 

fólkið sem hefur æft hjá mér áður. Eða eitthvað svoleiðis eða hefur aldrei æft en hefur samt 

einhvern áhuga. Þannig þetta teygir sig alveg alla leið þangað sko. Það er alveg, ég veit að 

allt sem ég geri, tengist markaðsfræði, það er eiginlega alveg sama hvað það er. Það er 

meira heldur en það sem samkeppnisaðilar mínir eru að gera. Ég stend vel, ég er með fullt 

af fólki. Það er ekki fókusinn ég þarf ekki á því að halda að ná í nýtt fólk en aftur á móti er 
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ég í samkeppni við alveg ótrúlega stórt vörumerki og getur þess vegna náð fólki inn með 

mjög auðveldum hætti en eru svo kannski hörmuleg í að halda fólki. Þannig þarna er ég 

bara að taka minn styrkleika og kannski bara svolítið hífa hann upp.  

Bryndís: Heldur þú að, eeeee auknar aðferðir eins og til dæmis CRM, heldur þú að það 

mundi koma til með að auka mætingar hjá viðskiptavinum?  

Rúna: Pottþétt.  

Bryndís: Já.  

Rúna: Eða þú veist kannski ekki beint mætingar, jújú kannski eitthvað að einhverju leyti 

en ég held að líka sko bara hjálpi svolítið fólki utan æfinga. Af því þú veist ég hef alltaf 

sagt að það er sama hvað ég læt fólk gera hérna 2-3x í viku í 2-3 klukkutíma, ef það breytir 

engu heima hjá sér þá er það þú veist. Þannig ég sé svolítið mikla möguleika þar að geta 

snert þau aðeins betur þú veist utan æfingatíma bara í sambandi við mataræði og þessi 

hérna mætir kannski í lyftingar 1x í viku en hann hefur ógeðslega gaman af því að hlaupa. 

Skiluru, fá hann þá til að hlaupa svona aðeins markvissari hátt þó hann sé ekki að hlaupa 

hjá mér. Fattaru mig?  

Bryndís: Já ég skil.  

Rúna: Þannig að…. 

Bryndís: Mhm…Helduru að þetta muni hafa áhrif á árangurinn þeirra? Þá í kjölfarið?  

Rúna: Klárlega. Já. Algjörlega. Það er akkúrat ástæðan fyrir því að fólk er hérna. Þú veist 

árangur er teygjanlegt hugtak en við til dæmis leggjum rosalega mikla áherslu á árangur í 

æfingum sjálfum en fólk kemur hérna til að sjá lægri eða hærri tölu á vigtinni eða eitthvað 

en það þarf bara mjög stuttan tíma til þess að hérna, að hérna koma þeim eiginlega úr 

þessum, þessum fasa. Af því að þú veist stemningin hérna er bara þannig. Við erum allaf 

að horfa í að taka þyngra eða fara hraðar. Þannig að fólk fer rosa fljótt í þann gír sko, sem 

er náttúrulega bara frábært. Við viljum miklu frekar að fólk sjái þann árangur heldur en 

hitt. En auðvitað erum við samt alveg þannig að við viljum líka sjá árangur í vigtinni og í 

speglinum og allt það. Þannig ég held að það yrði bara extra sko.  
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Bryndís: Já, já ég skil þig. Okey mm má ég spyrja þig bara aðeins út í ferlið ef þú kemur 

til með að innleiða CRM aðferðir. Hvernig mundir þú sjá fyrir þér að fá uuuu þitt starfsfólk 

til að mmm fara eftir þessu með þér? Hvernig sérðu fyrir þér að innleiða þetta með 

starfsfólkinu þínu?  

Rúna: Góð spurning. Sko, ég er bara ég held ég sé ekki alveg búin að hugsa þetta alveg svo 

langt. Við erum, við erum bara svona á eða í fyrstu skrefunum í rauninni. Við erum bara 

búin að setja upp einhverja svona hugsun. Við erum ekki með þetta svona niðurneglt. En í 

rauninni það sem okkur hefur alltaf vantað mest eru þessi samskipti utan æfinga. Þannig 

að þeirra aðkoma að þessu, ég allavegana veit ekki betur, ég fæ að heyra það mjög fljótt ef 

það er eitthvað. En ég veit ekki betur en að þau séu að koma vel fram hér, taka á móti fólki, 

fólki líður vel hjá þeim og það sem ég hefði sett alveg númer eitt tvö og þrjú. Uuu það er í 

rauninni bara þegar maður er kominn aðeins af stað þegar maður er farinn að sjá hvar 

vandamálin liggja. Þá getur maður kannski betur farið að tækla það.  

Bryndís: Já einmitt, bara svona smá auka spurning.  

Rúna: Já góð spurning samt 

Bryndís: Já þetta er eitthvað sem þarf að pæla í bara seinna. En ókey annars er þetta bara 

komið. Takk fyrir.  

Rúna: Okey kúl.  

Diktuð viðtöl við starfsfólk Metabolic 

Bryndís: Hversu lengi hefur þú starfað hjá Metabolic?  

Viðmælandi 1: Rúmt ár  

Viðmælandi 2: Tvo mánuði, fór á þjálfunarnámskeið hjá metabolic 

Viðmælandi 3: 2 ár rúmlega  

 

Bryndís: Hefur þú starfað hjá öðrum líkamsræktarstöðvum?  

Viðmælandi 1: Nei fyrsti starfsvettvangur 

Viðmælandi 2: Nei  

Viðmælandi 3: Nei  
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Bryndís: Eru eingöngu hópatímar eða er stöðin opin fyrir einstaklinga að mæta sjálfir eða 

bjóðið þið uppá einkaþjálfun? 

Viðmælandi 3: hópartímar, hópaeinkaþjálfun, open gym 5-6 tímar á dag  

 

Bryndís: Hverjir þykir þér vera helstu kostir við að starfa hjá Metabolic og hvað finnst 

þér stöðin hafa fram yfir aðrar stöðvar?  

 

Viðmælandi 1: Hún er svo persónuleg, allir þekkja alla og þetta er eins og ein stór 

fjölskylda. Stöðin er lítil mikið hugsað útí svona meiðslaforvarnir og að fyrirbyggja. 

 

Viðmælandi 2: Hér er margt í boði, margar leiðir til að æfa og rými til að mæta hvenær 

sem er. Stöðin er líka bara þægileg en líka menningin er svo góð.  

 

Viðmælandi 3: Okkar fókus er mest á því að allar æfingar hafa tilgang. Fylgjum vöðva- 

og orkukerfum og það er ástæða fyrir öllu. Svona vísindalegur bakgrunnur á bakvið 

starfsemina.  

 

Bryndís: Þannig svona helstu kostirnir eru…  

 

Viðmælandi 3: Já við erum með svo fjölbreyttar æfingar, allir fá einhvern veginn allt í 

hverri viku. Líka hægt að velja sér þjálfara.  

 

Bryndís: Hugar þú eitthvað að því hvort mikið er um nýja viðskiptavini í hverjum mánuði 

eða hversu mikið brottfall verður? 

 

Viðmælandi 1: Já tek eftir þessu. Passa mig að heilsa nýjum kúnnum persónulega. Núna 

eru að koma fleiri, fleiri stöðvar og þannig fleiri viðskiptavinir. En það er ekki mikið 

brottfall.  
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Viðmælandi 2: Já og muna að allir eru jafnir. Öllum á að líða eins og hann sé hluti af 

hópnum hvort sem hann er nýr eða ekki. Muna nafnið á nýjum og reyna að lesa hvern og 

einn, sumir eru ekki fyrir mikil tengsl.  

 

Viðmælandi 3: ef nýr vv. skráir sig þá er tekið vel á móti og passa að kynnast þeim. Tek 

alltaf strax eftir því ef það er nýjir. Misjafnt eftir mánuðum hvort eru margir nýjir eða 

margir að hætta. Ekki mikið brottfall 

.  

Bryndís: Hugar þú að því að einhverju leyti að halda í viðskiptavinina?  

 

Viðmælandi 1: Já huga að því, nota svolítið húmor og reyni að hafa gaman. Það er 

mikilvægt að láta fólki líða vel.  

 

Viðmælandi 2: Passa líka að heilsa utan stöðvarinnar. Athuga reglulega með líðan og 

sýna umhyggju.  

 

Viðmælandi 3: já huga að því að fólki líði vel og að fólk fíli mann.  

 

Bryndís: Eru einhverjar markvissar aðferðir sem þú notar í þjónustu þinni til að auka 

virðið fyrir viðskiptavininn? Þ.e. er eitthvað sérstakt við þjónustuna sem þú heldur að sé 

hvetjandi fyrir viðskiptavininn til að mæta í tíma til þín eða í Metabolic 

 

Viðmælandi 2: Starfsfólkið, fyrir gott starfsfólk vill viðskiptavinur koma aftur. Kynnast 

viðskiptavinum og mynda tengingu. Óbein eftirfylgni er líka mikilvæg.  

 

Viðmælandi 3: taka vel á móti á æfingum, allir byrja æfinguna á sínum hraða. Í fyrsta 

tíma hvers er gott að elta manneskjuna í gegnum æfinguna. Taka tillit til stoðkerfisvanda 

og fl. Ekkert mál að finna eitthvað við hæfi hvers og eins. Hrósa mikið og taka eftir 

bætingum 
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Bryndís: Hvaða þættir telur þú vera mikilvægastir í að fá viðskiptavinina til að halda 

áfram að mæta reglulega?  

 

Viðmælandi 1: Gott viðmót, taka vel á móti, tengjast persónulega, þekkja fólkið. Finna 

aðrar æfingar ef eitthvað hentar ekki og sníða æfingar að hverjum og einum.  

 

Viðmælandi 3: Fjölbreytileiki, skemmtilegar æfingar, menntaðir þjálfarar, allir eru 

menntaðir. Að fólki líði eins og það geti mætt þótt eitthvað sé að og fái alltaf stuðninginn.  

 

Diktuð viðtöl viðskiptavinir 

Bryndís: Aldur? 

Viðmælandi 1: 33 ára  

Viðmælandi 2: 30 ára  

Viðmælandi 3: 38 ára  

 

Bryndís: Hversu lengi hefur þú átt kort í Metabolic og hvers konar áskriftarleið ertu með? 

 

Viðmælandi 1: Af og á í nokkur ár útaf tímarnir hentuðu stundum illa, byrjaði aftur þegar 

breytileikinn var mikill. Var í ótímabundinni áskrift.  

 

Viðmælandi 2: rúmt ár í ótímabundinni áskrift.  

 

Viðmælandi 3: frá byrjun Metabolic (4 ár) ótímabundið. 

 

Bryndís: Æfir þú annarsstaðar líka?  

Viðmælandi 1: Bara Sjálf  

 

Viðmælandi 2: Hleyp stundum og spila fótbolta 

 

Viðmælandi 3: Stundum á Jaðarsbökkum  

Bryndís: Hversu oft æfir þú í Metabolic í viku?  
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Viðmælandi 1: 5-6x í viku  

Viðmælandi 2: 2: 5x  

Viðmælandi 3: 3: 5x í viku  

 

Bryndís: Hvað telur þú vera helstu kostir og ókostir Metabolic?  

 

Viðmælandi 1: Fagmennska, fjölbreytileiki og liðlegheit. Gott að margir eru menntaðir.  

 

Viðmælandi 2: planið er alltaf fyrir fram, það er líka fylgst með þér að það sé gert rétt. 

Eftirfylgnin. Ókostir: dýrara en ræktin. Stundum þröngt svæði.  

 

Viðmælandi 3: fjölbreytt, mikil hvatning til að þyngja, frábærir þjálfara, sveigjanleiki, 

skemmtilegur félagsskapur. Enginn ókostur.  

 

Bryndís: Hvaða þættir teljið þið mikilvægt að einkenni líkamsræktarstöð til að skapa gott 

andrúmsloft? 

 

Viðmælandi: Að það sé tekið vel á móti fólki, gott viðmót sérstaklega í byrjun. Ekki of 

mikil pressa sérstaklega fyrst. Nota snjalltæki til að undirbúa vv fyrir tímann.  

 

Viðmælandi 2: góður og metnaðarfullur þjálfari sem hefur áhuga á iðkendum.  

 

Viðmælandi 3: færir þjálfarar, vel menntaðir með allt á hreinu. Lagt mikið upp úr 

meiðslaforvörnum. Sveigjanleiki og gott verð.  

Bryndís: Hvað þættir hvetja ykkur til að mæta (starfsfólkið, tímarnir, tónlistin í tímum, 

tegund hópatíma, félagsskapur annarra meðlima, æfingarnar) ?  

 

Viðmælandi 2: það er tekið eftir því ef þú mætir ekki, félagsskapurinn, starfsfólkið, aðrir 

hafa áhrif á árangur. Smá svona keppnisskap.  
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Viðmælandi 3: Vellíðanin eftir æfingar. Mæti fyrst og fremst vegna vellíðunar. Tónlistin 

skiptir alveg máli en sérstaklega útaf vellíðan.  

 

Bryndís:  hvernig eru tengsl við starfsfólkið? (bara við viðmælanda 3).  

 

Viðmælandi 3: þjálfarar þekkja alla með nafni og allir geta spjallað saman, hittumst sum 

utan ræktarinnar. Persónuleg þjónusta á sama tíma og fagleg.  

 

Diktað viðtal (Bjarki) 

Bryndís: Þetta er hluti af BS lokaverkefni mínu við Háskólann á Bifröst þar sem ég fjalla 

um CRM. Fæ ég leyfi frá þér til að taka þetta upp og vitna í þetta viðtal í BS ritgerð minni?  

Bjarki: Já.  

Bryndís: Já, viltu segja mér stuttlega frá þér og hvað þú ert að gera?  

Bjarki: Já ég heiti Bjarki og er forstöðumaður hérna hjá Símanum á fyrirtækjasviði. Ég er 

reyndar bara búinn að vera hérna í eitt ár. Áður en ég var þar var ég hjá fyrirtæki sem heitir 

Zenter þar sem við vorum að hjálpa fyrirtækjum að vera betri í að nálgast sína viðskiptavini. 

Við vorum svo heppin að fá að heimsækja um 600 fyrirtæki á þeim 7 -8 árum sem ég var 

þar. Þannig ég kynntist svona ja nokkuð vel hvað íslensk fyrirtæki eru að gera og hvað þau 

eru ekki að gera. Þar áður var ég hjá högum og ölgerðinni, þannig ég hef komið víða við, 

hjá íslandsbanka. Svona 25 ár starfsleg sem ég hef verið að vinna með einhverskonar part 

af CRM. Þannig ég svona þekki þetta svona ágætlega.  

Bryndís: Ok flott er, viltu segja mér svona stuttlega frá því hvað CRM er í þínum huga?  

Bjarki: Já CRM er náttúrulega ákveðin hugmyndafræði. Gengur út á svona, jaa að viðhalda 

eða svona mappa upp virði viðskiptavini, viðhalda því til lengri tíma séð, horfa langt fram 

í tímann og uuu ég nota yfirleitt bara það það hugtak að eignast viðskiptavininn. Og eignast 

hann með því að kynnast honum og á hvaða takka á að ýta til að viðkomandi heillist af og 

verði áfram viðskiptavinur hjá þér. Til þess er náttúrulega mjög mikilvægt að hlera 

viðskiptavininn. Þú veist ef við tölum um þarna kauphringinn. Mig vantar vöru, það 



 

72 

 

myndast þörf, ég fer að skoða, ég fer að meta decision, fjórði kassinn eins og eins og við 

þekkjum hann fimmti kassinn þú veist post purchasing behavior. Þú veist hvernig líður þér 

eftir að þú ert búinn að kaupa. Og þennan kassa eins og við þekkjum þá hann er allsstaðar 

brotinn. Ég sé hann allstaðar hjá íslenskum fyrirtækjum, er hann brotinn ég mundi segja 

99% af íslenskum fyrirtækjum, er hann brotinn. Og hérna miðað við fjöldann af 

afgreiðslum sem er á hverjum einasta degi á íslandi í dag. Þetta er hvað um tæplega 400 

þúsund þá er þetta ansi margar, mörg tækifæri sem fara í súinn hjá íslenskum fyrirtækjum. 

Og ég verð alltaf hissa þegar ég hitti folk sem að bara finnst þetta koma þeim á óvart. Því 

þetta er íslenskt norm. Þeir sem hafa búið í bandaríkjunum vita nákvæmlega að þetta er 

hérna, þarna er þessu öfugt farið. ….ég ætla að eignast þig, þú ert að fara ganga í klúbbinn 

minn sama hvað það kostar. Mmm og mörgu leyti má sko ég er með margar skýringar 

afhverju er þetta svona slæmt. Ég held að bankahrunið 2008 hafi farið rosalega illa með 

okkur. Íslenskir forstjórar hafa rosalega lítinn skilning á marketing, ofsalega lítinn skilning 

á einhverju svona vision. Þetta hef ég lært á mínu ferðalagi í gegnum íslenkst atvinnulíf. 

Maður hittir, ég skal fullyrða af hverjum 100 stjórnendum sem ég hitti þá eru svona 95 bara 

að hugsa um árið í ár. Það er algjör tíðindi ef maður hitter einhvern sem hefur áhuga á 

þremur árum, fimm árum, sjö árum, svo skoðar maður amazon og þeir hugsa bara, þeir 

hugsa bara í 5 til sjö árum. Skiluru, og hérna ég vann fyrir pepsi eins og ég vann fyrir 

ölgerðina. Og þar var ég bæði vörumerkjastjóri fyrir íslenska brandið, íslenska, þú veist 

Egils vörumerkin og svo stuttu sienna tók ég pepsi brandið. Og munurinn á að vinna fyrir 

alþjóðlegt vörumerki og íslenskt, það var þarna upplifði ég þetta svo sterkt. Allar 

ákvarðanir voru teknar, þegar við vorum að skipuleggja fyrir Egils vörumerkið bara svona 

2016 eða 2017 og þá var PPI að skipuleggja 2019 eða 2020.  

Bryndís: Mhm já einmitt.  

Bjarki: Og allar ákvarðanir verða svo góðar, svo yfirvegaðar, svo einhvernveginn miklu 

réttari. Sérstaklega þegar þú notar gögn að sama tíma. Og öllu þessu er einhvern veginn 

svona, við erum náttúrulega í grunninn séð rosalega óskipulögð þjóð sem lætur lúta svolítið 

mikið af tilviljun. Ég held að það sé….Það eru tvö atriði sem ég mundi svona vilja 

undirstrika og yfirstrika alveg. Það eru tilviljanir annarsvegar og svo hinsvegar líftímavirði. 

Og hérna, byrjum á tilviljunum. Við erum náttla, við erum með þúsund ára reynslu af því 
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að vinna með tilviljanir, bara þessi íslenska þjóð og það eru ekkert mörg ár ef þú mundir 

tala við einhvern mannfræðing uppí háskóla, svona síðan að tilviljanir raunverulega gátu 

vikið fyrir einhverju sem við vissum. Skiluru. Ég meina, gúgglaðu til dæmis bara þegar þú 

mátt vera að, þú veist hvenær urðu veðurspár uu raunhæfar. Skiluru. Þá sá áratugur segi ég 

að þá gastu tekið tilviljun út úr lífinu þínu. En málið er bara að ég og þú og allir hinir 

íslendingarnir eru með þúsund ára DNA og það er dna sem er að stjórna. Eeeen þetta er 

ótrúlega áhugavert, við, við stjórnumst svo ofboðslega mikið af tilviljunum. Sumir segja 

að þetta sé krókódílaheilinn. Hefuru heyrt um krókódílaheilinn?  

Bryndís: Nei… 

Bjarki: Nei krókódílaheilinn hann er hérna aftaní og hann tekur svona spontaníus 

ákvarðanir. Eeem hérna og krókódílaheilinn það er semsagt búið að markaðsetja nánast 

allar vörur fyrir krókódílaheilann. Þannig að þú sérð KFC eða Mcdonalds þetta er allt 

saman krókódílaheilinn. Alveg bara ……Sígarettuframleiðendurnir líka, þegar 

Hamborgari er í matinn hérna hjá símanum þá er aldrei lengri röð í mötuneytinu. Aldrei. 

Af því að krókódíllinn er bara “það er hamborgari í matinn”. Þetta er versti hamborgari 

sem þú getur fengið. Krókódílaheilinn er bara þarna að stýra. Þannig við erum svo mikið 

svona, við erum svo mikil svona bananaþjóð hvað þetta varðar. Það er árið 2018 og við 

getum tekið allar ákvarðanir, við erum með bestu kerfin, búin að vera með internetið í 22 

ár. Mmmm samt erum við að taka ákvörðun eins og árið sé 1810. Og tilviljanir þær verða 

nefnilega til þannig að ég meina, þú veist, búum í, þú veist (vantar 2-3 orð) 900 og eitthvað, 

svo líða þúsund ár og þetta er allt bara, varð eldgos? Féll uppskeran? Dó barnið? Eða 

whatever. Það er það sem að, þess vegna segi ég, tökum tilviljanir út. Það er það fyrsta sem 

CRM á að gera. Taka tilviljanir út. Emmm svo er það líftímavirðið. Sem að mér finnst mjög 

áhugavert. 

Bryndís: Mhm 

Bjarki: Líftímavirðið er í raun bara, þú þekkir Tipping Point, bókina.  

Bryndís: Mm já 



 

74 

 

Bjarki: Þetta er svona þúfan sem veltir hlassinu. Ef við myndum útskýra fyrir öllum 

stjórnendum hvað er líftímavirði. Þá mundum við vera miklu miklu betri í CRM. Þannig 

að hérna… 

Bryndís: En afhverju helduru að stjórnendur séu á þessum stað?  

Bjarki: Leti.  

Bryndís: Er það?  

Bjarki: Leti en og það eru nokkrar ástæður. Leti er eitt, metnaðarleysi er annað og þetta er 

svona augljósar og misþægilegar ástæður til að fara út í. En eins og ég sagði áðan. 

Bankahrunið tók burtu rosalega mikinn vöðva af vinnuafli. Og það kostar tíma og peninga 

að keyra gott CRM kerfi. Þannig að ef að það er ekki vision hjá forstjóranum í 

líftímavirðinu og hann er frekar í tilviljununum. Þá er ekki rými til að gera alvöru CRM.  

Bryndís: Nei einmitt… 

Bjarki: Í dag hins vegar og það er annað sem þú skalt hafa í huga í ritgerðinni, og ættir 

kannski að velta því fyrir þér, hvað eru margir búnir að búa til starfið Cex…semsagt 

customer experience, á íslandi. Og ég fullyrði það að á forty five hundred eru örugglega 

449 fyrirtæki komin með þennan customer experience manager. Því þegar þetta er komið 

í þetta vice president levelið. Þetta er komið á framkvæmdarstjóra level allsstaðar. Emm 

erlendis. Þú veist fyrirtæki eins og Síminn og önnur stærri fyrirtæki eru að hugsa þetta að 

hérna, ég var að skoða, hvort það var á vísi eða eitthvað, var að skoða þetta bara í gær, þá 

var eitt íslenskt fyrirtæki komið með þetta customer experience. Og það, þetta er þú veist, 

íslensku fyrirtækin eru alveg að vakna en þau eru ekki búin að kveikja á þessu líftímavirði. 

Og hérna ég sat einu sinni með átta verslunarstjórum, á einni svona stórri keðju hérna á 

íslandi og við vorum að tala um eftirfylgni hjá fyrirtæki sem selur Rúm, og, hefuru heyrt 

þessa sögu?  

Bryndís: Nei það held ég ekki.  

Bjarki: Og hérna, og meðal semsagt, rúm er hvað kostar það, 2-300 þúsund kall. Og þeir 

voru mjög stoltir af rúminu sínu. Svo vorum við að ræða þetta og þegar við værum að skila 

þessu verkefni og ég sagði hva hvenær eigum við að hringja í viðkomandi? Og þetta voru 
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átta karlmenn við borð og þeir hristu bara hausinn. Hringja? Við erum ekki að fara hringja 

í einn eða neinn. Það er bara ekki séns. Og ég stoppaði fundinn og sagði, heyrðu forum 

strax í líftímavirði. Og við forum að reikna líftímavirðið. Ég lét þá reikna það út. Og 

líftímavirðið var, og við miðuðum við held ég þrítuga konu og það var einhverstaðar á 

bilinu 2,5 milljón. Líftímavirðið. Og hugarfarsbreytingin við borðið var alger. Og þá voru 

þeir bara í sinni tunnel vision og svo duttu þeir í 360 gráðurnar. Þetta er það sem ég á við 

þegar þú tekur fyrirtæki og útskýrir fyrir þeim líftímavirði, það verður hugarfarsbreyting. 

Hún gerist bara svona. Þess vegan segi ég, ef við ætlum að breyta CRM-inu þá ættu allir 

háskólar á íslandi að taka sig til og hafa líftímavirði sem algjört skyldufag á fyrsta ári, 

þannig verðum við góð í því sem við erum að gera. Byrjum bara strax á þessu, því um leið 

og þú, bara um leið og þess vegna er þetta þúfan sem veltur hlassinu. The tipping point. 

Kenndu mér líftímavirði, jaaaá auðvitað, auðvitað. Þú veist auðvitað og það þetta er 

raunverulega það sem sko við upplifum sem neytendur, við löbbum inní einhverja verslun 

og kaupum okkur eitthvað. Og þeim er skítsama hvað gerist. Bara, þetta reddast. Og það er 

einmitt þessar tilviljanir og líftímavirðið er mér svo órafjarri þarna sko. Nema þessar örfáu 

búðir, fimm verslanir eitthvað svoleiðis sem kunna þetta og skilja þetta og, svo vaknar ein 

á ári og það verða sex á næsta ári, og sjö á árinu eftir. Þetta er glatað.  

Bryndís: Helduru að neytendur eigi þátt í því hvernig þetta er? Það er helduru að það sé 

eitthvað við íslenska neytendur sem gerir það að verkum að CRM er ekki að virka?  

Bjarki: Nei 

Bryndís: Nei, þetta er stjórnendur?  

Bjarki: Já þetta eru stjórnendur fyrst og fremst. Ég skal segja þér afhverju. Uuum hérna þú 

getur tekið hvaða manneskju sem er í heiminum, fullyrði ég, allavega klárlega alla 

íslendinga, og bara soðið þá niður og ef þú myndir sjóða mig niður eða þig, þá myndi detta 

svona þrjú til fjögur, fimm vörumerki hérna á borðið. Vörumerki sem þú bara dýrkar, elskar 

og finnst æðisleg. Hefur tilfinningalega tengingu við. Ok? Hjá mér er það apple, manutd, 

hvítvín frá kaliforníu, breska konungsveldið og svona tvö þrjú atriði í viðbót. Uuum þannig 

að ef að ég, ef að þú recognizar þetta skiluru og tökum sem dæmi konur og snyrtivörur. 

Ok. Eða eitthvað heilsutengt eða eitthvað. Þarna eru tilfinningaleg tengsl á milli. 

Kaupmaðurinn verður að finna leiðir til þess að búa þarna brú. Þa, ég hef talað við svo 
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ótrúlega marga sem að halda því fram að fólk hefur ekkert áhuga á að fá að vera á póstlista. 

Og sú fullyrðing er rétt en það eru einhverjir fimm póstlistar sem þú vilt ekki vera ekki á. 

Og þetta er galdurinn. Svo geturu tekið einhverja mælistiku á þetta, hversu mikinn áhuga. 

Tökum annað dæmi. Ef að við værum að reka núna ferðaskrifstofu og værum að selja ferðir 

á enska boltann. Þá mundi ég vera með þrjár spurningar til þín amk. Allavegana tvær. 

Hefuru áhuga á enska boltanum? Já eða nei. Ef það kemur já, með hvaða liði helduru í 

ensku? Ok það kemur mnutd. Hversu mikill manutd aðdáandi ertu frá 0 til 10. Og það er 

tía. Þá kemur 10. Ok þá kemur, ferðu á leiki. Skiluru ég er algjörlega búinn að mappa þig 

upp. Þú veist tía missir ekki af leik og hefur jafnvel farið á old trafford. Þú veist og þetta er 

ég búinn að vera að gera undanfarin 7-8 ár. Og you would not believe að ef þú setur iphone 

í leikinn hvað þú færð mörg svör. Þannig að þetta er þú veist, neytendur eru bara eins og 

opin bók. Þeir eru til í hvað sem er, þeir eru til í að dansa. Eeen kaupmennirnir, eigendur 

fyrirtækjanna og stjórnendurnir, forstjórarnir, markaðsstjórnarnir, fjármálastjórnarni og 

sölustjórnarnir, þeir nenna ekki að dansa með. Þeir bara eru of busy í sínum slökkvistörfum 

á hverjum einasta degi. Og það er líka soldið vandamálið ef þú leyfir þér ekki að horfa 

lengra, aðeins langt fram í tímann og ert að taka yfirvegaðar og góðar ákvarðanir þá ertu 

alltaf bara í einhverjum svona brunagalla allan daginn að slökkva núna elda og hefur ekki 

tíma fyrir hitt. Ég sýni þér þarna, senda þér þarna bókina þarna frægu sem kom frá hérna, 

svona fjórir kassar svona hvernig þú eyðir tíma þínum. Í hvaða kassa þú átt að vera. Hefuru 

séð þetta?  

Bryndís: Nei það hef ég ekki.  

Bjarki: Ég skal senda þér þetta.  

Bryndís: Já takk, það væri mjög áhugavert. Ok en hver helduru að sé þá þessi loka 

ávinningur. Hver er ávinningurinn af þessu? Hvað gerir þetta fyrir fyrirtæki?  

Bjarki: Ég meina öll fyrirtæki, ég segi öll, alhæfi svolítið mikið. Segjum langflest fyrirtæki, 

eru að auka arðsemina sína. Þannig að ég meina þetta liggur alveg fyrir. Allar rannsóknir 

sýna að með hérna mikilli nýtingu þá ertu að auka arðsemi. Þú ert líka að hérna, sko öll 

fyrirtæki fara og hætta einn daginn. Höfum við talað saman um það? Hefuru séð það…. 

Bryndís: Já algjörlega.  
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Bjarki: Þannig þú ert líka að forða þessu svona, óumflýjanlega. Að fyrirtækið þitt hætti. 

Það eru þrjár leiðir fyrir fyrirtæki að hætta. Reka það á hausinn, selt það eða erft það 

einhverjum ættingjum eða vinum eða whatever. En eitt er alveg á hreinu að fyrirtækið mun 

deyja einn daginn. Þannig ef það er óumflýjanlegt að þá geturu amk frestað því um einhver 

ár eða áratugi með því að gera þetta vel. Og ég sé þetta svolítið svona myndrænt fyrir mér. 

Umm segjum að, að, segjum að við eigum fyrirtæki og afgreiðum 100 Þúsund manns á ári. 

Ok. Og við erum gott vörumerki. Við erum á góðum stað. En alveg eins og með líkama 

fólks þá hrörnar hann um einhver prómill eða einhver núll koma eitthvað prósent á hverjum 

degi. Þú veist það eru einhverjar frumur sem deyja. Og það nákvæmlega gerist fyrir 

einhverjar vörur og vörumerki. Það er óumflýjanlegt. Aaað mér finnst besta dæmið coca 

cola, rautt kók. Eftir tuttugu ár er það farið eða þrjátíu. Sem hefði verið óhugsandi fyrir 20 

árum. Ok. Ímyndum okkur núna að þessir hundrað þúsund manns, að við spyrjum þá 

hvernig stóðum við okkur. Hvernig líkaði þér? Skiluru? Þá getum við rétt af kúrsinn eins 

og í skíðabrekku. Og við einhvernveginn verðum réttari og réttari og réttari í staðinn fyrir 

að skjóta framhjá og framhjá, þannig að með þeim hætti getum við framlengt svolítið lífið 

okkar. En frumurnar halda áfram að deyja, þær deyja bara hægar. Og það er það sem gerist. 

En í leiðinni sem er svo æðislegt við sölu og marketing er að það verða nýjar frumur til og 

nýjar mannverur bara eins og börn. Þannig getur líka og átt að nota CRM til að kalla eftir 

eftirfylgninni. Bara er ég á réttri leið, ef ekki, hvernig get ég þá aðeins. Þess vegna finnst 

mér svo ótrúlegt að finna fyrirtæki sem er ekki að spyrja viðskiptavini sína hvernig stóðum 

við okkur.  

Bryndís: Mhm…en helduru að fyrirtæki séu ekki að. Þú veist við erum alveg búin að 

komast að því að ekki eru mörg fyrirtæki að nota CRM en helduru að fyrirtæki séu samt á 

einhvern hátt að í rauninni sko spyrja viðskiptavinina sína og þau eru kannski að safna 

einhverjum gögnum en svo bara „æji við vitum ekki alveg hvernig við eigum að nota þetta“ 

og gögnin fara bara upp fyrir.  

Bjarki: Jú sko….ég hérna…. 

Bryndís: Þú veist halda að þau séu að gera eitthvað, safna gögnum og svo kannski eru þau 

raunverulega ekkert að nýta þau.  

Bjarki: Já ég mundi nota orðið einhvernveginn.  
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Bryndís: Já 

Bjarki: Fyrirtæki eru bara að gera þetta einhvernveginn. Og ég held þetta sé hárrétt hjá þér. 

Mörg fyrirtæki eru til dæmis að blekkja sig með því að vera að nota „happy or not“ frá 

advania. Kassarnir. Blekkja sig…hvað á ég við með því. Jú þeir fá þessar tölur og halda að 

þeir séu að tikka í boxin varðandi eftirfylgni. Náttúrulega algjörlega hérna, gæti ekki verið 

fjarri sannleikanum sko. Ég meina þú færð að vita nokkuð um hvernig einhverjum líður. 

En ég, ég finn það bara á minni eigin neyslu, ég er aldrei spurður. Hvorki í rauntíma né 

eftirá. Þegar ég segi aldrei, meina ég næstum því sko. Ég veit ekki hvort að þú, ég veit við 

erum ekki alveg á sama aldrei en þú ert neytandi líka og ert að kaupa fullt af hlutum. Ég 

efast um að þú gætir nefnt mér nokkurt fyrirtæki sem að spurði þig í þessum mánuði eða 

síðan í sumar eða á þessu ári.  

Bryndís: Nei. Það er svona maður veltir því fyrir sér sko, af því að nú eru fullt af stöðum, 

einmitt þetta, ýta á broskall/fýlukall. Hverju er þetta að skila, þú veist. Þú veist ekki hver 

ýtti á hvað eða þú veist.  

Bjarki: Já þetta er að skila einhverju. Þetta er að skila því sko. Þetta er klárlega að skila því 

á hvaða klukkutíma dagsins er óánægja þú veist. Eða í hvaða deild skiluru. Ég meina 

segjum að ég sé, það eru allar 10-11 verslanirnar. Þá veit ég að það er búð númer 3, 9 eða 

11 sem eru ekki að standa sig. Þetta er ekki, þetta er betra en ekkert. Klárlega. En þetta er 

ekki gott. Og þess vegna er orðið fínt að nota orðið blekkja. Því þú ert ekki að spyrja réttu 

aðilana. Þess vegna er NPS svo æðislegur mælikvarði sérstaklega því þú getur tengt NPS 

við tekjur. Og Tekjur geturu tengt við EBIDU. En bara þessir þrjátíu viðskiptavinir eru að 

fara og þeir bera uppi 70% af veltunni minni. Það er rétta leiðin til að hugsa. Og hérna, en 

ég meina hvað eru margir sem vita hvað NPS er?  

Bryndís: Það er spurning.  

Bjarki: Þetta er það sem ég á við sko. Þegar að hérna marketing budgetið var skorið niður 

í bankahólfinu þá tókstu þetta allt í burtu. Þá tókstu burtu sköpunarkraftinn og gleðina 

og…tókstu burtu markaðsdeildina.  

Bryndís: Mhm Já. Ok Heldur þú að það sé…er einhver ástæða fyrir því að það ætti ekki að 

nota þetta. Er einhver stór galli við þetta?  
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Bjarki: Nei, en eins og með alla hluti þú veist það þarf að vera réttur staður, réttur tími. Og 

það er ekkert, enginn heppni að vera góður í CRM. Það þarf bara að vera aðstæður í 

fyrirtækinu sem supporta það að þetta sé rétt. Þannig að ef þú ert að lunch-a einhverri 

brjálæðislega nýrri herferð eða eitthvað svona, eitthvað nýtt, þá er betra að bíða. En þetta 

er bara spurning um tímasetningu, ekki hvort heldur hvenær. Alveg skýrt.  

Bryndís: Já akkúrat.  

Bjarki: Ef þú vilt vera í buisness. Mmm svo getur líka vel verið að þú sért í 

einangrunarstöðu og þurfir ekkert á þessu að halda, skiluru, það er einhver svoleiðis aðstaða 

sem mundi þá frekar koma upp. Eins og hérna þú veist, eins og póstur og sími hérna í gamla 

daga. Sem var bara í einokun. Þá þú veist, hér einni í Símanum, þá varstu gjaldandi. Þetta 

er mjög fyndið, þú varst ekki viðskiptavinur, heldur gjaldandi. Mjög fyndið, það stóð 

gjaldandi þangað til fyrir fimm árum. Það var ekkert litið á þig sem viðskiptavin. Þú varst 

bara einhver lína sem borgaðir peninginn.  

Bryndís: Já einmitt borga bara peninginn og það er nóg.  

Bjarki: Gjaldandi. Það er í slíku kannski umhverfi sem þú þarft ekki CRM.  

Bryndís: Mhm en hvað fá viðskiptavinir út úr þessu?  

Bjarki: Þeir ættu að fá betri kjör og ættu að fá betri tilboð. Ávinning á réttum tíma. Sem er 

í raun viðeigandi með réttri tíðni. Þannig að þeir ættu að fá meira svona peace of mind, þeir 

ættu líka að upplifa sig svolítið million dollar. Því það er náttúrulega það sem við erum að 

reyna að gera. Upplifa þig sem prinsessu eða, eða kóng.  

Bryndís: Mmm ekki bara kennitölu.  

Bjarki: Nei. Það er náttúrulega það sem hérna, þessar flottu CRM sögur eins og Zappos og 

fleiri sko allar þessar geggjuðu sögur. Maður hérna, það eru víða. You feel like a million 

dollar sko, þegar þú færð alvöru þjónustu. Svo er annað líka, vandamál við ísland að 

þjónusta er ekki kennd. Ég meina þetta er ekki viðurkennt fag. Þetta er rosalega illa með 

farið, þessa stétt. Kaupmennskuna. Og oftar en ekki veljast í þetta passionated einstaklingar 

sem brenna fyrir sköpun þú veist elska föt og opna fatabúð en hafa ekki hundsvit á hinu 

sko. Ég er búin að vera ráðgjafi fyrir fullt af svona fyrirtækjum, og ég spurði þú veist, ég 
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kem og spyr eruði að telja inn í búðina? Nei. Eruði að hérna telja hvað margir koma og 

browsa? Neibb. Eruði að spyrja viðskiptavinina eftirá? Nei. Þú veist þeir eru bara ekki að 

gera neitt. Og þeir eru jafn, ekki jafn en heilmikið virði í fólkinu sem kemur og browsar. 

Mjög mikils virði. Og þú getur notað þetta fólk til þess að ná á póstlista þó þau vilji ekki 

kaupa í dag, póstlista eða facebook eða hvað sem þú vilt nota skiluru. Þannig með réttu 

hugarfari og réttu svona uppsetningu. Ótrúlega mikið ég meina sérstaklega kannski útaf 

sem þú ert með svona conversion rate, skiptihlutfall, sem er bara 20%. Það koma hundrað 

manns inní búðina en 20 kaupa. 80 eru potential. Ímyndaðu þér hvað þú getur breytt 

mörgum af þessum 80. Í dag ef þú mundir labba inní allar búðirnar í kringlunni og testa 

þetta. Nei ég er bara að skoða. Þá færðu undantekningalaust að labba út úr búðinni. Án þess 

að þér sé réttur flyer, boðið að vera með í klúbbnum, taka þátt í leik, eitthvað. Og þetta er 

líka svolítið erlendis. Mmm fyrir mér er þetta svona þú veist í myndmáli og kannski sérlega 

í soldið vondu myndmáli. En þetta er svipað og bóndinn sem fattar að það rennur heitt vatn 

inná landið hans og hann nýtir það ekki. Hann bara leyfir þessu að renna í gegnum landið 

mitt. Þú veist, ekki koma inní búðina mína og ég ætla ekki að nota það. Þú veist leyfðu mér 

að, því að ef 80, og þetta er ekkert langt frá þetta hlutfall, 20% skiptihlutfallið, þú veist ef 

80 eru spurðir og þetta er testað. Svo er reynt að finna bara bestu leiðina þá er kannski hægt 

að ná 30. Og það er held ég fljótt að verða að stórum hópi í póstlista ef 30 á dag. Einhverjir 

þúsund manns á ári í því. En þetta er bara vinna. Þú veist og hérna þetta er rosalega mikil 

vinna og við erum löt í grunninn. Við erum ógeðslega löt. Og það er bara margsannað. Við 

erum ógeðslega löt, sérstaklega þegar við höfum mikið að gera. Bara ooooh nennum þessu 

ekki.  

Bryndís: Já þannig grunnurinn er kannski bara sá að fara auðveldustu leiðina og …. 

Bjarki: Já svo er líka, það koma önnur element í þetta sem ekki…það er að íslendingar eru 

rosalega á móti mörgu leyti hvatakerfum. Þeir eru þú veist, sem er, galið. Trúi ég því 

honestly að þú vinnir jafn vel eða semsagt hérna þó þú fáir ekkert fyrir það. Sem er rosalega 

skrítið sko. Þannig að þetta vinnur á móti CRM kerfinu. Við erum ekki með tips menningu 

á íslandi, það er líka eitthvað vinnur á móti okkur. Hvað þýðir það? Jú við erum ekki vön 

að fara the extra mile, því við fáum ekkert fyrir það. Það er svona, svona eitthvað sem 

dregur niður CRM.  
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Bryndís: Já einmitt. Ég held þetta sé þá bara komið í bili.  
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Samningur um trúnað 

 

 

Samningur um trúnað 

Undirritaður nemandi við Háskólann á Bifröst og undirritaður viðmælandi gera með sér svofelldan 

samning um meðferð trúnaðarupplýsinga, sem viðmælandi hyggst láta nemandanum í té við 

vinnslu BS verkefnisins „Hvað er CRM og hvernig getur líkamsræktarstöðin Metabolic nýtt sér 

CRM til að auka virði viðskiptavina“? 

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með trúnaðarupplýsingar, að engin hætta 

sé á því að óviðkomandi fái vitneskju um þær. Nemandinn hefur ekki rétt til þess að nota 

upplýsingarnar á annan hátt en ráð er gert fyrir í samningi þessum. 

2. Æski fyrirtækið þess, skal nemandinn gera sérstaka grein fyrir því, til hvaða ráðstafana 

hann hyggst grípa, til að tryggja trúnað upplýsinga. 

3. Nemandinn skal, að verkefni loknu, skila þeim gögnum til fyrirtækisins sem afhent voru 

sem trúnaðargögn. 

4. Háskólinn á Bifröst hefur heimilað að BS verkefni þetta hlíti reglum um trúnaðarverkefni. 

Lokaverkefni þessu er skilað í rafrænt safn námsritgerða og rannsóknarrita, Skemmuna, og 

er aðgangur að verkefninu þar að jafnaði lokaður í tvö ár frá skilum þess. Lokaverkefni 

sem jafnframt er skilað útprentuðu er geymt í lokaðri skjalageymslu skólans í tvö ár frá því 

að hún er afhent. Að þeim tíma liðnum er farið með hana eftir almennum reglum um 

meðferð lokaverkefna.  

 

Bryndís Birgisdóttir 

 

 

   Viðmælandi   

 

 

____________________________   ____________________________ 

       Staður og dagsetning 

 

       ____________________________ 


