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Ágrip 

Hvernig geta Íslenskar húðflúrsstofur nýtt sér stjórnun viðskiptatengsla til þess að auka 

langtímavirði viðskiptavina? Þannig hljóðar rannsóknarspurningin sem höfundur 

verkefnisins lagði upp með. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig 

húðflúrsstofur gætu nýtt sér CRM til þess að auka langtímavirði viðskiptavina. Þar með 

var kannað hvernig starfsemi húðflúrsstofnana er háttað og hvernig ásýnd viðskiptavina 

er á þjónustu húðflúrsstofnana. Það var kannað hvað einkennir góða þjónustu og 

hvernig viðskiptavinir sækja sér þessa þjónustu, hvort sem það sé í gegnum auglýsingar, 

samfélagsmiðla, orðspor eða meðmæli. Gagnaöflun fór þannig fram að fanga var leitað 

í rituðum heimildum, spurningakönnun var send á viðskiptavini húðflúrsstofnana og 

tekin voru viðtöl við stjórnendur og eigendur húðflúrsstofa. Mikil samkeppni ríkir í 

húðflúrsiðnaðinum og þurfa fyrirtæki að vera samkeppnishæf ef þau ætla að ná 

einhverju forskoti og koma til móts við og fara fram úr væntingum og þörfum 

viðskiptavina með því að skapa langtímavirði fyrir þá. 

 Sú hugmynd sem býr að baki stjórnun viðskiptatengsla eða CRM snýst um að 

aðstoða fyrirtæki að öðlast mun betri tengsl við viðskiptavini sína og byggja þau tengsl 

upp. En með því að gera það og nýta sér allar hliðar af CRM geta fyrirtæki uppfyllt 

allar þær væntingar og þarfir viðskiptavina, sem á endanum gerir viðskiptavini ánægða 

og jafnvel trygga því fyrirtæki sem það verslar við. Einnig þurfa fyrirtæki að greina 

viðskiptavini sína út frá líftímavirði þeirra til þess að kortleggja þá svo fyrirtæki geti 

spáð fyrir um hegðun þeirra og neyslumynstur til framtíðar. Þannig geta fyrirtæki séð 

hvaða viðskiptavinir eru arðbærastir, hvaða viðskiptavinir er hægt að hlúa betur að og 

einnig hvaða viðskiptavinir eru líklegastir til þess að hætta í viðskiptum við fyrirtæki. 

Út frá þeim upplýsingum geta fyrirtæki greint hvernig skuli beina markaðsaðgerðum 

að réttum hópi viðskiptavina, út frá líftímavirði þeirra. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á það að húðflúrsstofur eru að gera 

margt rétt hvað varðar að mynda tengsl við viðskiptavini, mæta þeirra þörfum og 

væntingum. Samstarf milli viðskiptavina og starfsfólks húðflúrstofa þarf einnig að vera 

til staðar. Þar með er hægt að álykta að það sem húðflúrsstofur þurfa að gera er að taka 

upp vettvang eða tækni hvað varðar CRM til þess að sameina allar þær upplýsingar sem 

hægt er að fanga í gegnum viðskiptavini til þess að beina markaðsaðgerðum að réttum 

markhóp og persónugera þau samskipti til réttra hópa. Ef húðflúrsstofur gera það geta 

þau aukið líftíma virði viðskiptavina og stuðlað að betri og lengra sambandi við þá 

viðskiptavini.  
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Formáli 

Þessi rannsókn er 14 ECTS eininga lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptafræði með 

áherslu á ferðaþjónustu við Háskólann á Bifröst. Eins og titill rannsóknar segir til um, 

fjallar rannsókn þessi um hvernig húðflúrsstofur geti nýtt sér stjórnun viðskiptatengsla 

til þess að auka langtímavirði viðskiptavina. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er unnið 

út frá áhuga höfundar á húðflúrum og þeim iðnaði. 

 

Til að byrja með vil ég þakka leiðbeinanda mínum, honum Haraldi Daða Ragnarssyni 

fyrir góðan stuðning og faglega leiðsögn við gerð rannsóknarinnar. Einnig vil ég þakka 

honum þá þolinmæði sem fylgdi því að breyta um viðfangsefni þegar örðugleikar komu 

upp. Einnig vil ég koma fram þökkum á þær húðflúrsstofur sem vildu taka þátt við gerð 

þessarar rannsóknar og taka tíma frá fyrir mig, þrátt fyrir miklar annir í starfsemi þeirra. 

 

Sérstakar þakkir fær hún Bryndís Birgisdóttir fyrir alla þá þolinmæði og skilning við 

gerð þessa lokaverkefnis, og einnig fyrir að taka sér tíma til yfirlesturs og stuðning í 

gegnum þetta ferli. Teitur Erlingsson fær einnig sérstakar þakkir fyrir að gefa sér tíma 

til að lesa yfir lokaverkefnið og gefa uppbyggjandi athugasemdir og leiðréttingar.  

 

Þetta lokaverkefni er mitt eigið og er afrakstur rannsóknar sem ég vann með 

húðflúrsstofum og þeim sem tóku þátt í spurningakönnuninni. Einnig er stuðst við 

annarra manna verk og er vísað til heimilda þar sem við á, eftir reglum sem gilda við 

skólann.  
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1. Inngangur 

Húðflúr eru orðin vinsæl og hefur álit á þeim minnkað eftir því sem þau aukast í 

vinsældum. Fleira fólk sækist í það að fá sér húðflúr út frá áhrifavöldum, menningu og 

fagurfræðilegum þáttum. Mikil þróun hefur átt sér stað í þessum iðnaði og hefur hann 

tekið miklum framförum þar sem húðflúrsstofur eru nú opnar öllum, hreinlæti er til 

staðar og hæfni listamanna er orðin mikil. Þjónusta er það sem einkennir húðflúrsstofur, 

og er því mikilvægt fyrir stjórnendur húðflúrsstofnana að sinna henni vel, svo þörfum 

og væntingum viðskiptavina er mætt. Þar með færum við til leiks hugtakið CRM. 

Stjórnun viðskiptatengsla eða CRM snýst um að aðstoða fyrirtæki að öðlast tengsl við 

viðskiptavini og stuðla að langtímavirði og langtíma sambandi við viðskiptavini. 

Rannsóknarefni þessarar ritgerðar kom í kjölfarið af hugleiðingum rannsakanda 

eftir námskeið sem tekið var á sumarönn við Háskólann á Bifröst sem fjallaði einmitt 

um stjórnun viðskiptatengsla. Rannsakandi þessa verkefnis hefur mikinn áhuga á 

húðflúrum og hefur sjálfur verið að vinna í kringum þennan iðnað. Það sem vakti 

athygli rannsakanda á efni rannsóknarinnar fól í sér að athuga hvort og hvernig 

húðflúrsstofur haga sinni þjónustu og hvernig samskiptum er komið á við viðskiptavini. 

Á Íslandi hafa komið upp ótal margar húðflúrsstofur þar sem eftirspurn og framboð 

húðflúra hefur aukist töluvert. Þar með á þessi rannsókn að skilgreina hvað einkennir 

CRM, húðflúr og kanna hvernig húðflúrsstofur geti nýtt sér stjórnun viðskiptatengsla 

til að auka virði viðskiptavina. En til þess að slíkt geti gengið verður að vera grundvöllur 

fyrir því hvernig húðflúrsstofur haga samskiptum sínum við viðskiptavini og hvernig 

viðskiptavinir horfa í þá þjónustu sem í boði er. Megindleg rannsókn var gerð í formi 

spurningakönnunar sem einstaklingar með húðflúr eða þeir sem eru að huga að því að 

fá sér, svöruðu. Eigindleg rannsókn var gerð í formi viðtala. Viðtöl voru tekin við 

stjórnendur og eigendur nokkurra húðflúrsstofnana. 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar byggir á fjölda rannsókna og heimilda frá 

sérfræðingum á sviði viðskiptatengsla og sviði húðflúra. Að því sögðu er 

rannsóknarspurningin sem leitast verður eftir að svara „Hvernig geta húðflúrsstofur á 

Íslandi nýtt sér stjórnun viðskiptatengsla til þess að auka langtímavirði 

viðskiptavina?“.  
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2. Stefnumiðuð stjórn viðskiptatengsla 

Í þessum hluta rannsóknarinnar mun höfundur verkefnisins fara yfir fræðilega nálgun 

efnisins, þar sem kynnt verða helstu hugtök hvað varðar stjórn viðskiptatengsla, sem 

hér eftir verður kallað CRM.  Hér verður einnig skoðað hvað felst í CRM og hver helsti 

ávinningur er bæði fyrir fyrirtæki og viðskiptavini. Sérstaklega verður horft á 

líftímaferla viðskiptavina og hvernig megi stuðla að virði, ánægju og tryggð 

viðskiptavina. Farið verður einnig í innleiðingarferli CRM og hvað felst í því. Einnig 

verða skoðaðir áhrifavaldar, meðmælendur, ytra umhverfi CRM og stafræn 

markaðssetning.  

 

2.1 Hvað er stjórnun viðskiptatengsla (e. CRM) 

CRM er viðskiptaaðferð sem sækist eftir því að skapa, þróa og auka viðskiptatengsl við 

viðskiptavini með markvissri aðferð til þess að auka virði viðskiptavina og arðsemi 

fyrirtækisins. CRM er oft tengt við að nýta upplýsingar og tækni til þess að stuðla að 

tengsla markaðssetningu. Með því þá getur CRM tengt nýja tækni og nýja 

markaðssetningu til þess að skapa langtímavirði við viðskiptavini og auka tengsl (Payne 

og Frow, 2013). Stjórnun viðskiptatengsla getur þar með aflað veigamikilla upplýsinga  

um viðskiptavini til þess að skilja þá betur, fyrirtæki geta þá veitt betri þjónustu og gæði 

til viðskiptavina sem leiðir af sér betri og dýpri viðskiptatengsl. En með aðstoð CRM 

er hægt að ákvarða og staðsetja þá viðskiptavini sem eru arðbærastir og markaðssetja 

beint til þeirra og skapa tilboð sem eru sér sniðin að þessum markhóp. Margir hverjir 

halda að CRM sé einungis forrit eða stafræn lausn á vandamáli, út frá því þá gengur 

innleiðing á þessu kerfi illa og endar með ósköpum. Það sem þarf að gera sér grein fyrir 

er að CRM er einn hluti af stóru kerfi sem samanstendur af viðskiptatengslum og 

getunni til að auka ánægju, tryggð og arðbær tengsl við viðskiptavini, sem sagt CRM 

er afleiðingin af fyrr greindum hugtökum með því að nýta upplýsingarnar sem fást til 

þess að stuðla að betri tengsla markaðssetningu (Kotler, Armstrong, Harris og Piearcy, 

2013). Þessi hugmyndafræði stuðlar að nýtingu á bæði tæknilegri hlið CRM og tengsla 

markaðssetningar til þess að gera út á arðbærni og langtímavirði viðskiptavina. 

 

2.2 Hugmyndafræðin 

Hugmyndafræðin sem býr að baki CRM byggist á samskiptum, hún tengist allri þeirri 

markaðssetningu sem beinist að því að afla, þróa og viðhalda árangursríkum 
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samskiptum milli viðskiptavina og fyrirtækja. Markmið með þessari markaðssetningu 

á CRM er að laða að, viðhalda og auka viðskiptavinavirði við bæði núverandi 

viðskiptavini og einnig verðandi viðskiptavini (Das, 2018). CRM byggist á stefnu sem 

fyrirtæki koma á og er sú stefna nýtt til þess að auka viðskiptatryggð og arðsemi þeirra. 

Fyrirtæki verða þar með að nýta sér allar þær auðlindir sem hjálpa fyrirtækinu að koma 

á og viðhalda því langtímaviðskiptasambandi sem hægt er að byggja upp við önnur 

fyrirtæki, lykil viðskiptavini og þá viðskiptavinahópa sem eru þeim arðbærir og 

eftirsóknarverðir. CRM snýst ekki einungis um tækni og kerfi heldur einnig alla þá 

þætti sem koma að viðskiptavinum og starfsþáttum fyrirtækisins. Þessir þættir 

samanstanda af fólki, tækni og ferlum sem eru síðan nýttir til þess að afla, þjónusta og 

halda utan um alla þá viðskiptavini sem standa fyrirtækinu nærri. Starfsmenn og 

stjórnendur fyrirtækja þurfa að vita hvað eigi að gera við þessi tól og ferla sem taldir 

hafa verið upp og safna upplýsingum um viðskiptavini. Þær upplýsingar sem geta verið 

aflað, geta verið á borð við aldur, símanúmer, persónulegar upplýsingar eða eitthvað 

sem gæti nýst fyrirtækjum. Þegar þessum upplýsingum er safnað þarf að greina þær og 

skipta þeim upp til þess að staðsetja viðskiptavinina í þar til gerða markhópa svo hægt 

sé að taka stefnumiðaða ákvörðun hvernig skal markaðssetja fyrir hvern hluta sem 

viðskiptavinir deilast í til þess að skapa þá þjónustu og upplifun sem viðskiptavinurinn 

sækist eftir (Payne og Frow, 2013).  

 

2.3 Ávinningur  af CRM 

Ávinningur af CRM er þó nokkuð mikill. Það er talað um að það sé að jafnaði þrisvar 

til fimm sinnum dýrara að ná í nýja viðskiptavini heldur en að halda í þá viðskiptavini 

sem fyrir eru. Ef fyrirtæki halda vel utan um núverandi viðskiptavini geta þau minnkað 

brottfall viðskiptavina um 5% sem þar af leiðandi skilar um 25 til 29% meiri hagnaði. 

Þar með er hægt að álykta að ánægðir og tryggir viðskiptavinir auki arðsemi fyrirtækja. 

En sú ástæða sem gefin er hvað varðar brottfall viðskiptavina er sú að þjónustan sem 

fyrirtæki eru að bjóða upp á er ekki að skila sér og er léleg. Ávinningur af CRM byggist 

á upplýsingaflæði. Með því að nýta þær upplýsingar sem fyrirtæki safna geta þau vitað 

betur hvað fyrirtækin eru að selja, hverjum þau eru að selja og af hverju viðkomandi 

þjónusta hentar þeim markhópi sem fyrirtækið selur til. Eins og nefnt var hér að ofan 

þá geta upplýsingar nýst fyrirtækjum með því að greina þær og sjá hvaða viðskiptahópi 

á að beina spjótum að. Fyrirtækin nýta sér síðan þessar upplýsingar til þess að kynnast 

viðskiptavininum betur og þar af leiðandi veit hvaða markhópi sá hópur tilheyrir, hvað 
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sá markhópur vill, langar og einnig hvað fyrirtæki þurfa að gera til þess að uppfylla þær 

væntingar og þarfir viðskiptavina betur. Þar með sjáum við það að CRM getur dregið 

úr kostnaði við markaðsherferðir og gert þær markvissari og einbeitt sér betur að þáttum 

á borð við hvern, hvers vegna, hvenær, hvar og með hvaða hætti. Ef þetta er gert rétt þá 

er hægt að auka tryggð viðskiptavina og hægt er að viðhalda tengslunum sem verða til 

á betri hátt á grundvelli CRM hugmyndafræðinnar (Payne og Frow, 2013).  

 

2.4 Virði, ánægja og traust viðskiptavina 

Viðskiptavinir standa frammi fyrir vali úr miklu úrvali af vöru og þjónustu sem kemur 

til með að uppfylla þarfir og væntingar þeirra. Viðskiptavinir mynda væntingar til 

vörunnar eða þjónustunnar sem það vill og væntir þess að hún skili þeim ákveðinni 

ánægju og virði. Ánægðir viðskiptavinir koma til með að versla við sama fyrirtæki ef 

væntingar þeirra eru uppfylltar og virði þess skilar sér. Þeir koma einnig til með að 

segja frá sinni upplifun og þar með auka möguleg viðskipti við það fyrirtæki sem 

uppfyllti þessar kröfur. Óánægðir viðskiptavinir koma ekki til með að versla við það 

fyrirtæki aftur og færa sig þar með til samkeppnisaðila, í þeirra von að þeir uppfylli 

þeirra þarfir og væntingar (Kotler, Armstrong, Harris og Piearcy, 2013). 

 Þegar kemur að virði, ánægju og tryggð viðskiptavina þarf að byrja á því að 

greina og byggja upp sambönd við viðskiptavini. Sambönd byggjast upp með tímanum 

og viðskiptavinir fara í gegnum nokkur stig á meðan á þessu ferli stendur. Talað er um 

fimm stig sem byggjast á því hvernig sambönd verða til við viðskiptavini. Þau eru : 

• Vitund (e. Awareness) verður til þegar viðskiptavinir verða varir við vöru eða 

þjónustu sem fyrirtæki bjóða upp á og vekur áhuga hjá þeim. Bein samskipti 

hafa ekki formlega byrjað á þessu stigi. 

• Könnun (e. Exploration) fer fram þegar viðskiptavinir og fyrirtæki meta hvort 

annað hvað varðar ávinning af skiptunum sem eiga sér stað. Viðskiptavinir 

prófa vöruna eða þjónustuna og sækjast eftir upplýsingum sem koma til með að 

auka tengslin seinna meir. 

• Stækkun (e. Expansion) fer fram þegar einhver tengsl hafa myndast milli 

viðskiptavina og fyrirtækisins. Viðskiptavinir eru farnir að versla meira við 

fyrirtækið og samband er komið á. Traust og skuldbinding koma fram. 
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• Skuldbinding (e. Commitment). Hér er komið mikið traust og skuldbinding 

milli þessa aðila og tengslin verða til þess að báðir aðilar taka á sig meiri áhættu 

til þess að koma á langtímasambandi.  

• Upplausn (e. Dissolution) er síðasta þrepið. Þar verður einhver upplausn eða 

endir á sambandinu. Þetta getur gerst hvar sem er á þessum stigum sem nefnd 

eru hér að ofan. Á hinn bóginn þá geta viðskiptavinir hætt viðskiptum ef 

væntingum þeirra og upplifun er ekki fullkomlega fullnægt.  

Eins og komið hefur fram í listanum hér fyrir ofan þá eru nefnd atriði á borð við traust, 

skuldbindingu, ánægju og tryggð viðskiptavina. Þessar skilgreiningar eru grunnstoðir 

fyrirtækja til þess að byggja upp viðskiptatengsl.  

- Mikið traust og mikil skuldbinding leiðir til beinna samskipta milli 

viðskiptavina og fyrirtækja. Þessi beinu samskipti miða að sameiginlegum 

hagsmunum, þau eru til þess að bæta hag beggja aðila og tengslin sem myndast 

verða sterk ef þessar stoðir og skilyrði eru til staðar. 

- Ánægja viðskiptavina skiptir miklu máli, en ánægja þeirra er ekki bara háð verði 

og gæðum vörunnar eða þjónustunnar sem fyrirtæki bjóða upp á. Varan eða 

þjónustan þurfa að uppfylla og fara fram úr væntingum og þörfum 

viðskiptavina.  

- Tryggð viðskiptavina er fjórða stoðin. Hún er mikilvægust og er það sem CRM 

gengur út á. Að auka tryggð viðskiptavina felur í sér að byggja upp langtíma 

viðskiptavina virði og samband.  

Virði til viðskiptavina myndast í gegnum fjórar leiðir. Þessar leiðir eru grunnvaran, 

vænta varan, umfram þarfir og möguleikar á meira virði. Verða þær taldar upp hér fyrir 

neðan : 

1. Grunnvaran (e. Core product). Viðskiptavinurinn kaupir einhverja vöru og 

gengur út frá því að hún getur gert ákveðna hluti eða skilað einhverjum 

ávinningi fyrir viðskiptavininn 

2. Vænt vara (e. Expected product). Fyrirtæki eru og þurfa að uppfylla lágmarks 

þarfir viðskiptavinarins. Hér skipta hlutir eins og vörumerkið, ábyrgðin, 

þjónustan við vöruna og varan sjálf máli. Hér þurfa fyrirtæki að passa að koma 

til móts við ákveðnar væntingar sem viðskiptavinurinn hefur  til vörunnar.  

3. Umfram þarfir (e. Augmented product). Hér þurfa fyrirtæki að vinna að því að 

hækka virði vörunnar og skapa og bjóða eitthvað sem fer umfram væntingar 

viðskiptavinarins. Fyrirtæki þurfa að framleiða áþreifanlega og óáþreifanlega 
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hluti sem skapa þetta aukna virði. Þetta geta verið ýmsir hlutir sem auka virði 

vörunnar án þess að vera tengd henni eða þjónustunni.  

4. Möguleikar á meira virði (e. Potential product). Hér er verið að tala um að varan 

er að skila meiru en henni er ætlað að gera. Fyrirtækin láta frá sér vöru eða 

þjónustu sem skilar sér margfalt til baka og eykur notagildi þess sem 

viðskiptavinurinn er að kaupa. Verið er að auka og bæta við það virði sem fyrir 

er í vörunni eða þjónustunni(Payne og Frow, 2013).  

 

Þessar leiðir sem eru hér fyrir ofan eru stoðir sem nýttar eru til þess að auka virði fyrir 

viðskiptavini. Þetta tengist allt við CRM og eru þessar leiðir nýttar til þess að læra betur 

á þau vandamál og/eða þarfir viðskiptavina með því að skapa góð tengsl. Um það snýst 

CRM, að læra betur á þau vandamál sem geta skapast, þekkja betur þarfir, væntingar 

og virðisaukandi vörur eða þjónustu sem viðskiptavinurinn sækist í og átta sig á þeim 

samsetningum sem hver og einn viðskiptavinur vill. Þær samsetningar sem 

viðskiptavinir eru að sækjast eftir þurfa að samanstanda af því sem hann vill og þarf og 

þarf einnig að vera sniðið að hans þörfum. Mikilvægar spurningar sem fyrirtæki þurfa 

að spyrja sig, eru hvaða virði erum við að afhenda til viðskiptavina og hvaða vandamál 

viðskiptavina erum við að leysa. Þessar spurningar geta fyrirtæki nýtt sér til að læra 

betur á viðskiptavininn, komast nálægt honum og kynnast þeim betur. Þetta er það 

hefðbundna virðistilboð. En með tilkomu CRM þurfa fyrirtæki að leitast eftir því að 

læra af viðskiptavininum, ekki honum einum heldur að skilja viðskiptavininn sem hluta 

af hóp. CRM greinir þá mikilvægasta viðskiptavininn og leitar eftir svipuðum 

einstaklingum og læra þau þá af þessum eina til þess að átta sig betur á því hvernig 

fyrirtækin geta nálgast þennan hóp og náð árangri með honum (Payne og Frow, 2013). 
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Til þess að byggja upp 

viðskiptatengsl þurfa 

fyrirtæki að reyna að átta 

sig á því í hvaða hópi 

viðskiptavinir eru. Það er 

gert til þess að meta 

viðskiptavini og greina 

hvar þeir eru staddir eins 

og sjá má á myndinni hér 

fyrir ofan. Fyrirtæki þurfa 

að þróa, byggja upp og 

auka traust viðskiptavina. 

Þar með þurfa fyrirtæki að 

búa til virka viðskiptavini    

(e. partner) úr mögulegum 

viðskiptavinum (e. prospect). Virkir viðskiptavinir eru orðnir eiginlegir 

viðskiptafélagar sem sækjast eftir að viðhalda þeim arðbæru tengslum sem eru til 

staðar. Mögulegir viðskiptavinir eru þeir sem ekki hafa stundað viðskipti við fyrirtækið. 

Ef við horfum á myndina og færum okkur upp, þá næst erum við komin með kaupanda 

(e. buyer), sá aðili hefur átt í viðskiptum við fyrirtækið, en er samt sem áður ekki í 

reglulegum viðskiptum við fyrirtækið og er lausbundinn við það. Viðskiptavinur (e. 

client) er orðinn viðskiptavinur og á í viðskiptum við fyrirtækið reglulega. Hann getur 

samt sem áður ekki verið jákvæður í garð fyrirtækisins og er hlutlaus. Sambandið er 

ekki sterkt þó hann sé viðskiptavinur, sem sagt viðskiptavinur sem mælir ekki með 

fyrirtækinu. Stuðningsaðili (e. supporter) er viðskiptavinur sem líkar vel við fyrirtækið 

og styður það, samt sem áður á aðgerðalausan hátt. Tengslin eru að aukast og er 

viðskiptavinurinn jákvæður í garð fyrirtækisins og einnig er hann jákvæður hvað varðar 

þá vöru eða þjónustu sem hann hefur fengið frá fyrirtækinu, enda kemur hann til með 

að koma aftur og aftur. Næst er það meðmælandi (e. advocates). Þessi aðili skiptir 

fyrirtækinu miklu máli, markaðslega séð. Þessi viðskiptavinur er hluti af 

markaðssetningu fyrirtækisins þar sem hann er gríðarlega ánægður með þá þjónustu og 

vöru sem hann hefur fengið og hann mælir með vörum eða þjónustu fyrirtækisins til 

annara viðskiptavina. Það sem gerir þennan hóp mikilvægan er sú staðreynd að 

Mynd 1 Uppbygging viðskiptatengsla 
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ábendingar í dag eru orðnar gríðarlega miklar og með tilkomu samfélagsmiðla hafa 

meðmæli aukist til muna (Payne og Frow, 2013). 

 

2.5 Líftímavirði 

Líftímavirði er lykilhugtak þegar kemur að stjórnun viðskiptatengsla og því sambandi 

sem byggt er upp við viðskiptavini. Líftímavirði er skilgreint sem sá heildar hagnaður 

sem viðskiptavinir eða hópur af viðskiptavinum skilar inn til fyrirtækja, yfir það tímabil 

sem þeir eiga í viðskiptum við fyrirtækið. En með því að reikna út líftímavirði geta 

fyrirtækið beitt tölfræðilegum gögnum og líkönum til þess að meta og greina hvað 

viðskiptavinir koma til með að versla oft við fyrirtækið og þar með greina líftímavirði 

þeirra. Með því að reikna út líftímavirði geta fyrirtæki nýtt sér þær upplýsingar sem fást 

um kauphegðun viðskiptavina til þess að áætla hvenær og hvernig eigi að eiga í 

samskiptum við mismunandi markaðshópa til þess að auka líkurnar á hagnaði og einnig 

upplifun og virði viðskiptavina (Chaffey og Chadwick, 2012). Ef fyrirtæki nýta 

líftímavirði viðskiptavina, geta þau þar með skilið mismuninn á viðskiptavinum og 

tekið fyrsta skrefið í árangursríkri markaðsmiðun og persónugert samskipti við 

viðskiptavini. Með þær upplýsingar sem fást út frá líftímavirði viðskiptavina er hægt 

að einblína á þá viðskiptavini sem eru arðbærastir. 

Líftímavirði skiptir miklu máli fyrir fyrirtæki og mikilvægi þess er þó nokkurt. 

Þegar fyrirtæki hafa greint alla viðskiptavini út frá líftímavirði þeirra, geta fyrirtæki 

staðsett arðbærustu viðskiptavinina og einnig greint hver markaðskostnaður þeirra er. 

Einnig sjá fyrirtæki hvað aðgreinir þessa viðskiptavini og þar með endurspegla þær 

upplýsingar á mögulega viðskiptavini sem geta orðið arðbærir seinna meir. Fyrirtæki 

geta þar með metið hverjir þessir viðskiptavinir eru og sérhannað skilaboð til þessara 

viðskiptavina. Einnig geta fyrirtæki nýtt sér útkomu líftímavirðis til þess að flokka 

viðskiptavini niður í hvaða virði og tekjur þeir eru að skila inn í fyrirtækið (Samuel, 

2018). 

Arðsemi viðskiptavina er mismunandi þar sem ekki allir viðskiptavinir eru að 

kaupa það sama og verður heildar framlegðin aldrei sú sama. Fyrirtæki þurfa að geta 

valið þá viðskiptavini, út frá reiknuðu líftímavirði þeirra til þess að geta sett þá niður í 

flokka. Það sem það getur gefið í ljós er að arðsemi vissra viðskiptavina er að 

kostnaðurinn við að þjónusta þá er of mikill. Eins og Payne og Frow nefna í sinni bók 

þá er hægt að skipta viðskiptavinum niður í þrjá flokka út frá líftímavirði þeirra. Fyrst 

er það verðmætasti viðskiptavinurinn (e. most valuable customers). Þetta eru þeir 
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viðskiptavinir sem hafa hæsta líftímavirðið og standa þeir fyrir kjarna fyrirtækjanna. Út 

frá CRM þarf að halda í þessa viðskiptavini. Næst eru það annars stigs viðskiptavinir 

(e. second tier customers). Þessir viðskiptavinir eru þeir sem geta skapað meira virði 

fyrir fyrirtækið. Hægt er að auka arðsemi fyrirtækisins með því að auka viðskiptavina 

vöxt þeirra út frá CRM. Síðast eru það viðskiptavinir sem eru ekki að skila hagnaði (e. 

below zero customers). Þetta eru viðskiptavinir sem fela í sér allt of mikinn kostnað að 

þjóna og afgreiða. Arðsemi þeirra er enginn og út frá CRM er best að reyna að hætta 

viðskiptum við þá.  Með því að greina þessa viðskiptavini geta fyrirtæki greint það 

hvernig best er að þjónusta þá út frá auðlindum fyrirtækja (Payne og Frow, 2013). 

Formúlan sem stuðst er við þegar reikna á líftímavirði viðskiptavina er sú sem sést hér 

á mynd tvö.  

 

 

 

 

Til að útskýra formúluna betur þá stendur hún fyrir :  

pt :það verð sem viðskiptavinur greiðir í hvert skipti  

Ct :beinn kostnaður sem fylgir því að veita viðskiptavinum þjónustu í hvert skipti. 

i: ávöxtunarkrafa 

t: væntur líftími viðskiptavina 

AC: kostnaður við að ná viðskiptavini. 

Til þess að útskýra hana enn frekar þá er hægt að setja upp dæmi. Segjum sem svo að 

fyrirtæki leggi út 10.000 evrur til þess að ná í nýjan viðskiptavin. Þessi viðskiptavinur 

kemur til með að eiga í viðskiptum við fyrirtækið í þrjú ár, og á þessum tíma eyðir hann 

um 5000 evrum ár hvert. Við gefum okkur það að ávöxtunarkrafan sé 10%. Þar með 

getum við reiknað út líftímavirði þessa viðskiptavins. 

𝐶𝐿𝑉 =  −10.000 +
5000

1.10
+

5000

1.102
+

5000

1.103
= 2434 

Út frá þessu þá getum við sagt að líftímavirði viðskiptavinarins sé um 2.434 evrur. Þar 

sem líftímavirðið er hærra en núll, þá getur fyrirtækið sagt sér að þessi viðskiptavinur 

eigi eftir að leggja til jákvæðan hagnað til fyrirtækisins. Miðað við þessar forsendur 

geta fyrirtæki aflað upplýsinga um viðskiptavini sína og hvaða gerðir skila mestum 

hagnaði, hvernig eigi að leggja til kostnað varðandi þá og hvaða vöru eða þjónustu skuli 

leggja fyrir þennan viðskiptavin (Kotler, Keller,  Brady, Goodman, Hansen, 2012). 

Mynd 2 Customer lifetimevalue 
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2.6 Áhrifavaldar 

Áhrifavaldar eru ólíkir hagsmunaaðilar sem hafa áhrif á þau tengsl sem við myndum 

við viðskiptavini. Þessir áhrifavaldar geta aðstoðað fyrirtæki beint eða óbeint með 

áhrifum sem bæta tengsl við viðskiptavini. Eins og sjá má á neðan greindri mynd þá 

sjáum við helstu markaði sem fyrirtækið myndar tengsl við. Í kjarnanum á myndinni 

sjáum við viðskiptavini og í kringum viðskiptavina erum við með markaði á borð við 

innri markaði sem samanstendur af starfsmönnum og samstarfsmönnum og yfir höfuð 

allt sem tengist því sem gerist innan fyrirtækisins. Fyrirtækin eru líka með meðmæla 

markað, það eru þeir sem hafa áhrif á kaupendur hvort sem það er beint eða óbeint. Svo 

er það áhrifa markaðurinn sem inniheldur hluthafa og eigendur. Ráðningar markaðurinn 

kemur á eftir og svo eru það birgjar og samstarfsaðilar. Þetta eru margir hópar sem 

fyrirtæki geta átt í miklum samskiptum við, en hafa þarf í huga að sumir hópar eiga 

ekki að jafnaði við öll fyrirtæki. Það sem skiptir mestu máli og leggja þarf áherslu á hjá 

fyrirtækjum eru þeir markaðir sem koma að starfsmönnum, viðskiptavinum og 

hluthöfum, þeir þættir sem hafa áhrif á starfsemina (Payne og Frow, 2013). 

 

Viðskiptavina markaður (e. 

Customer markets). Eins og 

myndin segir og gefur til kynna 

er að kjarninn í allri starfsemi 

fyrirtækja eru viðskiptavinir, ef 

fyrirtæki hafa ekki viðskiptavini 

þá geta þau ekki starfað. 

Fyrirtæki þurfa að leggja áherslu 

á tengslin við viðskiptavini og 

það þarf að hafa áhrif á og reyna 

að nýta þau tengsl sem myndast. Viðskiptavinir eru þeir aðilar sem eiga í samskiptum 

við og eru að versla vöru og þjónustu sem fyrirtækið býður upp á. Viðskiptavini er hægt 

að skipta upp í þrjá flokka; kaupanda, milliliði og neytendur. Kaupandinn er sá aðili 

sem heldur utan um einhverja vöru eða þjónustu sem í boði er. Sem dæmi þá er 

kaupandinn heildsölu aðili. Milliliðir eru þá söluaðilar sem kaupa vöruna eða 

þjónustuna af heildsölunum til þess að selja síðan til neytanda. Neytendur versla vöruna 

af söluaðilanum. Þessi skilgreining á samt ekki við öll fyrirtæki í heiminum. 

Dreifileiðirnar geta verið lengri hjá öðrum fyrirtækjum sem skapar fleiri skref í 

Mynd 3 Helstu markaðir áhrifavalda. 
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keðjunni. Önnur fyrirtæki reiða sig ekki á milliliði og er því farvegurinn allt annar en 

hjá öðrum. Fyrirtæki þurfa að skoða og meta þennan farveg sem skilar sér á endanum 

til viðskiptavina og skoða þar með virðið sem hver milliliður er að skila af sér. Ef 

milliliðir eru að skila því virði sem neytandinn er að sækjast eftir þá er haldið í hann, 

en ef hann er kostnaðarsamur og er ekki að skila því virði sem hann á að gera til 

endanlegs neytanda, þá er best að losa sig við hann(Payne og Frow, 2013). 

 Meðmæla markaður (e. Referral market). Þetta eru aðilar sem eru að mæla með 

eða benda á vöru eða þjónustu sem fyrirtækið er að bjóða upp á. Meðmælendur hafa 

þar með einhver áhrif á það hvort viðskiptavinir komi til með að versla við fyrirtækið. 

Núverandi viðskiptavinir fyrirtækja eru taldir vera bestu markaðsaðferðirnar, þar sem 

þessir viðskiptavinir geta skapað jákvæð meðmæli til þeirra sem koma til með að versla 

við fyrirtækið. Hægt er að skipta þessum markaði upp í tvo hluta, það er að segja 

meðmæli viðskiptavina og síðan meðmæli þriðja aðila. Meðmæli viðskiptavina er skipt 

upp í tvo þætti, almenn meðmæli (e. Advocacy refferral) og meðmæli með hvatningu 

(e. Company-initiated customer refferrals). Almenn meðmæli er þegar viðskiptavinur 

er fullkomlega ánægður með vöru eða þjónustu fyrirtækisins. Fyrirtæki græða töluvert 

á því að reyna að skapa þessa viðskiptavini og breyta þeim í talsmenn fyrirtækisins. 

Meðmæli með hvatningu snýst um að fyrirtæki beina starfsemi eða einhverri hvatningu 

að viðskiptavinum til þess að mæla með fyrirtækinu. Fyrirtæki bjóða þeim 

viðskiptavinum sem taka þetta að sér afslátt eða einhvern ávinning af því að mæla með 

fyrirtækinu. Meðmæli frá þriðja aðila eru meðmæli sem eru bæði óformleg og formleg. 

Óformleg meðmæli geta verið almenn og þá eru viðskiptavinir ánægðir með tiltekna 

þjónustu eða vöru og mæla með henni. Síðan eru það meðmæli sérfræðinga sem fela í 

sér að sérfræðingur sem hefur mikla þekkingu eða upplýsingar um viðkomandi vöru 

eða þjónustu og bendir viðskiptavinum á hvar best sé að versla viðkomandi vöru eða 

þjónustu. Sértæk meðmæli er um tiltekna, sérstaka eða sértæka hluti. Svo eru það 

meðmæli um aðra valkosti, það er þegar viðkomandi mælir með vöru til viðskiptavina 

á ófullnægjandi hátt og bendir þá á aðra vöru í staðinn. Gagnkvæm meðmæli eru þar 

sem einhver aðili mælir með ákveðinni þjónustu eða vöru og svo kemur annar aðili og 

mælir með vöru eða þjónustu í gagnstæða átt. Síðast en ekki síst eru það meðmæli 

starfsmanna. Starfsmenn geta haft áhrif með meðmælendum sínum um tiltekna vöru 

eða þjónustu, yfirleitt sem árangurstengd ákvörðun. Sem sagt starfsmenn nýta sér það 

að mæla með til þess að fá bónus fyrir selda vöru(Payne og Frow, 2013). 
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 Áhrifa markaður (e. Influence market). Í ytra umhverfinu eru ýmsir aðilar sem 

skipta máli og hafa áhrif á hversu miklum og góðum tengslum við náum við 

viðskiptavini. Þetta er beinn þáttur hvað varðar viðskiptavina tengsl og fyrirtæki verða 

að huga að ytra umhverfinu. Hér eru aðilar í ytra umhverfinu á borð við 

fjármálaumhverfið og hluthafar, greiningaraðilar og stofnanir sem gefa sýn á 

fyrirtækið. Þessir aðilar geta haft áhrif á það hvernig viðskiptavinir horfa á fyrirtækið 

út frá því hvort það veki áhuga að versla við viðkomandi fyrirtæki. Einnig eru aðilar 

eins og stéttarfélög, stjórnmálaumhverfið og reglugerðar umhverfið. Það er gott að geta 

átt í jákvæðum samskiptum við þessa aðila, þar sem fyrirtæki geta þurft á þeim að halda 

hvað varðar rekstur fyrirtækisins. Einnig skiptir máli að vera í tengslum við 

samkeppnisaðila, því þeir eru á staðnum og það er alltaf jákvætt að hafa einhverja 

samkeppni(Payne og Frow, 2013). 

 Ráðningarstofur og starfsmannaumhverfið (e. Recruitment markets). Þessi 

markaður er mikilvægur fyrir fyrirtæki sem eru í samkeppni um þjónustu. Starfsfólk í 

þjónustuiðnaðnum getur verið mjög eftirsóknarvert, sérstaklega sérhæft starfsfólk. 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að byggja upp það viðhorfð að spennandi sé og áhugavert 

að starfa hjá viðkomandi aðila og fyrirtæki geta nýtt þessi áhrif frá þessum markaði. 

Ráðningaskrifstofur eru mikilvægar og samskipti, álit þeirra og reynsla getur verið 

dýrmæt fyrir fyrirtæki(Payne og Frow, 2013). 

 Birgjar og samstarfsaðilar (e. Supplier/alliance markets). Þessum markaði er 

skipt í tvennt, það er að segja birgja og síðan samstarfsaðila. Birgjar eru sölumenn sem 

útvega fyrirtækjum áþreifanlegar vörur. Samstarfsaðilar eru hálfgerðir birgjar líka, 

nema fyrir utan þá eru þessir aðilar að þjónusta okkur með þekkingargrunn í staðin fyrir 

áþreifanlega vöru. Samstarfsaðilar koma með einhverja nýja þekkingu inn í fyrirtækið 

og geta styrkt viðkomandi þekkingu fyrirtækisins(Payne og Frow, 2013). 

 Innra umhverfi (e. Internal markets). Hérna er verið að horfa í 

framlínustarfsfólk, verkstjóra, deildarstjóra og stjórnendur fyrirtækisins. Þeir hafa áhrif 

á viðskiptavini, þeir hafa áhrif á birgja, ráðningarmarkaðinn, meðmælendur og áhrifa 

markaðinn. Þetta vinnur allt saman. Fyrirtæki þurfa að vera meðvituð um það sem þau 

eru að gera og af hverju þau eru að gera það(Payne og Frow, 2013).  
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2.7 CRM og stafræn markaðssetning 

 

2.7.1 Stafræn markaðssetning og helstu hugtök 

Stafræn markaðssetning er meðhöndluð á annan hátt en hin hefðbundna 

markaðssetning sem við þekkjum í dag sem bíður upp á nýrri leiðir til þess að eiga í 

samskiptum milli viðskiptavina og fyrirtækja. Hin hefðbundna samskiptaleið sem 

fyrirtæki hafa gengið í gegnum eru breyttar með tilkomu samfélagsmiðla og stafrænnar 

markaðssetningar. Til að koma ljósi á það, verða nefnd fjögur atriði sem sýna hvernig 

stafræn markaðssetning hefur umbreytt hefðbundnum markaðsaðgerðum(Chaffey og 

Chadwick, 2012). 

• Gagnvirkni (e. Interactivity). Tilkoma stafrænna miðla hefur ýtt undir og aukið við 

svo kallaða tvíhliða endurgjöf (e. Two way feedback) en hún snýst fyrst og fremst 

um það að söluaðilar og viðskiptavinir geta nálgast hvorn annan í staðin fyrir að 

auglýsingu, vöru eða þjónustu sé þröngvað upp á neytandann eins og gerist í 

hefðbundinni markaðssetningu, þar sem notast er við push media. Push media eru 

eins og sölubæklingar sem sendir eru heim til neytanda, auglýsingar í útvarpi eða 

sjónvarpi. Gagnvirknin hefur aukist með stafrænum miðlum og viðskiptavinir leita 

að upplýsingunum sjálfir ef þörfin er fyrir einhverri vöru eða þjónustu sem hann 

leitar eftir. Viðskiptavinir leita þar með að upplýsingunum sjálfir með því að nýta 

sér samfélagsmiðla eða leitarvélar. 

• Upplýsingaöflun (e. Intelligence). Með tilkomu stafrænnar markaðssetningar og 

þeirri miklu tækniþróunar þá geta og hafa fyrirtæki þann möguleika að nýta sér 

upplýsingaöflun fyrir tiltölulega lítinn kostnað þegar kemur að 

markaðsrannsóknum. Hérna er verið að tala um að fá álit viðskiptavina á ákveðnum 

vörum eða þjónustu sem fyrirtækin bjóða upp á. Sem dæmi geta fyrirtæki sent út 

könnun eða spurningarlista til viðskiptavina til þess að afla upplýsinga og 

viðhorfum þeirra á tiltekinni vöru eða þjónustu. 

• Einstaklingsgreining (e. Individualisation). Þessi liður byggist á því að fyrirtæki 

geta með tilkomu stafrænna miðla persónugert öll sín samskipti við viðskiptavini 

og sniðið auglýsingar og annað efni að viðskiptavinum. Þessi einstaklingsgreining 

fer fram með upplýsingaöflun með því að fylgjast með umferð á heimasíðum 

fyrirtækja og skráð niður hvað viðskiptavinir eru að aðhafast á heimasíðu eða 

samfélagsmiðlum fyrirtækjanna. Þessar upplýsingar eru síðan nýttar til þess að 
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sníða að og miða að því sem viðskiptavinurinn gerði síðast þegar hann heimsótti 

heimasíðu fyrirtækisins.  

• Endurskipulagning iðnaðarins (e. Industry restructing). Þessi skilgreining gerir 

grein fyrir því að fyrirtæki sem eru að sækja inn á stafrænan markað þarf mögulega 

að endurskipuleggja samskiptaleiðir sínar. Sem dæmi geta fyrirtæki losað sig við 

milliliði eins og birgja þar sem auðveldara er að nálgast viðskiptavini. Þá er hægt 

að koma á samskiptum við aðra birgja á veraldarvefnum sem gætu mögulega verið 

betri. 

Fyrirtæki í dag geta ekki spurt sig hvort það eigi að nýta sér stafræna markaðssetningu, 

fyrirtæki hafa ekki kost á öðru, ef þau vilja vera samkeppnishæf. Þar með komum við 

að kostum stafrænnar markaðssetningar og þá er horft í essin fimm, sem eru Sell, serve, 

speak, save og sizzle (Chaffey og Chadwick, 2012. 

1. Selja (e. Sell). Kosturinn við það að selja vöru eða þjónustu í gegnum stafræna 

tækni er sú að fyrirtæki geta aukið sölu á vörum eða þjónustu með því að nýta 

sér fleiri dreifileiðir, sem þau hefðu ekki getað nálgast á hefðbundinn hátt. 

Fyrirtæki geta einnig boðið upp á stærra vöruúrval og lægra vöruverð í gegnum 

stafræna tækni. 

2. Þjóna (e. Serve). Fyrirtæki geta boðið upp á aukin fríðindi eða vildarkerfi í 

gegnum stafræna tækni. Samskipti aukast við viðskiptavini og þar með látið þá 

vita af frekari vörum eða þjónustu sem koma seinna á markað og fengið 

endurgjöf frá viðskiptavinum.  

3. Tala (e. Speak). Fyrirtæki komast mun nær viðskiptavinum með því að fylgjast 

með þeim og aflað upplýsinga um þá með því að setja út kannanir, komið á betri 

samskiptum og fá einnig álit á vörum og þjónustu. 

4. Spara (e. Save). Með tilkomu stafrænna miðla geta fyrirtæki lækkað kostnað 

sinn með því að hætta að prenta sölubæklinga sem dæmi og birt þá frekar á 

samfélagsmiðlum eða heimasíðum þeirra. Einnig er hægt að spara 

þjónustukostnað og lækkað kostnað vörunnar eða þjónustunnar með því að 

markaðssetja á samfélagsmiðlum. 

5. Sizzla (e. Sizzle). Fyrirtæki geta bætt vörumerkja vitund viðskiptavina. Þetta 

gera fyrirtæki með því að markaðssetja vöru eða þjónustu á samfélagsmiðlum 

og dreifa auglýsingum á netinu í gegnum samfélagsmiðla á borð við youtube, 

instagram, facebook, twitter og snapchat. Fyrirtæki geta nýtt sér þessa 

samfélagsmiðla til þess að bjóða upp á nýja upplifun, ný tilboð og byggt upp 
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samfélög á samfélagsmiðlum. Samfélög verða til út frá vörumerki fyrirtækja, 

sem dæmi má nefna síður á borð við Tattoo á Íslandi, TattooDo og mörg önnur 

samfélög sem byggja á vörumerki húðflúrsstofnana og listamanna. 

Með tilkomu stafrænnar markaðssetningar hafa völdin snúist við. Áður fyrr var það 

markaðsaðilinn sem hafði áhrif á þau skilaboð sem viðskiptavinurinn las. Nú í dag þarf 

viðskiptavinurinn ekki að bíða eftir þeim upplýsingum sem fyrirtæki senda frá sér, hann 

leitar sjálfur að þeim upplýsingum sem hann sækist eftir. Viðskiptavinurinn heyrir 

mögulega umtal um vöru eða þjónustu í gegnum word of mouth, þannig að 

markaðsaðilinn og fyrirtæki þurfa að reyna að stjórna þessum samskiptum á milli 

viðskiptavina með markvissum hætti og reyna að hafa áhrif á þá sem eru að mæla með 

vörum þeirra og þjónustu. Þar með má álykta að miklar breytingar hafi átt sér stað með 

tilkomu stafrænna miðla og fyrirtæki þurfa að vera reiðubúin að taka þátt í 

þeim(Chaffey og Chadwick, 2012).  

 

2.7.2 Hvernig er hægt að nýta CRM með stafrænni markaðssetningu. 

Stafræn markaðssetning gefur fyrirtækjum aðgang að hegðunarmynstri nýrra og 

núverandi viðskiptavina með notkun samfélagsmiðla og einnig til þess að afla 

upplýsinga um þá, eins og nefnt var hér að ofan. Með þeim upplýsingum sem safnað er 

geta fyrirtæki skipt viðskiptavinum niður eftir hegðun, áhugamálum og viðhorfum 

þeirra, óháð því hver aldurshópur og staðsetning þeirra viðskiptavina er. Fyrirtæki geta 

þá með aðstoð þessara upplýsinga sniðið markaðsaðgerðir að þeim markhópi sem 

fyrirtækið sækist eftir sem byggist á áhugamálum, viðhorfum og hegðun viðskiptavina. 

Þar með geta fyrirtæki nýtt sér sálfræðilegar breytur viðskiptavina sem eru mun 

hagkvæmari en þessar hefðbundnu lýðfræðilegar breytur. Samfélagsmiðlar og CRM 

gera fyrirtækjum þar með kleift að senda aðsniðin skilaboð til viðskiptavina(Payne og 

Frow, 2013). 

 Stafræn stjórnun viðskiptatengsla (e. E-CRM) snýst um að innleiða stefnumótun 

og aðgerðir hvernig fyrirtæki geta nýtt sér stafræna tækni og upplýsingar sem geta nýst 

við stjórnun viðskiptatengsla. Eins og nefnt hefur verið áður þá eru samfélagsmiðlar 

gríðarlega stórt tæki fyrir fyrirtæki að nýta sér og sérstaklega mikilvægt tól þegar nýta 

á CRM með samfélagsmiðlum. Með tilkomu samfélagsmiðla og notkun á CRM þá 

hefur sprottið upp ný skilgreining hvað varðar CRM. Svo kölluð félagsleg stjórnun 

viðskiptatengsla (e. Social CRM). Þessi skilgreining snýst um að fyrirtæki nýti sér nýjan 

vettvang samfélagsmiðla til þess að búa til og skapa viðskiptavina tengsl og einnig 
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viðskiptavina virði. Eins og sjá má í neðan greindum lista þá eru sjónarmið e-crm og 

social crm (Chaffey og Chadwick, 2012):  

• Fylgjast með og greina þau samskipti sem viðskiptavinir eiga sín á milli með 

því að nýta sér tæki og tól samfélagsmiðla. 

• Skilja hvað mögulegir viðskiptavinir (e. Prospects) eru að skoða hvað varðar 

þjónustu og vörur fyrirtækja. Fyrirtæki þurfa að skoða og fylgjast með hvað 

samkeppnisaðilar eru að bjóða viðskiptavinum og finna út hvernig eigi að 

komast inn í þau samskipti sem viðskiptavinir eru að eiga sín á milli til þess að 

auka sölu. 

• Fyrirtæki þurfa að bjóða upp á heimasíður og upplýsingar fyrir viðskiptavini. 

Sem dæmi einhvers konar vettvang þar sem viðskiptavinir geti aflað upplýsinga 

um vöru eða þjónustu fyrirtækja. 

• Nýsköpun spilar stóran þátt. Fyrirtæki þurfa með að nýta sér samskipti 

viðskiptavina til þess að geta boðið upp á nýja vöru eða þjónustu út frá þeim 

samskiptum sem viðskiptavinir eiga. 

• Samstarf innan fyrirtækisins þarf að vera til staðar svo að tækni og tól séu 

samræmd stefnu fyrirtækisins. 

• Upplifun viðskiptavina er mikilvæg. Með því að nýta sér social crm geta 

fyrirtæki aukið virði viðskiptavina og upplifun þeirra til þess að auka virði fyrir 

vörumerki fyrirtækisins. Þetta er hægt með því að nota einhvers konar 

vildarkerfi fyrir viðskiptavini til þess að auka þeirra virði og skapar þar með 

talsmann fyrirtækisins. 

Þegar kemur að CRM og samfélagsmiðlum þurfa fyrirtæki að samþætta þá tækni og 

nýta þau gögn sem safnast til þess að fá góða innsýn á viðskiptavini. Fyrirtæki þurfa að 

hætta að hugsa um söluherferðir og byrja að hugsa um þátttöku og tengjast 

viðskiptavinum sínum. Fyrirtæki þurfa að nýta samskiptin sem verða til á 

samfélagsmiðlum og samstilla þær samskiptaleiðir sem eru í boði til þess að nýta ólíkar 

tegundir af gögnum til þess að fá góða innsýn. Ef fyrirtæki fylgja þessum leiðum þá er 

hægt að eiga dýpri samskipti við viðskiptavini sem á endanum uppfyllir þarfir 

viðskiptavina. Með því að dýpka samtölin þá er hægt að afla meiri upplýsinga um þá 

og hvaða stigi þeir eru á í ferlinu. Heimasíðum eða facebook síðum fyrirtækja þarf að 

huga vel að. Þessir miðlar þurfa að uppfylla það hlutverk að vera vettvangur fyrir 

viðskiptavini, með því að afhenda skilaboð, upplýsingar og upplifun til þess að ná fram 

meiri upplifun viðskiptavina(Payne og Frow, 2013).  
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2.8 Innleiðing CRM 

Töluverð breyting felst í að innleiða CRM. Fyrirtæki þurfa að vera í stakk búin að takast 

á við það að hefja innleiðingu. Fyrirtæki þurfa að sjá og átta sig á því hvar þetta skapar 

aukið virði, þar sem innleiða þarf þetta oft á tíðum í ólíkum dreifileiðum og ólíkum 

einingum í fyrirtækjum. Fyrirtæki þurfa að huga vel að öllum þeim þáttum sem snúa að 

fyrirtækinu, sem dæmi starfsfólk, stjórnendur og hvort innleiðing muni borga sig  og 

hvort hún komi til með að skila hagnaði. Undirstöðu atriðið er samt sem áður starfsfólk 

og stjórnendur, eins og nefnt var. Skilningur verður að vera til staðar hjá starfsfólki og 

samstarf þarf að vera innan alls fyrirtækisins svo innleiðing gangi upp. Talað er um sjö 

atriði sem þurfa að vera til staðar þegar fyrirtæki fara í innleiðingu á CRM. 

1. Fyrirtæki þurfa að innleiða stefnu 

2. Fyrirtæki þurfa að vera með heildstætt skipulag þar sem sýnt er fram á 

þær aðgerðir sem skapa yfirburði, samkeppnisforskot og hvernig eigi að 

viðhalda því. 

3. Það skiptir máli hvernig stjórnendur hegða sér og hvernig þeir skilja 

verkefnið. 

4. Starfsfólkið þarf að skipta máli vera með í breytingunum svo allir séu á 

sömu blaðsíðu. 

5. Fyrirtæki þurfa að hafa uppbyggingu sem að styður við innleiðingu 

CRM og skýrt skilgreint hver gerir hvað. 

6. Það þurfa að vera kerfi og ferlar sem fyrirtækið fer eftir til þess að 

innleiðingin sé sem árangursríkust.  

7. Fyrirtæki þurfa að hafa sameiginlega sýn og vera sammála um það hvert 

það sé að stefna. 

 

Þegar stefnumótun hefur átt sér stað þá hefst undirbúningur innleiðingar. Fyrirtækið 

getur spurt sig nokkurra spurninga áður en farið er af stað í innleiðingu, en þær 

spurningar eru hvort fyrirtækið vilji draga úr kostnaði viðskiptavina, hvort það vill afla 

sér nýrra viðskiptavina, vill fyrirtækið halda í mikilvægustu viðskiptavinina og hvort 

fyrirtækið vill selja fleiri vörur eða þjónustu til þess að afla verðmætustu 

viðskiptavinanna. Ef þessu er svarað játandi eða fyrirtækið vill halda áfram þá er farið 

í innleiðinguna. Stjórnendur þurfa að vera í fararbroddi í undirbúningnum og heildar 

ferlinu sjálfu. Fyrirtækið þarf að stuðla að því að starfsfólk fái þjálfun og það sýni 

stuðning með innleiðingunni(Payne og Frow, 2013). 
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 Í innleiðingarferlinu sjálfu þá þurfa fyrirtæki að skipa verkefnastjóra sem 

myndar síðan teymi sem er síðar meir ábyrgt fyrir innleiðingunni. Hafa þarf samt í huga 

að innleiðing er ekki alltaf eins og fer það eftir fyrirtækjum og áherslum þeirra hvernig 

innleiðing fer fram. Fyrirtæki þurfa einnig að huga að þeim hagsmunaaðilum sem 

standa fyrirtækinu nær, því þeir mega alls ekki gleymast. Gott er að fá þeirra álit og 

skoðanir þegar kemur að innleiðingu. Upplýsingatækni og öll tæknimál þarf fyrirtækið 

að skoða og valin er sú tækni sem hentar fyrirtækinu sem best. En grunn atriði hvað 

varðar innleiðingu er hvernig er farið að innleiðingu á sem árangursríkastan máta. Þar 

með er gott að nýta sér kenningar um breytingarstjórnun. Fyrirtæki þurfa samt sem áður 

að huga að því að það eru þarfir fyrirtækisins sem eiga að drífa innleiðingu áfram en 

ekki tæknin. (Payne og Frow, 2013). 

 Breytingarstjórnun  er vítt hugtak, en það fjallar um allar þær aðferðir sem 

aðstoða fyrirtæki að innleiða breytingar á sem árangursríkastan hátt. Þeir þættir sem 

skipta samt mestu máli hvað varðar innleiðingu er þátttaka notenda frá byrjun, umbun 

fyrir góða frammistöðu, stuðningur og þátttaka yfirstjórnar og hvers vegna, hvernig og 

hvenær. Payne og Frow skipta innleiðingu á CRM fyrir fyrirtæki niður í tvo hluta(Payne 

og Frow, 2013).  

- Hversu auðvelt sé að innleiða CRM (e. ease of implementation) 

- Hvaða áhrif breytingarnar munu hafa á fyrirtækið (e.impact on our business). 

Fyrirtæki geta skipt og brotið breytingarnar niður og tekið innleiðinguna í skrefum. 

Fyrirtæki geta þar með (Payne og Frow, 2013): 

1. Það sem auðvelt er að framkvæma og innleiða. Það sem hefur lítil áhrif og er 

auðvelt í innleiðingu 

2. Það sem erfitt er að innleiða. Sem sagt þá hluti sem hefur lítil áhrif en þarf samt 

að framkvæma 

3. Það sem er auðvelt og fljótlegt að innleiða en hefur mikil áhrif. 

4. Það sem er erfitt að innleiða og hefur mikil áhrif. 

 

En þar sem starfsfólk og stjórnendur eru lykileinstaklingar þegar kemur að innleiðingu 

þá gæti árangursrík innleiðing farið eftir átta þrepa módeli Kotter´s. Stefna, skipulag, 

menning og kerfi skipta miklu máli í breytingarferlinu, en mestu skiptir þó að ná fram 

breytingum á hugarfari og atferli fólks í þessum átta þrepum. Lykilinn að breytingum 

liggur í tilfinningum fólks og hvernig höfðað er til þessara tilfinninga. Starfsfólk getur 

hugsað á nýjan og öðruvísi hátt og getur það breytt hegðunarmynstri starfsfólks og leitt 
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til enn betri árangurs. En lykil þættir í átta þrepa módelinu eru(Myers, Hulks og 

Wiggins, 2012) : 

1. Að skynja þörf fyrir breytingar – í upphafi breytingar er mikilvægt að starfsfólk 

skynji þörf fyrir breytingum til þess að ná fram samvinnu. 

2. Að setja saman hóp sem drífur áfram breytingar – mikilvægt að setja saman hóp 

einstaklinga eða teymi til þess að undirbúa og leiða breytingar. 

3. Að skapa framtíðarsýn – með framtíðarsýn er dregin upp skýr og afdráttarlaus 

mynd af framtíðinni sem lýsir því að hverju fólk stefnir. 

4. Að miðla framtíðarsýn um breytingar – stjórnendur verða að upplýsa starfsfólk 

um framtíðarsýnina með skýrum skilaboðum, og fjarlægja hindranir eins og 

mögulegt er. 

5. Að virkja starfsfólkið í breytingum – til þess að framtíðarsýnin verði að 

veruleika þarf að virkja sem flest starfsfólk til aðgerða. 

6. Að búa til áfangasigra – áfangasigrar auka trú starfsfólksins á breytingarnar og 

við það eykst vinnugleði þess. 

7. Að nýta ávinning til enn meiri breytinga – mikilvægt að sýna fram á áunninn 

árangur og samgleðjast yfir því. 

8. Að festa nýbreytnina í fyrirtækjamenningunni – vinnustaðamenning er lengi að 

þróast eftir að breytt atferli hefur verið tekið upp hjá starfsfólki. Halda verður í 

nýtt atferli og ganga í skugga um að árangur náist þangað til hegðun fólks verður 

nógu sterk til þess að koma í staðinn fyrir gamlar hefðir. 
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3. Húðflúr á Íslandi 

Húðflúrs heimurinn hefur tekið miklum breytingum í gegnum tímann. Þessi heimur 

hefur opnast mjög mikið á stuttum tíma fyrir öllum þeim sem vilja skreyta sig, hvort 

sem það er til þess að tjá sig eða lýsa persónu einkennum einstaklinga. Húðflúr voru á 

sínum tíma ákveðið táknkerfi fyrir jaðarhópa á borð við sjómenn, fanga, hermenn, 

ættbálka og þræla. Nú til dags hefur húðflúr ekki sömu merkingu og áður fyrr, allir geta 

fengið sér húðflúr sem þarf ekki að tákna neitt sérstakt. En þetta táknkerfi sem talað er 

um snýst um að þeir jaðarhópar sem fengu sér húðflúr voru að gera það til þess að gefa 

upplýsingar um það hvað stöðu einstaklingurinn gegnir í samfélaginu. Húðflúr í dag 

eru grafin í skinn með rafmagnsvélum sem eru kallaðar í þessari menningu 

„tattoobyssur“ eða rafmagnshúðflúrsvél. Þessi rafmagnsvél er samsett úr mótor og 

nálum. Vélin knýr nálarnar áfram, sem gegnir því hlutverki að opna húð og stinga bleki 

inn undir húð einstaklinga sem á lokum myndar ákveðna mynd sem kallað er húðflúr. 

Uppruni húðflúra má rekja alla leið til Tahítí. Húðflúr skiptu íbúum eyjunnar miklu 

máli og var það tengt við trúariðkun þeirra. Má telja að sjómenn og könnuðir hafi 

heillast af þessari trúariðkun og tekið hana með sér til sinna landa og byrjað útbreiðslu 

á þessari iðkun. En með tilkomu kristnitrúar þá voru húðflúr álitin djöfulleg og þar með 

fór ásýnd húðflúra að dala. Jaðarhópar á borð við fanga fóru að skreyta sig og gera það 

með táknrænu kerfi (Bryndís og Brynjar, 2018). 

 Uppruni húðflúra hér á landi má rekja til ársins 1980 til manns sem hét Helgi 

Aðalsteinsson. Helgi húðflúrsmeistari byrjaði snemma sem sjómaður að teikna og rissa 

myndir niður á blöð og sýndi af sér afbragðs hæfileika. Dreif hann sig erlendis til þess 

að læra húðflúrsiðnina og var fyrstu manna til að opna stofu hérlendis og byrja að vinna 

við þessa iðn (Elísabet og Ólafur,2007). Hins vegar byrjaði húðflúrs iðnaðurinn hér á 

landi miklu fyrr en menn gerðu sér grein fyrir. Árið 1940 þann 10. maí hernámu Bretar 

landið og sendu hingað til lands 28.000 hermenn. Herinn kom upp herstöðum víða um 

land og í þessu tilviki þá voru settar upp herbúðir í Hvalfirði(Skúli, 2004). Meðan 

hermenn námu land þá stunduðu þeir það að flúra hvorn annan og komu þar með fyrstu 

græjurnar og flössin til landsins. En flöss eru safn af fyrir fram teiknuðum myndum sem 

fólk getur valið sér úr, til að húðflúra á sig. En eftir að Helgi byrjar að húðflúra fólk hér 

á landi í kringum árið 1990, verða skil á markaðnum og fleiri aðilar byrja að taka þessa 

iðn upp. Upp úr árið 1991-2 byrja tveir aðilar að húðflúra hér á landi. Annar er Sverrir 

sem rekur húðflúrsstofuna Skinnlist og hinn er Jón Páll hjá Ízlensku húðflúrsstofunni. 

Til að byrja með þá var sá helsti markhópur sem sótti þessar stofur sjómenn og 
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glæpamenn. Stofurnar voru taldar sóðalegar og einungis henta fólki á borð við 

glæpamenn og þess háttar lýð. Tímar tóku að breytast fljótlega í kjölfarið og listamenn 

sem hófu að starfa sem húðflúrarar fóru að sækja sér nám hjá menntastofnunum á borð 

við Listaháskólann á Íslandi og frekari stofnunum erlendis(munnlegheimild, 

Viðmælandi D, 2018). 

 Þróunin á landinu fór að vera hröð eftir því sem vinsældir húðflúra jókst. 

Lágstéttar og millistéttar fólk sem var hæfileikaríkt að teikna gat farið að lifa öðruvísi 

og fá borgað daglega með því að flúra. Þjónustan fór líka að taka breytingum, þar sem 

eigendur og listamenn fóru að geta átt í beinum samskiptum við viðskiptavini á mjög 

persónulegan hátt. Með þróuninni hafa gæði farið að spila stóran þátt, húðflúrsvélar eru 

farnar að vera betri, blekið er farið að vera mjög gott og almenn þjónustuhlið í húðflúrs 

menningu batnað með tímanum. Talað er um að sú kynslóð sem er að fá sér húðflúr í 

dag lifi á póstmódernískum tíma, þar sem einstaklingar í samfélaginu gera það sem þeir 

vilja(munnlegheimild, Viðmælandi D, 2018). Í þessum skilningi er verið að tala um að 

póstmódernismi er að rjúfa mörkin milli alvöru list og þess sem kallað er húðflúr. En 

póstmódernismi felur í sér að innleiða sögulegar hefðir en samt sem áður er hún að 

grafa undan hefðum og siðum sem áður voru (Birna, 2000). Eins og áður hefur verið 

nefnt þá var heimur húðflúra byggður á því að einstaklingar þurftu, annaðhvort að vinna 

sér inn húðflúrin eða gegna einhverri stöðu meðal fanga, glæpagengja eða ættbálks. Ef 

tekið er dæmi um sjómenn þá gátu sjómenn ekki fengið sér húðflúr af svölu nema að 

hafa siglt 5000 sjómílur. Einnig gátu þeir ekki fengið sér húðflúr af skjaldböku nema 

að hafa siglt niður fyrir miðbaug. Nú til dags þá er verið að grafa undan þessum hefðum 

og siðum, þar sem hver sem er getur húðflúrað á sig t.d. svölu eða skjaldböku án þess 

að hafa uppfyllt ofan greind skilyrði(munnlegheimild, Viðmælandi D, 2018). 

 

3.1 Merking þess að fá sér húðflúr 

Tímar breytast og fólkið með því, þess vegna er gott að skilja hvert ferlið er sem fólkið 

gengur í gegnum hvað varðar samskipti og sambönd milli neytenda og húðflúrs 

iðnaðinum. Húðflúrs iðnaðurinn stækkar hratt og huga þarf að því hvernig 

þjónustuferlið er, þar sem eftirspurn eftir húðflúrum er að aukast umtalsvert og viðmót 

gagnvart húðflúrum er að minnka töluvert. Með tilkomu frægra einstaklinga og 

umbreytingar í tískuheiminum hafa líkamsbreytingar á borð við lýtalækningar og 

húðflúr aukist mikið og þessi list er orðin almenn innan menningarheimsins. Nú til dags 
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þá eru húðflúrsstofur taldar inn í þjónustugeirann og orðinn partur af þeirri þjónustu og 

vöru sem stækkar sem hraðast(Christina, John, Michael og Pauline, 2004).  

 Talið er, miðað við fyrri rannsóknir að markhópar húðflúrs menningar séu þrír. 

Verða þeir taldir upp hér (Christina, John, Michael og Pauline, 2004): 

1. Tísku og fagurfræðilegir neytendur: Þessi markhópur byggist á þeim 

einstaklingum sem ekki eru að fá sér húðflúr út frá fyrri reynslu eða djúpstæðum 

ástæðum. Þessir neytendur fá sér einna helst húðflúr vegna fagurfræðilegra eða 

tísku drifinna ástæðna. Drifkraftur þessa hóps er út frá tilvísunum frá vinum eða 

tísku, sem dæmi nefni ég tribal húðflúrin jafnt sem gaddavír utan um handlegg, 

sem var hálfgerð tískubóla hér á landi. Þessi markhópur telur sig ekki vera hluti 

af húðflúrs menningu. 

2. Skuldbundnir neytendur: Þessi markhópur byggist á þeim einstaklingum sem 

leggja upp í ferð til að hylja allan líkaman í húðflúrum, fyrir utan sjáanlega staði 

á borð við handabök, háls, haus og andlit. Þessi markhópur vill þar með fylgja 

reglum samfélagsins og ekki staðsetja sig fyrir utan hann, eða standa út úr. Þessi 

markhópur vill ekki verða fyrir eða upplifa fordóma. Yfirleitt saman standa 

húðflúrin af einhverju merkingarbæru fyrir neytandann og sem er persónulegt 

fyrir hann. Þessi markhópur hefur þar með inngöngu að mörgum 

menningarkimum úr húðflúrs samfélaginu. 

3. Skuldbundnir safnarar: Þessi markhópur byggist á einstaklingum sem vilja 

safna húðflúrum frá mismunandi listamönnum. Þeir neytendur sem skilgreina 

sig sem safnara, sjá sig samt sem áður ekki sem einstakling með húðflúr, frekar 

sem er húðflúraður. Það skilgreinist af löngu ferli neytandans að hylja sem flesta 

líkamsparta og vera með lítil sem engin mörk hvar húðflúrin eru staðsett. Þar 

með eru svæði á borð við háls, handarbök, andlit og haus. Þessi hópur neytenda 

tekur þá ákvörðun að staðsetja sig fyrir utan almennar reglur samfélagsins og 

vill þar með skera sig úr. Þetta hefur áhrif seinna meira á lífsferli þessa neytanda, 

þar sem eftirsjá gæti sprottið upp, til þess kemur að einstaklingurinn vilji fylgja 

reglum samfélagsins á ný.  
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3.2 Ferlið að fá sér húðflúr 

Ferlið sem neytandinn gengur í gegnum er tiltölulega flóknara en finna má í öðrum 

þjónustu fyrirtækjum. Þar sem það kostar bókstaflega blóð, svita og tár að fá sér húðflúr 

og þau persónulegu einkenni sem finna má í gegnum ferlið. Eins og nefnt var hér að 

ofan þá eru til þrír markhópar fyrir neytendur húðflúra. Þrátt fyrir þá mismunandi áhuga 

innan hverra markhópa, þá er upplifunin og ferlið það sama.  

 Til að byrja með þá þurfa neytendur að afla upplýsinga. Tíminn sem fer í að 

finna rétta húðflúrið er mun meiri en upplýsinga söfnun hjá öðrum þjónustu 

fyrirtækjum. Neytendur þurfa að leggjast yfir og afla upplýsinga um bæði húðflúrið 

sjálft, listamanninn sem viðkomandi vill fá í verkið og stílinn, svo dæmi séu nefnd.  

Þegar neytandinn er búinn að finna þann listamann og stofu sem hann vill fara til er 

næsta skref að finna og lesa ummæli um stofuna, listamanninn eða bæði. Meðmæli eru 

einnig veigamikill þáttur hvað varðar upplýsinga öflun. Flestir neytendur velja 

húðflúrsstofu og listamann út frá meðmælum frá vinum og vandamönnum. Ferlið felur 

einnig í sér að fara og heimsækja stofurnar og afla upplýsinga, þar skipta fyrstu kynni 

miklu máli. Framkoma og útlit húðflúrstofa skiptir miklu máli í vali á stofu.  Gæði og 

upplýsingar sem safnað hefur verið, verða að endurspegla væntingar viðskiptavina og 

þurfa listamenn að keppa um viðskiptavini eins og gengur og gerist í öðrum 

þjónustufyrirtækjum (Christina, John, Michael og Pauline, 2004). 

Næsta skref neytandans er að fullvissa sig um að rétta húðflúrið hafi verið valið, 

stofa og listamaður. Starf listamannsins er að fullvissa viðskiptavininn með því að svara 

öllum spurningum sem hann hefur og láta viðskiptavininum líða vel og bjóða upp á 

góða þjónustu hvað það varðar. Að húðflúra sig er félagsleg athöfn og einnig 

áþreifanleg. Það er að segja þetta er svipað og að fara út í búð og versla sér einhverja 

vöru sem neytandinn vill, fyrir utan hversu varanleg varan er(Christina, John, Michael 

og Pauline, 2004). 

 Mannleg færni, byggja upp traust og gagnkvæm þátttaka skiptir miklu máli í 

ferlinu. Eins og nefnt er hér að ofan þá þarf neytandinn fullvissu. Þessi fullvissa sem 

neytandinn leitar að felur í sér mannlega færni listamanna og getuna til þess að byggja 

upp traust milli þeirra beggja. Neytandinn er að leggja húð sína í hendur listamannsins 

og þarf að vinna að þessum undirstöðum svo bæði neytandinn finni fyrir trausti og 

væntingum hans sé mætt. Listamaðurinn þarf að leggja sig jafn mikið fram og 

neytandinn hefur gert við upplýsinga öflun, vali á stofu og listamanni. Ef traust, 

væntingar og þátttaka liggur fyrir, byggist upp mikið samband milli neytandans og 
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listamannsins. Ef þessum þáttum er fylgt eftir og upplifun og væntingum neytandans er 

mætt umfram hans hugsun, er hægt að byggja upp tryggð hans til tiltekinnar stofu eða 

listamanns. Það sem gerist í kjölfarið af tryggum viðskiptavin er að hann verður 

gangandi auglýsing fyrir listamanninn eða stofuna. Word of mouth verður til og 

meðmæli neytandans eykur eftirspurn eftir þessum listamanni sem hann er tryggur.   
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4. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um tilgang rannsóknarinnar og hvaða aðferðafræði var 

notuð. Farið verður yfir hverjir þátttakendur eru og einnig siðferði við úrvinnslu á 

gögnum sem safnað var við gerð rannsóknarinnar. Einnig verður skoðað hverjar 

takmarkanir eru og greint frá hvernig úrvinnsla gagna gekk fyrir sig.  

 Við rannsókn þessa var notast við blandaða rannsóknaraðferð. Það er, bæði 

megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin voru viðtöl sem flokkast undir 

eigindlegar rannsóknir og einnig var útbúin spurningarkönnun sem er megindleg 

aðferð. Notaðar voru bæði frumheimildir (e. primary data) sem rannsakandi hafði 

sjálfur aflað úr niðurstöðum úr spurningakönnun sem send var út. Einnig er stuðst við 

afleiddar heimildir (e. secondary data) eins og þær fræðibækur, fyrri rannsóknir og 

greinar sem notaðar eru í fræðikaflanum. Til þess að tryggja áreiðanleika þeirra 

heimilda sem aflað var, voru margar heimildir notaðar sem styðja hver aðra til að 

minnka líkur á því að um óáreiðanlegar upplýsingar sé að ræða. 

 Eins og tekið hefur verið fram þá var stuðst við blandaða rannsóknaraðferð. 

Þessi aðferð er nýtt til þess að afla frekari gagna, greina þau og blanda saman bæði 

eigindlegum og megindlegum aðferðum í sömu rannsókn til þess að skilja betur 

viðfangsefni rannsóknarinnar. En með því þá fæst betri skilningur á 

rannsóknarspurningunni og efni rannsóknarinnar, heldur en að velja aðra hvora 

aðferðina. Í þessari rannsókn þá var stuðst við samleitandi snið (e. convergent paralell 

design). Í þessu sniði þá eru megindleg og eigindleg gögn greind hver í sínu lagi og eru 

síðan borin saman eða tengd við umræðuna. Helstu kostir sem fylgja því að nýta sér 

blandaða aðferð eru þeir að með því að samnýta báðar aðferðir er hægt að nýta 

styrkleika beggja rannsóknaraðferða, einnig varpar hún skýrara ljósi á fyrirbærin sem 

rannsökuð eru vegna fjölbreytni gagna og gagnasöfnunar. Helstu gallar sem finna má 

við blandaða aðferð er sú að þessi aðferð krefst víðtækrar gagnaöflunar og mun meiri 

orku og vinnu en ella. Einnig er talað um að blönduð rannsóknaraðferð feli í sér að 

meiri þungi er settur í aðra hvora aðferðina en ekki á báðar (Sigríður, 2016). 

 Ef við brjótum þetta niður og tölum um galla og kosti við bæði eigindlegar og 

megindlegar rannsóknaraðferðir, þá má sjá að helstu kostir við eigindlegar er sú að 

rannsakandi öðlast skilning á efninu sem um ræðir á dýpri hátt en ekki í gegnum töluleg 

gögn. Gallar eigindlegra rannsókna fela hins vegar í sér að sú aðferð er tímafrek, dýr 

og getur sett álag á rannsakanda, einnig er erfitt að rannsaka stóra hópa út frá 

eigindlegum gögnum. Í megindlegum rannsóknar aðferðum eru kostir á borð við 
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tímasparnað, peningasparnað og þær upplýsingar sem safnast, geta verið áreiðanlegri, 

út frá tölulegum gögnum. Gallarnir eru samt sem áður að rannsakandi er háður þeim 

gögnum sem safnast eru og ekki hægt að kafa dýpra í þær upplýsingar.  

 

4.1 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna það hvaða þættir skipta máli í CRM og hvort 

húðflúrsstofur á Íslandi séu að nýta sér CRM. Þar með var þýði rannsóknarinnar, 

húðflúrsstofur og stjórnendur þeirra jafnt og viðskiptavinir þeirra. Rannsakandi hefur 

áhuga á því að kanna hvort stjórnendur húðflúrsstofa séu að nýta sér þá þætti sem CRM 

hefur uppá að bjóða og einnig hvort húðflúrsstofur séu að nýta sér og viðhalda 

viðskiptatengslum. Rannsakandi kannaði einnig hvort einhver gagnaöflun væri að eiga 

sér stað innan húðflúrsstofnana. 

 Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: 

Hvernig geta húðflúrsstofur á Íslandi nýtt sér stjórnun viðskiptatengsla til þess að auka 

langtímavirði viðskiptavina? 

 

4.2 Þátttakendur 

Þar sem verið er að rannsaka hvernig húðflúrsstofur geta nýtt sér stjórnun 

viðskiptatengsla er þýði rannsóknarinnar sá hópur sem tilheyrir þeim markaði. Þar er 

átt við alla þá viðskiptavini sem eru með húðflúr og hafa nýtt sér þjónustu 

húðflúrsstofnana og einnig stjórnendur húðflúrsstofa á Íslandi. 

 Rafræn spurningakönnun var gerð í þeim tilgangi að komast að því hvernig 

viðskiptavinir húðflúrsstofnana hér á Íslandi líta á þjónustu einkenni og hvernig þeir 

einstaklingar túlka þjónustu gæði hjá húðflúrsstofum. Spurningakönnunin innihélt 

spurningar sem eiga að leiða í ljós hvaða þættir hefðu áhrif á þeirra val á húðflúrsstofum 

og hvaða þættir viðskiptavinir horfa í hvað varðar gæði þjónustu. Könnunin var send út 

á Facebook og nánar tiltekið hóp sem ber heitið Tattoo á Íslandi. Inn í þeim hóp eru 

tæplega 25.000 manns. Úrtakið var sjálfvalið úrtak á Facebook og gat fólk valið sjálft 

hvort það tók þátt eða ekki. Úrtakið var því allur hópurinn. Í upphafi könnunarinnar er 

gert grein fyrir markmiði hennar og ekki sé hægt að rekja svör til þátttakenda. Könnunin 

var opnuð seinni partinn sunnudaginn 28. október og var lokað um miðnætti 

sunnudaginn 4. nóvember. Var könnunin send út í gegnum google forms. Könnunin var 

í heild 13 spurningar og var í upphafi tvær lýðfræðilegar spurningar, báðar lokaðar 

fjölvalsspuringar. Í heildina voru fjórar spurningar opnar þar sem mátti skrifa sína 
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skoðun. Þrjár spurningar voru fjölvalsspuringar og voru þær allar með opnum 

möguleika. Þrjár spurningar voru lokaðar. Sjá nánar í viðauka. 

 Kosturinn við það að setja spurningarkönnunina inn á facebook er sá að hægt 

var að ná til mikils fjölda viðskiptavina og mögulegra viðskiptavina sem sækja sér 

þjónustu á húðflúrsstofum. Einnig sá rannsakandi sér það fært að geta náð í og fengið 

góða svörun við spurningarkönnuninni með því að nýta sér þennan vettvang til 

upplýsingaöflunar. Gallarnir hins vegar felast í því að mikill fjöldi af ungu fólki svaraði 

könnuninni og hefði verið gott að getað fengið betri svörun frá eldri einstaklingum.  

 Viðtöl voru tekin við stjórnendur húðflúrsstofnana og athugað hvort þeir vissu 

hvað CRM væri og hvort einhver upplýsinga söfnun ætti sér stað innan fyrirtækisins. 

Fjöldi viðtala voru fjögur og voru þau tekin til þess að kanna aðstæður og hvernig 

húðflúrsstofur koma að tengslum við viðskiptavini og hvernig heildar ferlið er fyrir 

viðskiptavini og stjórnendur fyrirtækjanna. Með því að fá þeirra sjónarhorn á 

viðskiptatengsl og hvernig húðflúrs iðnaðurinn er hér á Íslandi, var hægt að fá góðar 

upplýsingar um það hvernig tengslum við viðskiptavini er háttað hjá Íslenskum 

húðflúrsstofum. Öll viðtölin fóru fram í Reykjavík, þar sem sest var niður með 

viðmælendum og viðtöl tekin upp á hljóðupptöku. Viðtölin voru svo rituð orðrétt niður 

í framhaldi af því, þemagreind og niðurstöður settar fram í niðurstöðukafla. Sjá nánar í 

viðauka. 

 Fyrirvari við þemagreiningar felst í því að rannsakandinn er rannsóknartækið 

og þarf rannsakandi að passa upp á það að láta ekki sínar eigin hugmyndir hafa áhrif á 

rannsóknina, þá er verið að nefna fyrir fram gefnar hugmyndir. Réttmæti þarf einnig að 

gæta við þemagreiningu og rannsóknina sjálfa þar sem rannsakandi þarf að passa upp 

á að rannsaka það sem rannsaka þarf, miðað við rannsóknarspurningu.  

 

4.3 Siðferði við úrvinnslu rannsóknarinnar 

Við úrvinnslu spurningakönnunar var gætt að því að svör þátttakenda væru ekki 

rekjanleg. Í upplýsingum og markmiði rannsóknar sem send var út með 

spurningakönnuninni var sérstaklega tekið fram að fyllsta trúnaðar væri gætt og fullri 

nafnleynd væri heitið. 

 Þegar viðtöl voru undirbúin fór rannsakandi til að byrja með á þær 

húðflúrsstofur sem átti að taka viðtal við með upplýsingaform um markmið 

rannsóknarinnar og reynt að varpa ljósi á hvað CRM væri fyrir stjórnendur 

fyrirtækjanna. Þegar kom að viðtölum voru viðmælendur látnir skrifa undir 
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trúnaðarskjal þar sem því var heitið að nöfn þeirra og vörumerki fyrirtækisins yrðu ekki 

nefnd við úrvinnslu rannsóknarinnar. Einnig voru viðmælendur spurðir hvort viðtalið 

mætti vera tekið upp.  

 

4.4 Takmarkanir 

Takmarkanir á þessari rannsókn geta verið að svarhlutfall við spurningakönnun væru 

ekki nægilegar til að varpa ljósi á hvernig viðskiptavinir horfa í þjónustu gæði hjá 

húðflúrsstofum hér á landi. Þýðið voru tæplega 25.000 manns inn á Facebook hópnum 

Tattoo á Íslandi og svöruðu 309 manns þeirri könnun sem rannsakandi sendi út. 

 Í viðtölum lagði rannsakandi í þá ferð að tala við sjö húðflúrsstofur og bóka 

viðtöl. Fjórar húðflúrsstofur enduðu á því að vilja taka þátt, en hinar sögðust því miður 

ekki hafa tíma til þess. 

 

4.5 Greining gagna 

Gögn viðtala og spurningakönnunar voru greinar og niðurstöður þess túlkaðar í 

kjölfarið. Fyrst voru niðurstöður viðtala settar fram í niðurstöðukafla í sitt hvoru lagi. 

Næst voru þau þemagreind og borin sama. Rannsakandi túlkaði síðan niðurstöðurnar í 

samræmi við efni rannsóknar. Niðurstöður spurningakannanar voru settar fram í 

niðurstöðukafla, hver spurning fyrir sig. Næst var sett fram túlkun á því hvernig 

niðurstöður spurningakannanarinnar nýttust við að svara rannsóknarspurningunni. 

 

4.6 Annmarkar 

Rannsakandi gerir sér grein fyrir því að ekki er hægt að heimfæra niðurstöður 

rannsóknarinnar á öll þau fyrirtæki sem starfa í húðflúrs iðnaðinum og hvað þá heldur 

hvernig viðskiptavinir túlka þjónustu gæði og helstu þætti sem dregur þá að þeim 

húðflúrsstofum sem þeir eiga í viðskiptum við. Einnig þarf að taka fram að í 

rannsóknarspurningu er tekið fram hvernig húðflúrsstofur á Íslandi geta nýtt sér 

stjórnun viðskiptatengsla til að auka langtímavirði viðskiptavina. Þessari spurningu 

hefði verið hægt að breyta og taka fram frekar húðflúrsstofur í Reykjavík, þar sem 

viðtöl voru einungis tekin við fjögur fyrirtæki hér á höfuðborgarsvæðinu. Það hefði 

skilað sér mun betur, ef rannsakandi hefði tekið viðtöl við húðflúrsstofur utan á landi 

og öll þau fyrirtæki sem starfa í þessum iðnaði á landinu. Þar sem fleiri en 10 

húðflúrsstofur starfa hér á landi.  
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 Í spurningakönnun hefði verið gott að fá betri svörun þar sem tæplega 25.000 

manns eru í hópnum Tattoo á Íslandi og einungis fengust 309 svör. Þegar umræður og 

ályktanir voru skrifaðar þá komst rannsakandi að því að gott hefi verið að spyrja 

þátttakendur rannsóknarspurningar út í upplifun þeirra þegar þeir heimsóttu 

húðflúrsstofur. 

Í viðtölum hefði einnig verið afar gott að spyrja stjórnendur og listamenn út í 

það hver kostnaðurinn er við það að flúra einn einstakling og einnig hvort stjórnendur 

hugi almennt að því hvað það kosti þá að ná í nýja viðskiptavini. Það hefði verið gott 

til þess að hægt hefði verið að reikna út mögulegt líftímavirði viðskiptavini hjá 

húðflúrsstofum. Hefði verið möguleiki að getað nýtt líftímavirði viðskiptavina og 

reikna það gróflega út til að styrkja niðurstöður rannsóknarinnar. 

Einnig er hægt að nefna það að rannsakandi hefur mikla reynslu af viðskiptum 

við húðflúrsstofur og þekkir ágætlega inn í þennan iðnað. Má þar með segja að 

rannsakandi var með fyrirfram gefnar hugmyndir um það hvernig húðflúrsstofur eru 

reknar.  
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Bæði niðurstöður 

spurningakannanar og niðurstöður úr viðtölum.  

5.1 Spurningakönnun 

Spurning 1 Kyn  

 

Mynd 4 Kyn þátttakenda 

Talsvert fleiri kvenmenn tóku þátt í spurnigakönnuninni heldur en karlmenn. Eins og 

sjá má á myndinni þá var svar hlutfall kvenmanna 75.10% eða 232. Karlar voru í 

minnihluta og svöruðu einungis 76 karlmenn, eða 24.60%. Einungis einn aðili hakaði 

við annað. 

 

Spurning 2 Aldur 

 

Mynd 5 Aldur þátttakenda 

24.60%

75.10%

0.3%
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Karl Kona Annað

45.30%

26.20%
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18 -25 ára 26 - 30 ára 31 - 40 ára 40+ ára
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Þátttakendur rannsóknarinnar voru flestir á aldursbilinu 18 – 25 ára, eða 140 

einstaklingar. Næst á eftir var það aldursbilið 26 – 30 ára, eða 81 einstaklingar.  

 

Spurning 3 Ertu með húðflúr (eða að hugleiða það) ? 

 

Mynd 6 Ertu með húðflúr? 

Lang flestir sem tóku þátt í könnuninni eru með húðflúr eða að hugleiða að fá sér, eða 

305 einstaklingar. Einungis 3 einstaklingar sögðu nei við þessari spurningu. 

 

Spurning 4 Ef já, hvaða húðflúrsstofu/r hefur þú verið að fara til ( hugleiða að 

fara til) ? 

 

Mynd 7 Hvaða húðflúrsstofu hefur þú farið til 
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Í þessari spurningu gafst þátttakendum völ á því að skrifa niður og nefna þær 

húðflúrsstofur sem þeir færu á eða hafa farið til eða hugsa sér að fara á. Lang flestir 

nefndu Bleksmiðjuna. Þar á eftir var það Ízlenska húðflúrsstofan og næst var það 

Reykjavík Ink. Margir þátttakendur nefndu það einnig að þeir fara einungis í húðflúr 

erlendis. 

 

Spurning 5 Af hverju varð / yrði þessi stofa / stofur fyrir valinu ?  

 

Mynd 8 Af hverju varð sú stofa fyrir valinu 

Í kjölfarið af spurningu fjögur voru þátttakendur síðan spurðir að því, af hverju þessar 

húðflúrsstofur verða/yrðu fyrir valinu. 204 einstaklingar völdu húðflúrsstofurnar út frá 

góðu orðspori. 149 einstaklingar völdu einnig húðflúrsstofur út frá meðmælum. Næst á 

eftir voru það samfélagsmiðlar og síðan tengsl. Fæstir, eða einungis 21 einstaklingar 

völdu húðflúrsstofur út frá auglýsingum sem þeir sáu.  
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Spurning 6 Hvaða þættir þykja þér mikilvægastir hvað varðar þjónustu 

 

Mynd 9 Mikilvægustu þættir sem einkenna góða þjónustu 

Þátttakendur könnunarinnar voru spurðir út í það hvaða þættir einkenna góða þjónustu 

á húðflúrsstofum. Þessi spurning var fjölvalsspurning. Eins og sjá má á myndinni þá 

töldu flestir þátttakenda að listamenn þyrftu að vera móttækilegir fyrir hugmyndum, 

eða 271 einstaklingar. Þar á eftir voru það góðar móttökur og einnig að starfsfólk sýni 

áhuga. Minnsta vægið var þó skjót viðbrögð við fyrirspurnum, en töldu 162 

einstaklingar að það skipti máli. Einnig var í boði fyrir þátttakendur að haka við annað 

sem þeim þykir mikilvægt að einkenni góða þjónustu hjá húðflúrsstofum. Margir sögðu 

að samskipti við listamenn sé mjög mikilvægt. Einnig var talað um hluti á borð við 

hreinlæti á húðflúrsstofum, gott andrúmsloft, vel unnið verk og hæfileikar 

listamannanna.  
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Spurning 7 Hversu mikil áhrif hefur góð þjónusta á val þitt 

 

Mynd 10 Hversu mikil áhrif hefur góð þjónusta 

Lang flestir þátttakenda töldu að það hefði mjög mikil áhrif við val á húðflúrsstofu að 

þjónustan sé góð, eða 200 einstaklingar. 94 einstaklingar töldu að það hefði mikil áhrif. 

12 einstaklingar töldu það hvorki mikil né lítil áhrif við val sitt. Einungis 3 einstaklingar 

töldu góða þjónusta hafa lítil eða mjög lítil áhrif við val sitt á húðflúrsstofu.  

 

Spurning 8 Hvaða aðrir þættir hafa áhrif á val á húðflúrsstofu 

 

Mynd 11 Hvaða aðrir þættir hafa áhrif á val þitt 

Þátttakendur voru spurðir út í það hvaða aðrir þættir hefðu einnig áhrif við val á 

húðflúrsstofum. Lítill munur er á svörum hvað varðar starfsfólk og meðmæli. Þar með 

telja þátttakendur að meðmæli og starfsfólk hafi áhrif við val á húðflúrsstofum. Verð 

64.70%

30.40%

3.90%
0.60%

0.30%

Hversu mikil áhrif hefur góð þjónusta á val þitt á 

húðflúrsstofu

Mjög mikil áhrif Mikil áhrif Hvorki né

Lítil áhirf Mjög lítil áhirf Á ekki við / vil ekki svara

75.60%

26%

34.70%

76.90%

45.50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Starfsfólk Staðsetning Biðtími Meðmæli Verð

Hvaða aðrir þættir hafa áhirf á val þitt á húðflúrsstofu?



 

35 

húðflúra hefur eitthvað að segja og töldu 140 einstaklingar að það hefði áhrif. 107 

einstaklingar telja að biðtími hafi einnig áhrif. Fæstir þátttakenda töldu að staðsetning 

skipti máli, en 80 einstaklingar töldu það hafa áhrif við val á húðflúrsstofu. 

Einnig var í boði fyrir þátttakendur að velja annað. Þátttakendur töldu að hreinlæti, 

samskipti og hæfileikar listamanna hafi áhrif hvað varðar val á húðflúrsstofum. 

 

Spurning 9 Hversu ánægður varstu með þjónustuna 

 

Mynd 12 Hversu ánægður varstu með þjónustuna 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu verið ánægðir með þjónustuna síðast þegar 

þeir áttu í viðskiptum við húðflúrsstofur, á skalanum einn til tíu. Þar sem tíu er „mjög 

ánægður“ og einn „mjög óánægður“. Flestir voru mjög ánægðir með þjónustuna sem 

þeir fengu síðast, eða 169 einstaklingar. 113 einstaklingar eða þeir þátttakendur sem 

hökuðu við sex til níu voru líka einnig ánægðir með þjónustuna. Nokkrir þátttakendur 

voru óánægðir með þjónustuna sem þeir fengu síðast, eða átta einstaklingar sem hökuðu 

við einn til fjóra. Sex einstaklingar töldu þjónustna vera hvorki né. 

 

Spurning 10 Af hverju varstu ánægður eða óánægður 

Þátttakendur voru spurðir út í það út frá spurningu níu  af hverju þeir væru ánægðir eða 

óánægðir með þjónustuna. Þeir sem voru óánægðir töldu það vera út frá ófullnægjandi 

samskiptum og svörun við fyrirspurnum. Einnig voru sumir hverjir sem nefndu það að 

andrúmsloftið var ekki þægilegt því viðmótið hafi verið eins og starfsmenn og 
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listamenn nenntu ekki að sinna þeim. Biðtími eftir listamanninum var einnig nefnt og 

að samskiptin fyrir og fram að tímum hefðu getað verið betri. 

Þeir sem voru ánægðir með veitta þjónustu voru einróma sammála um eiginleika á borð 

við góða listamenn, yndislegar móttökur, sanngjörn verð, góð samskipti, gott 

andrúmsloft og mikil samskipti við listamenn og starfsfólk húðflúrsstofa. Einnig var oft 

nefnt að hugmyndir listamanna hefðu farið fram úr væntingum þátttakenda og 

þjónustna hefði verið einstaklega persónuleg og þægileg. 

 

Spurning 11 Er sama stofan valin þegar viðskiptavinir fá sér húðflúr 

 

Mynd 13 Hefur þú leitað á sömu stofuna 

Þátttakendur voru síðan spurðir út í það hvort þeir leiti á sömu húðflúrsstofu þegar þeir 

fá sér húðflúr. 65.70% Þátttakenda eða 195, leita ekki á sömu stofu þegar þeir fá sér 

húðflúr. Á meðan 34.30% þátttakenda, eða 102 einstaklingar leita á sömu húðflúrsstofu 

þegar þeir fá sér húðflúr. 

 

Spurning 12 Ef já, af hverju? 

Þeir þátttakendur sem hökuðu við já í spurningu ellefu telja að þeir leiti á sömu stofu út 

frá gæðum þjónustunnar. Margir þátttakendur nefndu sanngjarnt verð, vinatengsl, 

frábæra þjónustu, alltaf jafn vel gert. Það sem einkennir svör þessa þátttakenda eru að 

þau koma alltaf niður á það að þjónustan er góð og fer alltaf fram úr væntingum 

viðskiptavina. Tryggð þessa viðskiptavina er mikil og telja má að húðflúrsstofur séu að 

mæta væntingum og þörfum hvers og eins.  
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Spurning 13 Ef nei, er sérstök ástæða fyrir því 

Svör þátttakenda voru mismunandi, en einskorðast við það að þeir vilja prófa eitthvað 

nýtt og einnig að fólk velur þann listamann sem hentar í verkið og stíl húðflúrsins hverju 

sinni. Þátttakendur tóku einnig til greina að þeir væru svo kallaðir safnarar, fólk sem 

safnar húðflúrum frá mörgum listamönnum. Nokkrir héldu sig ekki við sömu 

húðflúrsstofu út frá slæmri reynslu og þar með fara þeir einstaklingar ekki aftur á sömu 

stofuna. Einnig nefna þátttakendur að það sé orðið svo mikið framboð af færum 

listamönnum að erfitt væri að festa sig við einungis einn listamann, og betra væri að 

safna húðflúrum frá mörgum mismunandi.  

 

5.2 Viðtöl 

Í þessari rannsókn voru tekin fjögur viðtöl við stjórnendur húðflúrsstofnana. Allar 

stofurnar eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu. Hér fyrir neðan má finna niðurstöður úr 

þessum viðtölum. 

 

5.2.1 Húðflúrsstofa A 

Fyrsta viðtalið var tekið við tvo eigendur húðflúrsstofu hér á höfuðborgarsvæðinu. 

Til að byrja með var kannað hversu lengi viðmælendur hafa starfað í þessum iðnaði. 

Fyrri viðmælandi hefur starfað í nær 20 ár og hefur komið víða við. Stofnuðu síðan 

viðmælendur fyrirtæki saman og þá byrjaði seinni viðmælandi að húðflúra. 

Viðmælendur voru síðan spurðir út í það hvernig heildar ferlið er sem 

viðskiptavinur gengur í gegnum þegar hann fær sér húðflúr á tiltekinni stofu. 

Viðmælendur töldu að ferlið væri mismunandi. Töldu þeir samt að ferlið byrji á 

hugmynd hjá viðskiptavinum og síðan byrjar samstarfið við listamenn. Töluðu þau 

um það að viðskiptavinir skiptast í tvo hópa, fyrsti hópurinn eru þeir sem koma inn 

af götunni og ferlið byrji þá á því að finna listamann sem hentar hugmyndinni best. 

Hinn hópurinn er sá sem eru með hugmynd og eru búnir að afla sér upplýsinga um 

bæði hugmyndina og listamanninn. Eftir það er pantaður tími áður en nokkuð er 

gert. Töluðu viðmælendur um það að hugmyndin að húðflúri væru ekki teiknuð fyrr 

en stuttu áður en tíminn er. Komu þeir einnig inn á það að samskiptin milli 

starfsfólks og viðskiptavina væru mismikil og færi það allt eftir því hvernig 

viðskiptavinurinn er. Þau geta verið mikil eða jafnvel lítil sem engin, þar sem það 

er mismunandi hvað viðskiptavinir þurfa mikil samskipti. Viðmælendur komu inn 
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á það hvað varðar samskipti við viðskiptavini, að þau væru að nýta sér svo marga 

samfélagsmiðla að það færi gríðarlega mikill tími í það að svara fram og til baka og 

þyrfti að vera hnitmiðaðra snið á því hvernig samskipti eiga sér stað. Þau vildu 

einnig kynna viðskiptavinum hvernig eigi að panta sér tíma í húðflúr þar sem 

viðskiptavinir væru stundum í erfiðleikum með að panta tíma og einnig að fólk 

pældi of mikið í því hvar húðflúrin ættu að vera. Þar með vilja viðmælendur setja 

upp heimasíðu þar sem allar upplýsingar fyrir viðskiptavini koma fram, hvað varðar 

að panta sér tíma í húðflúr. 

 Því næst var spurt viðmælendur út í það hvort þau vissu hvað CRM væri, og var 

svarið við þeirri spurningu hreint nei, fyrir utan þær upplýsingar sem rannsakandi 

lét þau hafa þegar viðtal var bókað. Viðmælendur voru því næst spurðir út í það 

hvort hugað væri að því að viðskiptavinir koma aftur til þeirra. Töldu þeir að unnið 

væri að því þegar samskiptin ættu sér stað við viðskiptavini, og sérstaklega þegar 

væri verið að vinna í stærri verkum. Einn viðmælandinn sagðist oft spyrja fólk þegar 

búið væri að húðflúra heilu hendina, hvað það ætli að gera við næstu hendi. Talaði 

hann um að þetta væri einungis spurning um að tala við fólk og kynnast því upp að 

vissu marki. Seinni viðmælandinn byrjaði að tala um að netpósturinn og 

samfélagsmiðlarnir væru í svo miklum hnút að upplýsingarnar væru út um allt og 

þegar væri verið að vinna að því að kynnast og eiga í samskiptum við viðskiptavini 

að það væri mikilvægt að hafa allar upplýsingar á einum stað, þannig að hægt væri 

að hafa einhvern vettvang þar sem allar upplýsingar væru staðsettar svo hægt væri 

að hafa samskipti við viðskiptavini á betri hátt. Viðmælendur töluðu um að þau 

þyrfti að spá meira í minni húðflúrunum þar sem það gæti haft mikil áhrif. Þar sem 

samskiptin við stærri húðflúr væru til staðar og það þyrfti að auka samskiptin við 

viðskiptavini sem koma í smærri húðflúr og láta þá viðskiptavini finna fyrir því að 

þeir skipta máli. Viðmælendur tóku upp á því að bjóða upp á flash daga og einnig 

walk-inn daga til þess að afla nýrra viðskiptavina og einnig stuðla að betri 

samskiptum við viðskiptavini sem eru að koma í smærri húðflúr. En flash og walk-

inn dagar snúast um fyrir fram ákveðnar hugmyndir af myndum sem gerir ferlið 

fljótlegra og skemmtilegra.  

 Viðmælendur voru spurðir út í það hvort einhverjum upplýsingum væru safnað 

um viðskiptavini. Viðmælendurnir voru ekki að nýta sömu aðferðir við 

upplýsingaöflun.  Fyrri viðmælandinn nefndi það að símanúmerum væri safnað í 

google docs skjal og seinni talaði um að hann skrifaði allar upplýsingarnar niður í 
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stílabók sem innihéldi nöfn fólks. Þau voru samt sem áður sammála um það að þau 

væru hundléleg í því að safna upplýsingum. En hvað varðar nýtingu á 

upplýsingunum sem þau afla sér, sé einungis til þess að minna á tíma sem bókaður 

hefur verið og einnig þær upplýsingar hvað varðar vandamál í húð hjá 

viðskiptavinum. Einnig fylgjast þau með hvernig húðflúrin gróa þannig ferlið 

heldur áfram þó að húðflúrið sé komið á. Eins og kom fram hjá viðmælendum þá 

nýta þau sér samfélagsmiðla mikið. Þar með voru þau spurð hvaða samskiptaleiðir 

þau nýttu sér. Viðmælendurnir nýta sér samfélagsmiðla á borð við facebook, 

instagram og snapchat. Þau töldu að þau væru ekki að nýta sér samfélagsmiðla 

nógu vel, fyrir utan messenger appið sem er hluti af Facebook. Annars voru þau 

sammála að helsta samskiptaleiðin væri í gegnum farsíma, þegar þyrfti að ná í 

viðskiptavininn og minna á tímann sem pantaður hefur verið.  

 Voru viðmælendur spurðir út í það hvort markvisst væri farið í það að kynnast 

viðskiptavinum, til þess að nýta þær upplýsingar sem hann gefur af sér til að gera 

þjónustuna persónulegri. Þau töldu að það væri ekki markvisst og bentu á það að 

þetta væri einstaklega persónulegt starf og það væri ekki annað hægt en að kynnast 

viðskiptavinum sem koma til með að sitja í stólnum í sex til átta tíma og einnig þá 

viðskiptavini sem eru að koma sex til sjö sinnum til þeirra. Það væri ekki hægt að 

halda þessu ópersónulegu og viðskiptavinurinn verður nánari fyrirtækinu út af 

þessu langa ferli. Þau finna fyrir því að viðskiptavinir sem eru að koma í stærri 

húðflúr séu að koma aftur og aftur, en vilja samt sem áður fá meira af 

viðskiptavinum sem eru að koma í smærri húðflúr. Það hafa þau gert með því að 

bjóða upp á þessa daga sem nefndir hafa verið. 

 Í lokin kynnti rannsakandi viðmælendum fyrir CRM og spurði út frá því hvort 

að þessi tækni og hugmyndafræði myndi nýtast þeim. Töldu báðir viðmælendur að 

þau hafi hugsað um þessi mál, en ekki nákvæmlega þessa hugmyndafræði. Þau vilja 

koma öllum samskiptum og upplýsingum saman og hafa einhvern vettvang þar sem 

hægt er að halda betur utan um hlutina og eiga í heildstæðari samskiptum við 

viðskiptavini. Var hins vegar nefnt að þetta væri einstaklega persónulegt starf og 

vilja þau hafa það þannig, en útiloka samt sem áður ekki þessa hugmyndafræði og 

tæknilega hlið CRM. 
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5.2.2 Húðflúrsstofa B 

Annað viðtalið var tekið við stjórnanda húðflúrsstofu hér á landi og er hann af 

erlendu bergi brotinn. Hann flutti hingað til lands árið 1999 og hóf að starfa sem 

húðflúrari. Viðmælandinn hefur starfað víðsvegar um landið sem húðflúrari, en 

opnaði hann nýverið húðflúrsstofu sjálfur. Sama spurningalista var fylgt eftir og í 

fyrsta viðtali. Viðmælandinn var spurður út í það hvernig heildar ferlið væri fyrir 

viðskiptavini sem kæmu til hans. Talaði hann um að ferlið væri mismunandi milli 

viðskiptavina. Viðskiptavinir þurfa bara að finna mynd eða hugmynd að húðflúri, 

hitta listamanninn og finna út hvar eigi að staðsetja það og svo panta tíma. Nefndi 

hann að það væri mikilvægt að láta viðskiptavininum líða vel og fylgja eftir 

væntingum og þörfum þeirra. Var hann í kjölfarið spurður út í það hvort hann vinni 

að því að fá viðskiptavini til þess að koma aftur. Nefndi hann að þetta væri spurning 

um að vera svalur og ekki vera leiðinlegur við viðskiptavini og fylgja eftir 

væntingum og þörfum þeirra. Í framhaldi var hann spurður út i hvaða aðferðir hann 

nýtti sér til þess að halda í viðskiptavini. Nefndi hann að orðspor og vörumerki 

fyrirtækisins gott út af því hvernig samskiptum og tengslum við viðskiptavini væri 

háttað að hann tæki eftir því að viðskiptavinir séu að koma aftur og aftur. Hann 

segir samt sem áður að það sé engin leið eða aðferð sem hann fylgir, heldur væri 

þetta bara spurning um að koma vel fram við viðskiptavininn og gera flott húðflúr 

fyrir hann. Viðmælandinn sagði að það eina sem hann geri til þess að markaðssetja 

sig betur og reyna að afla nýrra viðskiptavina hefði verið þegar hann réði stafrænan 

markaðsstjóra sem sæi um alla samfélagsmiðla. Fylgjendur hafa aukist og telur 

hann að þessi stafræna herferð hafi skila sér í arðbærum viðskiptum við 

viðskiptavini. Viðmælandinn var spurður út í hvort einhverjum upplýsingum væri 

safnað um viðskiptavini og svaraði hann því neitandi. Hann væri í þessum bransa 

einungis til þess að húðflúra og skila þeirri vinnu vel. Nefndi hann einnig að það 

skiptir máli að sýna viðskiptavinum áhuga og láta þeim líða vel. Upplifunin þyrfti 

að vera góð og það þyrftu að vera samskipti í gangi svo viðskiptavinum líði eins og 

listamenn vilji kynnast þeim. Þær samskiptaleiðir sem viðmælandinn nýtir sér eru 

vídeó blogg, facebook, instagram og netpóstur. 

 Eins og í fyrra viðtali þá talaði rannsakandi um hvað CRM snýst og var 

viðmælandi spurður út í það hvort hans fyrirtæki gæti nýtt sér þetta. Eins og hann 

nefndi áður þá snúist ferlið um að eiga í samskiptum við viðskiptavini og skapa 

tengsl, einnig nefndi hann að samfélagsmiðla stjórinn sæi um þetta allt saman, en 



 

41 

sér samt sem áður fram á það að þetta gæti nýst honum ef hann væri með teymi af 

fólki sem myndi sjá um þetta. Annars sagði hann að það sem hann væri að gera 

núna væri að virka.  

 

5.2.3 Húðflúrsstofa C 

Þriðja viðtalið var tekið við einn af eigendum húðflúrstofu sem staðsett er nálægt 

miðbæ Reykjavíkur. Byrjað var á því að spyrja viðmælandann hversu lengi hann 

hefur starfað í þessum iðnaði. Viðmælandinn hefur starfað í þrjú ár og einungis á 

tiltekinni stofu, sem hann stofnaði með tveimur öðrum listamönnum. Því næst var 

hann spurður út í ferlið sem viðskiptavinir fara í gegnum hjá þeim. Viðmælandinn 

nefndi að ferlinu væri þannig háttað að viðskiptavinir hafi samband við stofuna í 

gegnum facebook, hringi eða komi niður á stofu með ákveðin stíl eða mynd í huga. 

Eftir það er viðeigandi listamaður fundinn til þess að húðflúra viðskiptavininn.  

 Viðmælandinn var spurður út í það hvort hann vissi hvað CRM væri og hvort 

hann hugi almennt að því að viðskiptavinir komi aftur. Viðmælandinn sagðist ekki 

vita hvað CRM væri en sagði, að þó hann vissi ekki hvað það væri þá er hugað 

almennt vel að því að viðskiptavinir skil sér aftur til þeirra. Nefndi hann að það væri 

spurning um að veita góða þjónustu og koma fram við viðskiptavini á viðeigandi 

hátt, þannig að hann komi aftur. Einnig sagði hann að engar aðferðir væru nýttar til 

þess að fá viðskiptavininn til að koma aftur, heldur væri þetta bara eitthvað instinct 

hjá þeim. Talaði viðmælandinn um að láta viðskiptavinum líða vel, þar sem það 

væri ákveðin hræðsla að koma inn á húðflúrsstofu og sársaukinn sem fylgir því að 

láta húðflúra sig væri mikill. Aðal áhersla væri lögð á að láta viðskiptavinum líða 

vel, vera kurteisir við þá og mæta þeirra þörfum. Eftirfylgnin væri mikil hjá þeim á 

meðan húðflúrið væri að gróa og einnig að ferlið sem viðskiptavinir fara í gegnum 

eftir húðflúrið þyrfti að vera til staðar ef eitthvað kemur uppá. Þetta væri gert til 

þess að halda í tengingu eftir húðflúrið.  

 Viðmælandinn sagði að engum upplýsingum væri safnað um viðskiptavini og 

aðallega væri verið að nýta sér facebook, þar sem hægt væri að skoða og nýta sér 

skilaboða sögu við viðskiptavini. Það væru engar leiðir sem þeir færu í til þess að 

geyma þær upplýsingar, engin stílabók eða forrit. Þannig að helstu samskiptaleiðir 

sem þeir nota eru facebook og instagram. Instagram er stór partur af 

húðflúrsiðnaðinum, svo eru allir listamenn með sínar eigin síður þar og oft á tíðum 

hafa viðskiptavinir bara beint samband við þá. Viðmælandinn var spurður hvort 
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hann væri markvisst að kynnast viðskiptavinum á meðan hann væri hjá honum og 

hvort hann finni fyrir því að þeir séu að koma aftur og aftur. Hann taldi að það þyrfti 

að vera millivegur í samskiptum á meðan viðskiptavinur væri hjá honum þar sem 

hann þyrfti að einbeita sér að verkinu. Hann sér samt sem áður að viðskiptavinir eru 

að koma aftur og aftur og sérstaklega þeir viðskiptavinir sem hann er að húðflúra. 

Þeir viðskiptavinir eru tryggir honum.  

 Eins og í fyrri viðtölum, nefndi rannsakandi mikilvægi CRM og hvort hann sæi 

fram á það að nýta sér eiginleika CRM. Viðmælandinn telur að sú tækni gæti 

aðstoðað fyrirtækið og myndi klárlega hjálpa. 

 

5.2.4 Húðflúrsstofa D 

Fjórða og síðasta viðtalið var tekið við einn reyndasta húðflúrara landsins. Þetta 

viðtal var tekið í því sjónarmiði að afla upplýsinga um húðflúrssögu Íslands og 

hvernig þessi iðnaður kom til landsins. Einnig var skoðað umhverfið í kringum 

þessa húðflúrsstofu, eins og gert var í síðustu viðtölum. 

 Til að byrja með var viðmælandi spurður út í það hvernig saga húðflúra á Íslandi 

hafi byrjað og komið til landsins. Viðmælandinn telur að þetta hafi byrjað hér fyrst 

í kringum árið 1980 með manni sem heitir Helgi. Hins vegar byrjaði þetta hér á 

landi þegar stríðið var, seinni heimstyrjöldin. Byrjað var að húðflúra hermenn í 

Hvalfirði. Síðan í kringum 1991- 1992 byrjuðu menn að nafni Sverrir og Nonni að 

húðflúra og síðan byrjaði viðmælandinn að húðflúra. Þannig að þetta er að byrja 

hérna í kringum 1990, það er að segja þessi menning. Viðmælandinn var spurður út 

í hvaða markhópur hafi helst verið að fá sér húðflúr og nefndi hann að þetta hafi 

verið sérstaklega sjómenn og glæpamenn. Talaði hann um að þetta hafi verið 

sóðalegar stofur og ekki hæfar öðrum nema sjómönnum og glæpamönnum. Hann 

segir samt sem áður að þessi menning hefur breyst gríðarlega á stuttum tíma. Hann 

telur þróunina sem átt hefur séð stað á Íslandi mjög góða. Græjurnar og blekið sem 

er verið að framleiða í dag eru miklu betri en voru hérna í denn. Hann nefnir að í 

dag þá eru allir komnir með húðflúr og menning breyst gríðarlega mikið. Einnig 

nefnir hann að viðmót gagnvart húðflúrum hafi breyst mikið og sérstaklega hérna 

heima. 

 Í kjölfarið af þessum spurningum var viðmælandinn spurður út í þær spurningar 

sem áður hafa komið fram. Hvort þetta hafi verið eina stofan sem hann hefur unnið 

á, hvort hann vissi hvað CRM væri, hvort markvisst væri verið að vinna að því að 
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viðskiptavinir komi aftur og einnig hvort einhver upplýsinga sé aflað um 

viðskiptavini. Viðmælandinn hefur verið á sömu stofu allt sitt líf, fyrir utan að hún 

hefur tekið breytingum milli ára. Viðmælandinn telur sig ekki vita hvað CRM er. 

Hann vinnur ekki markvisst að því að viðskiptavinir komi aftur, en vill að þeim líði 

vel og hann upplifir að þetta sé góð stund. Hann vill að viðskiptavinir hafi gaman 

og þetta klassíska að skila góðri vinnu af sér og mæta þörfum og væntingum 

viðskiptavina. Viðmælandinn safnar engum upplýsingum um viðskiptavini, en nýtir 

sér netpóst og facebook til að eiga í samskiptum við viðskiptavini. Viðmælandinn 

finnur einnig fyrir því að viðskiptavinir séu að koma aftur og aftur, en nefnir einnig 

að einstaklingar eru mismunandi hvað það varðar. Sumir viðskiptavinir eru svo 

kallaðir „kollektorar“ sem fara út um allt og láta húðflúra sig af mörgum 

listamönnum, svo eru það þeir sem eru tryggir sínum listamanni og koma einungis 

til hans. Einnig nefnir hann að það séu gæðin sem eru að skila viðskiptavinum aftur 

inn. Vill hann taka fram að þó að allt sé gert rétt, þá er það orðsporið frá 

viðskiptavinum og meðmæli þeirra sem séu mikilvæg. Rannsakandi nefnir einnig 

mikilvægi CRM og ávinning þess og spyr viðmælanda hvort þetta gæti nýst honum 

eitthvað. Hann nefnir að hann sé svo mikil risaeðla og að word of mouth sé það sem 

skipti máli í þessum bransa, en CRM gæti mögulega gagnast mjög vel. 
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6. Umræður og ályktanir 

Í þessum kafla verða niðurstöður úr spurningarkönnun og viðtölum settar í samhengi 

við fræðilega hluta rannsóknarinnar og rannsóknarspurningu svarað. Rannsakandi 

skiptir umræðunum og ályktunum upp í tvo kafla og síðan verður gerð samantekt á 

þeim til þess að svara rannsóknarspurningu þessarar rannsóknar. 

 

6.1 Spurningakönnun 

Niðurstöður úr spurningakönnuninni leiddu í ljós að viðskiptavinir sem sækja sér 

þjónustu hjá húðflúrsstofum völdu þær stofur út frá góðu orðspori og meðmælum frá 

vinum og vandamönnum. Hægt er að álykta að samfélagsmiðlar séu að koma sterkir 

inn fyrir húðflúrsstofur, þar sem vettvangur fyrir þessa þjónustu er orðinn stór og mikill 

með tilkomu samfélagsmiðla á borð við facebook og instagram. Þar geta húðflúrsstofur 

auglýst og dreift myndum eftir sig og listamenn sem starfa hjá þeim og einnig geta 

viðskiptavinir nálgast meðmæli og umsagnir frá öðrum viðskiptavinum sem sótt hafa 

einhverja þjónustu hjá þeim. Þetta styður við þá fullvissu sem viðskiptavinir sækjast 

eftir þegar þeir íhuga að fá sér húðflúr. Viðskiptavinir sækjast einnig eftir því að fá 

góðar móttökur þegar komið er inn á húðflúrsstofur og að listamenn séu móttækilegir 

fyrir hugmyndum þeirra. Þetta eru grundvallar atriði sem viðskiptavinir sækjast eftir 

þegar þeir safna upplýsingum um tiltekna stofu eða listamann. Í gegn um svör 

þátttakenda skín að þetta séu þeir þættir sem eru veigamestir. Einnig sækjast íslenskir 

húðflúrs neytendur eftir því að starfsfólk sýni áhuga og einnig að góð meðmæli séu til 

staðar þegar þessir viðskiptavinir fá sér húðflúr. Þátttakendur könnunarinnar töldu að 

þeir hafi átt í ánægjulegum viðskiptum síðast þegar þeir fóru á húðflúrsstofur, þetta 

gefur tilkynna að húðflúrsstofur á Íslandi séu að fylgja eftir og auka virði viðskiptavina 

og upplifun þeirra sé góð. Þeir viðskiptavinir sem eru hvað ánægðastir telja að það sem 

einkenni góða þjónustu hjá húðflúrsstofum séu afbragðs þjónusta og móttökur, góð 

samskipti, gott andrúmsloft og mikil samskipti við listamenn og starfsfólk 

húðflúrsstofa. Einnig nefna þátttakendur að yfirleitt hafi þjónustan verið einkum 

persónuleg og listamenn hafi farið fram úr væntingum viðskiptavina að verki loknu. 

Þrátt fyrir þær niðurstöður sem fengust úr spurningakönnun þá segja 65.70% 

þátttakenda að þeir sæki samt sem áður ekki sömu stofu þegar þeir viðskiptavinir fá sér 

húðflúr. Má álykta að þeir sem fara ekki á sömu stofu séu þeir einstaklingar sem eru 

einungis að fá sér lítið húðflúr og séu þar með tísku eða fagurfræðilegir neytendur. Þeir 
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neytendur sem fá sér húðflúr út frá áhrifavöldum, tísku eða fagurfræðilegum þáttum. 

Einnig má telja að þeir sem sækja ekki sömu stofuna séu að leitast eftir öðrum 

listamönnum með mismunandi stíla og þekkingu. Hægt er að skilgreina þessa 

einstaklinga sem skuldbundna safnara, þessir neytendur safna húðflúrum frá 

mismunandi listamönnum. Þeir þátttakendur sem halda sig við sömu húðflúrsstofu eða 

listamann töldu að góð þjónusta, tengsl og traust og að listamenn og þjónusta þeirra fari 

alltaf fram úr væntingum. Þar með má álykta að ánægju viðskiptavina sé mætt hjá 

húðflúrsstofum sem þessir neytendur sækja til.  

 

6.2 Viðtöl 

Við þemagreiningu á viðtölunum kom í ljós að allar húðflúrsstofurnar eru að fylgja 

sömu uppskrift ef svo má segja. Ferlið er það sama, sem má svo sem búast við þar sem 

húðflúrsstofur byggjast á sömu forsendum hvað varðar starfshætti og stjórnun þeirra. 

Viðskiptavinir byrja ferlið á því að safna upplýsingum í gegnum samfélagsmiðla og 

heimasíður, eða jafnvel koma bara beint inn af götunni þegar þeir eru að íhuga að fá sér 

húðflúr. Viðmælendur nefndu að það séu fyrstu samskiptin sem eiga sér stað og það 

ferli þyrfti að vera gott, sem sagt taka vel á móti viðskiptavinum og vera móttækilegir 

fyrir þeirra hugmyndum. Það bendir til, eins og kom fram í spurningakönnun að 

viðskiptavinir sækja sér þjónustu húðflúrsstofa út frá meðmælum og orðspori 

fyrirtækjanna. Eins og einn viðmælandinn benti á að það er það sem skipti máli í 

þessum iðnaði, orðspor og meðmæli viðskiptavina, þar með er hægt að álykta að sú 

staðreynd gildi fyrir allar húðflúrsstofur og listamenn sem eru að húðflúra fólk í dag. 

Húðflúrsstofurnar sem viðtöl voru tekin við sögðust ekki vita hvað CRM væri, en 

þekktu eða könnuðust við hugmyndafræðina sem býr að baki, en ekki sjálft hugtakið. 

Töluðu þær allar um að þessi hugmyndafræði gæti nýst þeim, en aftur á móti voru þær 

allar sammála um að það sem stofurnar væru að gera virkaði fyrir þær og vildu halda í 

það sem væri að skila þeim hagnaði og  að væntingum og þörfum viðskiptavina sé mætt. 

Þörfum og væntingum viðskiptavina er hins vegar mætt með því að taka vel á móti 

viðskiptavinum, hlusta og vera móttækilegir fyrir hugmyndum, stuðla að samskiptum 

þangað til tíminn er og sjá til þess að andrúmsloft sé gott og viðskiptavinir séu ánægðir 

með loka afrakstur þjónustunnar. Einhver eftirfylgni þarf einnig að vera til staðar þegar 

þjónustu er lokið. Það sem húðflúrsstofurnar eru sammála um að samskipti þurfa að 

vera góð frá byrjun og að samstarfi sé komið á milli listamanna og eða stofunnar og 

viðskiptavina. Það er grundvallar stoðin í þjónustunni, að listamenn og viðskiptavinir 
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geti unnið saman og verið í samsköpun. Það á hins vegar einungis við þegar 

viðskiptavinir eru að koma í stærri húðflúr, það er að segja þegar þeir eru að fara að láta 

hylja heilu hendurnar, bak, lappir eða bringu. Mesta samstarfið, samskiptin og ákefð 

þjónustunnar felur í sér þessi stærri verk. Eins og komið var inn á í viðtölum þurfa 

húðflúrsstofur að huga meira að minni húðflúrum og þeim samskiptum sem eiga sér 

stað hjá þeim viðskiptavinum. Mikilvægt er fyrir stofurnar að sinna þeim 

viðskiptavinum vel og sjá til þess að þeir skipti máli, svo að þessir viðskiptavinir komi 

aftur, og þá í stærri verk eða önnur minni húðflúr. Þar með þurfa húðflúrsstofur að sjá 

til þess að viðskiptavinurinn finni fyrir því að hann skipti máli og sé ekki bara enn einn 

viðskiptavinurinn. Það sem var áhugavert miðað við þær upplýsingar sem 

viðskiptavinir geta veitt húðflúrsstofum er að engin húðflúrsstofa safnar upplýsingum 

fyrir utan nokkra einstaklinga sem safna símanúmerum og nöfnum viðskiptavina sem 

ritaðar eru niður í stílabók. Þær upplýsingar er einungis nýttar til þess að minna á 

væntanlegan tíma. Gríðarleg tækifæri eru til staðar fyrir húðflúrsstofur að safna 

upplýsingum um viðskiptavini, en þessar upplýsingar geta verið á borð við; nafn, 

símanúmer, netfang, staðsetning, uppáhalds stíll viðkomandi og margt fleira. Þættir 

sem geta haft áhrif á þjónustu og samskipti við viðskiptavini, til þess að gera þjónustuna 

betri og samhæfðari vilja hvers og eins. Húðflúrsstofur nýta sér samt sem áður krafta 

samfélagsmiðla til þess að auglýsa lausa tíma, nýja gesta listamenn, myndir og húðflúr 

til þess að trekkja að viðskiptavini. Eins og áður hefur komið fram þá byggist þetta samt 

einna helst á meðmælum og orðspori. Húðflúrsstofur eru undir sjónauka viðskiptavina 

á samfélagsmiðlum þar sem hópar á borð við Tattoo á Íslandi eru til, þar sem 

viðskiptavinir geta deilt upplifun sinni og húðflúrum og þar með lofað eða lastað 

fyrirtækið. Fer það samt allt eftir hvernig sá viðskiptavinur var þjónustaður.  

 Það sem niðurstöður gefa hins vegar til kynna hvað varðar húðflúrsstofurnar þá 

eru þær að sinna og styðja við þessa hefðbundnu tengsla markaðssetningu, það er að 

segja þau eru að skila því virði sem viðskiptavinir sækjast eftir og mæta þar með 

væntingum og þörfum viðskiptavina, og eru jafn vel að fara fram úr væntingum þeirra. 

Þetta skilar því að viðskiptavinir verða ánægðir og tryggir sínum húðflúrsstofum. Eins 

og kemur í ljós úr viðtölum þá eru allar húðflúrsstofurnar að sjá sama fólkið aftur og 

aftur. Þetta gefur til kynna að húðflúrsstofur eru að gera rétt þegar kemur að 

tengslamyndun og samskiptum við viðskiptavini. Hins vegar eru húðflúrsstofur ekki að 

vinna markvisst að því eða eftir einhverri hugmyndafræði eða kenningum, heldur verða 

þessi tengsl til út frá því hversu persónuleg þjónustan er og einnig út frá þeirri eðlishvöt 
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sem stjórnendur, starfsfólk og listamenn hafa gagnvart því að veita góða þjónustu, 

skapa gott andrúmsloft og skapa góða upplifun fyrir viðskiptavini. Það sem kemur í ljós 

út frá niðurstöðum viðtala er að, þó að húðflúrsstofur séu að gera vel hvað varðar 

tengsla myndun og almenna ánægju viðskiptavina, þurfa húðflúrsstofur að aðgreina þá 

markhópa sem sækja fyrirtækið og staðsetja þá svo hægt sé að persónugera skilaboð og 

markaðsherferðir til þeirra markhópa. Geta þau gert það til þess að auka virði 

fyrirtækisins jafnt sem virði viðskiptavina. Einnig með því að staðsetja þessa markhópa 

geta húðflúrsstofur greint og reiknað út líftímavirði viðskiptavina og þar með komist 

að því hvernig eigi að haga markaðsaðgerðum út frá kostnaði hvers og eins markhóps 

og persónugert skilaboð til þeirra, út frá því hvaða viðskiptavinir eru arðsamastir, hvaða 

viðskiptavini er hægt að stækka meira, og hvaða viðskiptavinir eru á núllpunkti eða 

fyrir neðan það.  

 

6.3 Samantekt 

Ef umfjöllunin hér að ofan er dregin saman þá sjást tengingar á milli allra megin 

rannsóknarþáttanna; rafrænnar spurningarkönnunar, viðtala og fræðilegs kafla. Út frá 

fræðilega kafla þessa rannsóknar þá snýst CRM um ákveðna viðskiptaaðferð sem 

fyrirtæki geta nýtt sér til þess að skapa, þróa og auka viðskiptatengsl við viðskiptavini. 

CRM er notuð til þess að auka viðskiptavina virði og arðsemi fyrirtækja með því að 

beita markvissum aðgerðum til þess að staðsetja viðskiptavini og markaðssetja beint til 

þeirra og skapa tilboð sem eru sérsniðin af þeim markhópi sem er hvað arðbærastur 

fyrir fyrirtæki. Þrátt fyrir það þá er CRM tækni einungis hluti af stóru kerfi sem 

samanstendur af viðskiptatengslum og getunni til þess að auka ánægju, tryggð og virði 

fyrir viðskiptavini. Út frá niðurstöðu bendir allt til þess að húðflúrsstofur séu að beita 

aðferðum til þess að halda í viðskiptavini, auka þeirra ánægju, tryggð og skapa virði 

fyrir viðskiptavini. Húðflúrsstofur eru þrátt fyrir það, ekki að beita neinum markvissum 

aðgerðum, heldur byggist þetta allt á einhverri hæfni sem starfsmenn, stjórnendur og 

listamenn hafa gagnvart viðskiptavinum og starfseminni sjálfri. Hæfni starfsfólks 

byggir á því sem þeim finnst eðlilegt að gera og kemur ómeðvitað þegar þeir eru að 

eiga í samskiptum við viðskiptavini, það er að segja þau stuðla að tryggð, ánægju og 

auknu virði viðskiptavina án þess að fara eftir einhverjum aðferðum og byggist einna 

helst á eðli starfsins.  

Virði, ánægja og tryggð eru bönd sem byggjast upp með tímanum og fara 

viðskiptavinir í gegnum ákveðið ferli til þess að byggja þessa þætti upp. Ef horft er í 
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þessi fimm stig sem viðskiptavinir fara í gegnum þá staldra viðskiptavinir húðflúrsstofa 

lengst við í fyrstu tveimur stigunum, það er að segja vitund og könnun. Viðskiptavinir 

þurfa að meta þann ávinning sem fæst að því að eiga í viðskiptum við húðflúrsstofur, 

þar sem viðskiptavinir þurfa að staldra lengur við út frá þeirri miklu skuldbindingu að 

fá sér húðflúr. Ferlið sem á sér stað hjá viðskiptavinum felur í sér að mikið traust fellur 

í hendur starfsfólks og listamanna húðflúrsstofa. Þar með er hægt að álykta að traust og 

skuldbinding byggist mjög fljótlega upp milli viðskiptavina og húðflúrsstofa. Mikil 

samskipti eiga sér stað og þau beinu samskipti sem komið er á leiða að sameiginlegum 

hagsmunum, sem bætir hag beggja aðila. Tengslin myndast fljótt milli listamanna og 

viðskiptavina, en liggur samt sem áður á því hvernig samstarfið er milli þessa aðila, 

eins og kom fram í niðurstöðum viðtala. Ánægja viðskiptavina skiptir miklu máli í 

þessu ferli og má sjá það á bæði niðurstöðum viðtala og rafrænnar spurningakannanar. 

Ánægja viðskiptavina felst í því að þjónustan sem veitt er þurfi að uppfylla væntingar 

og þarfir viðskiptavina og jafnvel að hún fari fram úr væntingum þeirra. Niðurstöður 

benda til þess að húðflúrsstofur geri það og séu að auka virði fyrir viðskiptavini sem 

leiðir af sér ánægju, tryggð og virði fyrir þá. Út frá CRM þá eru húðflúrsstofur ekki 

beint að nýta sér upplýsingar til þess að greina mikilvægustu viðskiptavinina og þau 

einkenni sem sá hópur ber með sér til þess að átta sig betur á því hvernig eigi að nálgast 

þann hóp. Hins vegar þekkja húðflúrsstofur þau vandamál sem geta skapast og þekkja 

einnig þarfir og væntingar viðskiptavina til þess að setja saman eitthvað virðistilboð 

sem viðskiptavinur sækist í, þó ómeðvitað eins og tekið hefur verið fram. 

Út frá niðurstöðu bæði viðtala og spurningakannanar þá byggist starfsemi 

húðflúrsstofa einna helst á orðspori og meðmælum. Þar með má segja að markaðurinn 

sem er að hafa helstu áhrif hvað varðar húðflúrsstofur er meðmæla markaðurinn. Það 

eru þeir aðilar sem eru að mæla með og benda á einhverja ákveðna vöru eða þjónustu 

sem fyrirtækið býður upp á, og eru taldir besta markaðsaðferðin sem fyrirtæki búa yfir 

ef svo má segja. Viðskiptavinir úr spurningakönnun sem völdu eða ætla sér að velja 

húðflúrsstofu út frá meðmælum og orðspori. Þeir viðskiptavinir sem eru að mæla með 

ákveðnum húðflúrsstofum eru að skapa jákvæð meðmæli til þeirra viðskiptavina sem 

koma til með að versla við fyrirtækin. 

Húðflúrsstofur eru að nýta sér stafræna miðla til þess að markaðssetja sig, miðað 

við niðurstöður viðtala. Með tilkomu stafrænnar markaðssetningar þá geta fyrirtæki 

nýtt sér upplýsingaöflunar með litlum kostnaði, einnig geta fyrirtæki persónugert öll 

sín samskipti við viðskiptavini og sniðið auglýsingar og annað efni að viðskiptavinum, 
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með því að stunda einstaklingsgreiningu. Hún er gerð á þann hátt að upplýsinga er aflað 

með því að fylgjast með því hvað viðskiptavinir eru að gera á heimasíðum fyrirtækja 

og skrá þar með niður hvað þeir eru að gera á heimasíðum eða samfélagsmiðum 

fyrirtækja. Einnig hafa stafrænir miðlar opnað fyrir tvíhliða endurgjöf þar sem 

viðskiptavinir og fyrirtæki geta nálgast hvorn annan á auðveldari hátt. Stafrænir miðlar 

hafa einnig opnað fyrir það að viðskiptavinir þurfa ekki að nálgast upplýsingar með því 

að fara til fyrirtækjanna, heldur safna upplýsingum sjálfir í gegnum samfélagsmiðla og 

aðra síður. Út frá niðurstöðum þá nýta húðflúrsstofur sér samfélagsmiðla einungis til 

þess að auglýsa lausa tíma, húðflúr eftir listamenn og myndbönd. Húðflúrsstofurnar eru 

ekki að greina markhópa og sníða markaðsaðgerðir að tilteknum hópi neytenda. Nýta 

þær sér hins vegar app á borð við Messenger til þess að svara viðskiptavinum og eiga í 

samskiptum við viðskiptavini. Einnig nýta viðskiptavinir sér samfélagsmiðla helst til 

þess að eiga í samskiptum við húðflúrsstofur og einnig til þess að fá meðmæli, miðað 

við niðurstöður spurningakönnunar. 

Í ljósi þess þá eru niðurstöður rannsóknarinnar sú að húðflúrsstofur eru að 

uppfylla þarfir og væntingar viðskiptavina. Húðflúrsstofur stuðla að ánægju og byggja 

upp tryggð við vissan markhóp, það er að segja þann hóp einstaklinga sem heldur sig 

við sömu húðflúrsstofu. Eins og nefnt var hér að ofan þá byggist upp mikið traust milli 

viðskiptavina og húðflúrsstofa fljótlega í ferlinu og samstarf milli listamanna og 

viðskiptavina er oft á tíðum mjög gott. Sem stuðlar einmitt að þeirri tryggð og ánægju 

sem viðskiptavinir finna fyrir. Húðflúrsstofur eru ekki að safna neinum veigamiklum 

upplýsingum fyrir utan nöfn, símanúmer og einstaka netföngum viðskiptavina. Þar með 

geta húðflúrsstofur nýtt sér CRM tækni til þess að safna meiri upplýsingum um 

viðskiptavini og er sóknarfæri fyrir þær að greina viðskiptavini niður í markhópa og 

beina markaðsaðgerðum á rétta neytendur. Húðflúrsstofur eru einnig að nýta sér 

samfélagsmiðla, en gætu nýtt þann vettvang mun betur. Húðflúrsstofur geta fylgst betur 

með og greint þau samskipti sem viðskiptavinir eiga sín á milli með því að nýta sér tæki 

og tól samfélagsmiðla. Húðflúrsstofur geta nýtt sér það að koma upp heimasíðum með 

upplýsingum fyrir viðskiptavini, og einnig til þess að greina hvað viðskiptavinir eru að 

skoða og gera á heimasíðunni til þess að persónugera markaðsskilaboð til réttra 

einstaklinga. Húðflúrsstofur eru að uppfylla mörg skilyrði til þess að innleiða CRM. 

Eina sem virðist vanta uppá er upplýsingaöflun og að koma á fót einhverjum vettvangi 

til þess að geyma þær upplýsingar svo hægt sé að finna út og greina markhópa. Þegar 

þessu er komið á geta húðflúrsstofur reiknað út líftímavirði viðskiptavina til þess að 
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meta og greina hvað viðskiptavinir koma til með að versla oft við fyrirtækið. Þær 

upplýsingar sem fást úr því geta hjálpað húðflúrsstofum að áætla hvar, hvenær og 

hvernig eigi að haga markaðsaðgerðum og samskiptum við mismunandi markhópa, og 

staðsett þá arðbærustu.  
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7. Lokaorð 

Rannsakandi þessa lokaverkefnis kaus að velja sér viðfangsefni sem þótti ekki aðeins 

krefjandi heldur einnig viðfangsefni sem var áhugavert. Stjórnun viðskiptatengsla eða 

CRM eins og talað hefur verið um í gegnum þessa rannsókn er gríðarlega öflugt tól til 

þess að koma á góðum tengslum við viðskiptavini og einnig til þess að fyrirtæki geti 

hagnast og staðið betur á samkeppnismarkaði. Húðflúrs iðnaðurinn er stór og mikill og 

sjá má á samfélagsmiðlum á borð við facebook og instagram að fleiri og fleiri 

einstaklingar eru að taka upp og læra þessa list. Þjónustan og varan sem býr að baki 

húðflúra er afar persónuleg og miklar upplýsingar eru til staðar hvað það varðar. Þar 

með valdi rannsakandi að hefja rannsókn á því hvort húðflúrsstofur séu að nýta þessar 

upplýsingar sem búa að baki til þess að auka langtíma virði viðskiptavina.  

 Það sem kom á óvart út frá niðurstöðum rannsóknarinnar var hversu stór hópur 

einstaklinga heldur sig ekki við sömu húðflúrsstofu og flakka á milli margra fyrirtækja. 

Það sem kom á óvart út frá viðtölum var hversu litlum upplýsingum var safnað og 

hversu mikið kraðak myndast á samfélagsmiðlum þeirra. Höfundur rannsóknarinnar 

telur að húðflúrsstofur komi ekki til með að fara í einhverjar breytingar hvað varðar 

innleiðingu á CRM og það verði ekki tekið upp á endanum. Fyrst og fremst þurfi að 

vera einhver vitunda vakning hvað varðar CRM hjá húðflúrsstofum og stjórnendur og 

starfsfólk þessa fyrirtækja þurfa að skynja þá þörf fyrir breytingum, þrátt fyrir að 

starfsemi þeirra gangi mjög vel. 

Verkefnið sjálft var afar lærdómsríkt og mikil áskorun átti sér stað sem reyndi 

á þekkingu rannsakanda á mörgum sviðum. Rannsakandi vonar að við vinnslu 

rannsóknarinnar hafi hann náð að tileinka sér þá aðferðafræði sem lagt var upp með. 

Húðflúr og viðskiptatengsl er rannsakanda kær og því er það von hans að rannsóknin 

muni stuðla að því að húðflúrsstofur hafi opnað augun fyrir frekari tækifærum hvað 

varðar viðskiptatengsl og upptöku á CRM.   
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Viðauki 

Upplýsingaform sem notað var við öflunar á viðtölum. Gert til þess að fræða 

viðmælendur um tilgang rannsóknar.  
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Rannsóknin 

Snýst um að kanna hvort og hvernig húðflúrsstofur á Íslandi geta nýtt sér aðferðir 

CRM til að auka langtíma virði og tryggð viðskiptavina. Í rannsókninni verður leitað 

leiða fyrir fyrirtæki til að afla upplýsinga um viðskiptavini og hvernig má nota þær til 

að auka og bæta þjónustu við viðskiptavini. 

 

Hvað er CRM?  

CRM eða stefnumiðuð stjórnun viðskiptatengsla snýst um að afla upplýsinga um 

viðskiptavini og nýta upplýsingarnar til að bæta þjónustuna og gera hana 

persónulegri. Þetta snýst um að láta viðskiptavininum líða eins og hann sé einhvers 

virði fyrir fyrirtækið. Þegar viðskiptavini líður eins og hann skiptir máli og finnur að 

starfsfólk vill kynnast viðkomandi er líklegra að hann komi aftur og versli á 

viðkomandi stað. Einnig er líklegra að hann tali við vini og vandamenn um fyrirtækið 

og láti orðið berast. Þannig er hægt að nota þessar aðferðir til að auka forskot 

fyrirtækisins við samkeppnisaðilana.  

 

Dæmi um aðferðir CRM 

- Netfangalisti: hægt að senda út upplýsingar um nýjan gesta flúrara, 

upplýsingar um sérstaka daga t.d. flash-daga og fyrir minni húðflúr o.þ.h.  

- Sms listi: sem dæmi minna viðskiptavini á settan tíma deginum fyrir. Senda 

sms eftir 2 vikur og kanna hvernig húðflúrið sé að gróa og hvort eitthvað hafi 

komið uppá eftir á, sem dæmi. 

-  Vera í reglulegum samskiptum við viðskiptavini, hvað varðar staðsetningu 

flúrsins og einnig mögulegar breytingar eða tilfærslur.  
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The Research 

Is about investigating whether and how tattoo parlors in Iceland can use CRM 

methods to increase long-term value and loyal customers. The study will seek 

guidance for companies to gather information about customers an how to use them to 

increase and improve customer service. 

 

What is CRM?  

CRM or Customer Relationship Management is a strategy for managing an 

organisation´s relationships and interactions with customers and potential customers. 

A CRM system helps companies stay connected to customers, streamline processes, 

and improve profitability.  

 

Why is CRM important? 

CRM enables a business to deepen its relationship with customers, service users, 

colleagues, partners and suppliers. 

Forging good relationships and keeping track of prospects and customers is crucial for 

customer acquisition and retention, which is at the heart of CRM´s function. You can 

see everything in one place, with the use of CRM software.  

Example of CRM methods 

- CRMs help by automating a consistent response whenever customer contact 

occurs. That could be a simple thank you or a survey to gauge your 

effectiveness. It can also help you respond more quickly to an emailed 

complaint by sending an immediate response saying, “We’re on it!”. 

- One of the most common customer relationship management tools is the 

loyalty card, which tracks customer purchases and gives them a free item 

when they make a specific number or purchases. 

- Motivate your customers and clients to recommend you to others by offering 

them a reward when they do so, by offering their friends or peers a discount as 

a thank-you for the reference, or by making a donation to a charity you feel 

most of your key customers will support. Use social media tools such as 

Facebook, Google +, Twitter, LinkedIn and YouTube to get your customers to 

spread the word about you. 
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Agreement on Confidentiality 

 

 
Signed student at University of Bifröst and Tattoo parlor B make a so-called confidentiality treaty 
that the company intends to provide the student, in the production of this Bs essay, wich is 
called „ How can tattoo parlors in Iceland utilize CRM to build longtime value of customers“ 
wich is worked on this fall semester, 2018 : 
 
 

1. The student undertakes to provide confidential information that there is no risk that 
unauthorized persons will be aware of them. The student is not entitled to use the 
information in a manner other than that provided for in this agreement 

2. If the company wishes to do so, the student should make a special account of the 
measures he intends to intervene in order to ensure confidentiality of information. 

3. Upon completion of the project, the student shall return the data to the company that 
was delivered as confidential data. 

4. The University of Bifröst has allowed a BS project to comply with rules on 
confidentiality. This final assignment is submitted in an electronic collection of study 
papers and research papers, Skemmuna, and access to the project is usually closed 
for two years from the date of submission. Final assignments that are also submitted 
printouts are stored in the closed archive of the school for two years from the date of 
delivery. By that time, it is complied with according to the general rules for the treatment 
of final projects. 

 
Reykjavík, 26/10/2018 

 
 
Ingi Gunnar Kristbergsson 
 

 
   On behalf of Tattoo Parlor B  
 

 

____________________________   ____________________________ 
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Samningur um trúnað 

 

 
Undirritaður nemandi við Háskólann á Bifröst og Húðflúrsstofa A gera með sér svofelldan 
samning um meðferð trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við 
vinnslu BS verkefnisins „Hvernig geta húðflúrsstofur á Íslandi nýtt sér CRM til þess að byggja 
upp langtímavirði viðskiptavina“, sem unnið er á Haustönn 2018 : 
 
 

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.  

 
Reykjavík, 23/10/2018 

 
 
Ingi Gunnar Kristbergsson 
 

 
   F. h. Húðflúrsstofu A  
 

 

____________________________   ____________________________ 
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Samningur um trúnað 

 

 
Undirritaður nemandi við Háskólann á Bifröst og Húðflúrsstofa C gera með sér svofelldan 
samning um meðferð trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við 
vinnslu BS verkefnisins „Hvernig geta húðflúrsstofur á Íslandi nýtt sér CRM til þess að byggja 
upp langtímavirði viðskiptavina“, sem unnið er á Haustönn 2018 : 
 
 

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.  

 
Reykjavík, 31/10/2018 

 
 
Ingi Gunnar Kristbergsson 
 

 
   F. h. Húðflúrsstofu C  
 

 

____________________________   ____________________________ 
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Samningur um trúnað 

 

 
Undirritaður nemandi við Háskólann á Bifröst og Húðflúrsstofa D gera með sér svofelldan 
samning um meðferð trúnaðarupplýsinga, sem fyrirtækið hyggst láta nemandanum í té við 
vinnslu BS verkefnisins „Hvernig geta húðflúrsstofur á Íslandi nýtt sér CRM til þess að byggja 
upp langtímavirði viðskiptavina“, sem unnið er á Haustönn 2018 : 
 
 

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.  

 
Reykjavík, 8/11/2018 

 
 
Ingi Gunnar Kristbergsson 
 

 
   F. h. Húðflúrsstofu D  
 

 

____________________________   ____________________________ 
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Viðtalsspurningar 

 
 
 

Viðskiptadeild 
Haustönn 2018 

BS Ritgerð 
 

Viðtalsspurningar 
1. Hvað hafið þið starfað lengi í þessum bransa? Er þetta eina stofan eða hafið 

þið unnið á öðrum stofum? 

2. Getið þið / getur þú sagt mér frá því hvernig heildar ferlið er? Það er að 

segja hvernig ferlið er sem viðskiptavinir ganga í gegnum? 

3. Veistu / Vitið hvað CRM er?  

4. Hugarðu / hugið þið almennt að því að viðskiptavinurinn komi aftur til 

þín/ykkar? 

5. Hvaða aðferðir notarðu/notið þið til þess að tryggja að viðskiptavinir komi 

aftur?  

6. Safnið þitt upplýsingum um viðskiptavini? Svo sem netföng, símanúmer, 

nöfn viðskiptavina. 

7. Ef já, hvernig eruð þið þá að nýta ykkur upplýsingarnar sem þið safnið? 

8. Hvaða samskiptaleiðir notið þið til þess að ná til viðskiptavina? 

Samskiptaleiðir eru á borð við FB, Twitter, Instagram, blogg, f2f. 

9. Eruð þið markvisst að kynnast viðskiptavinum, meðan þeir eru hjá ykkur? 

Í þeim tilgangi að nýta þær upplýsingar seinna meir. Gera þjónustuna 

persónulegri. 

10. Sjáið þið það eða finnið þið fyrir því að viðskiptavinir séu að koma aftur? 
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Hvað CRM er…. 

CRM er heildarferlið við að byggja upp og viðhalda arðbærum viðskiptatengslum 

með því að veita bæði viðskiptavinunum og fyrirtækinu virði og ánægju.  

Til þess að byggja upp sterk tengsl við sína viðskiptavini þarf að sýna þeim að þeir fái 

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

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

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

• Eykur ánægju viðskiptavina.  

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

viðskiptavinum.  

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

• Verður til þess að fyrirtækið selur viðskiptavinunum meira.  

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

leiðandi eyðir fyrirtækið minna í að ná í nýja viðskiptavini.  

• Fyrirtækið á möguleika á að skapa sér sérstöðu á markaði. 

 

Hvað finnst ykkur um þetta og teljið þið að þetta muni gagnast ykkar fyrirtæki og 

starfsemi?  
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Business administration 

Fall Semester 2018 
BS essay 

Interview questions 
1. How long have you worked in this field? Is this the only tattoo parlor you 

have worked for, or are there other parlors you have worked for?  
 

2. Can you tell me about the usual journey the customers go through? What 

is the process that they go through when they want to get a tattoo? 

3. Do you know what CRM is? Customer relationship management 

4. Do you think about or work toward to getting customers to come back? 

Repeat business 

5. What method or process do you use or go through, to secure the repeat 

business? Or is there any method? 

6. Are you seeing the same customers over and over again?  

7. Are you systematically trying to create a relations with the customers, 

when they are with you? In that sense to gather information for future 

purposes, and make the whole experience for the customer better? 

8. Do you gather information about customers? Like emails, phone numbers, 

names of the customers?  

9. If so, how are you using that information you gather? 

10. What communication routes do you use to get to the customers? Routes 
are like, FB, twitter, Instagram, google+, blogs and so forth 
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What CRM is all about.  

Customer relationship management (CRM) is a term that refers to practices, 

strategies and technologies that companies use to manage and analyze customer 

interactions and data throughout the customer lifecycle, with the goal of 

improving customer service relationships and assisting in customer retention and 

driving sales growth 

Benefits of CRM 

• Increases customers satisfaction!  

• Increases loyalty and reduces dropouts and stands in the way of companies 

loosing customers 

• Companies get better reputation, witch increases customers 

• Higher sales growth 

• It is in general expensive to get customers, and CRM helps with retention, 

witch leads to companies spending less and less of money to get new 

customers. 

• The company can get a better stand point on the market. 

What do think about CRM and do you think that, this strategy could benefit your 

company?  

 

  

https://searchsalesforce.techtarget.com/definition/Customer-Life-Cycle
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Spurningakönnun 

 

Stjórnun viðskiptatengsla á Húðflúrsstofum á Íslandi 

 

Ágæti þátttakandi,  

 

Þessi spurningakönnun er hluti af BS rannsókn minni við Háskólann á Bifröst. 

Rannsóknin er gerð til þess að kanna hvernig húðflúrsstofur á Íslandi geta nýtt sér 

stefnumiðaða stjórnun viðskiptatengsla til þess að auka langtímavirði viðskiptavini og 

auka þjónustu.  

 

Könnunin tekur innan við 5 mínútur og er fyllsta trúnaðar gætt við úrvinnslu á þessari 

rannsókn. Athugið að þátttakendur eru ekki skyldugir til að svara. Fullri nafnleynd er 

heitið og ekki verður hægt að rekja svör aftur til þeirra sem taka þátt.  

 

Leiðbeinandi er Haraldur Daði Ragnarsson 

 

Fyrirfram þakkir, 

 

Ingi Gunnar Kristbergsson 
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1. Kyn 

a. Karl 

b. Kona  

c. Annað 

2. Aldur 

a. 18 – 25  ára 

b. 26 – 30 ára 

c. 31 – 40 ára 

d. 40 ára + 

3. Ertu með húðflúr ( eða að hugleiða það) ? 

a. Já 

b. Nei 

4. Ef já, hvaða húðflúrsstofu/ur hefur þú verið að fara til ( huðleiða að fara til) ? 

a. Skriflegt svar 

5. Af hverju varð/yrði þessi stofa/stofur fyrir valinu? 

a. Gott orðspor 

b. Auglýsingar 

c. Samfélagsmiðlar 

d. Meðmæli 

e. Tengsl 

f. Annað :  

6. Hvaða þættir þykja þér mikilvægastir að einkenni góða þjónustu á 

húðflúrsstofum? 

a. Góðar móttökur 

b. Starfsfólk sýnir áhuga 

c. Móttækilegir listamenn fyrir hugmyndum 

d. Skjót viðbrögð við fyrirspurnum 

e. Annað : 

7. Hversu mikil áhrif hefur góð þjónusta á val þitt á húðflúrsstofum? 

a. Mjög mikil áhrif 

b. Mikil áhrif 

c. Hvorki né 

d. Lítil áhrif 

e. Mjög lítil áhrif  
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f. Á ekki við / Vil ekki svara 

8. Hvaða aðrir þættir hafa áhrif á val þitt á húðflúrsstofu? 

a. Starfsfólk 

b. Staðsetning 

c. Biðtími 

d. Meðmæli 

e. Verð 

f. Annað : 

 

Eftirfarandi spurningar eru eingöngu fyrir þá sem eru með húðflúr 

9. Síðast þegar þú áttir í viðskiptum við húðflúrsstofu, hversu ánægð/ur varstu með 

þjónustuna á bilinu 1 – 10 ? 

a. 1 / mjög óánægður 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. 6 

g. 7 

h. 8 

i. 9 

j. 10 / mjög ánægður 

10. Af hverju varstu ánægð/ur eða óánægð/ur ?  

a. Svar :  

11. Leitar þú alltaf á sömu stofuna þegar þú færð þér húðflúr? 

a. Já  

b. Nei 

12. Ef já, af hverju verður sú stofa fyrir valinu? 

a. Svar : 

13. Ef nei, er sérstök ástæða fyrir því að þú leitar ekki á sömu stofuna? 

a. Svar :  
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Dikt – Viðtal við Húðflúrsstofu A  

Ég :Eins og þið vitið þá er ég að skrifa bs ritgerð, sem fjallar um húðflúrsstofur og 

stefnumiðaða tengsl viðskiptavina. Ég vil einnig fá að þakka ykkur kærlega fyrir að 

taka þátt í rannsókninni hjá mér. 

Ég : Til að byrja með þá vil ég bara spyrja ykkur hvað hafið þið verið að starfa lengi í 

þessum bransa? Eða hafið þið verið að vinna á einhverjum fleiri stofum.  

V1 : á ég að byrja eða þú. 

V2 : þú mátt byrja 

V1: ég er búinn að vera að þessu í að verða 20 ár og hef starfað eða lærði á stofu á 

Seltjarnarnesi sem hét Atlantis tattoo, það er árið 1999, svo opnaði ég viking studio í 

Kópavogi var það til 2001 eða 2002, svo eftir það fór ég í örstutt stopp á tattoo 69 á 

laugarveginum og var þar í tvær vikur. Svo fór ég að flúra heima í smá stund og svo 

opnaði ég Bleksmiðjuna. Og búinn að vera þar síðan.  

V2 : það er það sama hjá mér, eða þegar við stofnuðum saman Bleksmiðjuna.  

Ég : Það er svona já, þá er það bara næsta spurning. Getið þið sagt mér frá því hvernig 

heildar ferlið er? Eða ferlið sem viðskiptavinurinn gengur í gegnum hjá ykkur?  

V2: Já, það er rosa mismunandi. Ef fólk labbar hérna inn af götunni þá mælum við með 

artista sem hentar í verkefnið eða þá, ef manneskjan er búinn að kynna sér þetta eitthvað 

og er með fyrir fram ákveðna hugmynd þá hefur hún beint samband við þann sem að 

ætlar í verkið, svo er bara pantaður tími, svona áður en nokkuð er gert.  

Ég : okok  

V2: svo annaðhvort hannað og teiknað stuttu áður en tíminn er.  

V1 : villtu að við förum ítarlegra út í þetta, eða? 

Ég : nei, eða hver eru samskiptin sem eiga sér stað í þessu ferli? 

V1: já vanalega alveg slatti af samskiptum, en þau eru mismikil samskipti, sem fer 

eiginlega alveg eftir viðskiptavininum. Fer eftir þörfunum hjá hverjum og einum. 

Ég : já klárlega 

V2: Ferlið byrjar alltaf á hugmynd, síðan kemur samstarfið, viðskiptavinurinn og 

listamaðurinn þurfa að geta unnið saman. Stundum bara gengur það ekki upp og þá er 

bara mælt með einhverjum öðrum þar sem það gæti gengið upp með. En oftast, eða eins 

og við gerum þetta oftast, þá skilur viðskiptavinurinn það sem ég er að gera og ég skil 

hvað hann vill gera og er að leggja upp með. Þá getum við farið að gera tattoo. 
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Ég : já, en það er sem sagt bara þetta, byrjað að bóka tíma og hugmyndir bornar upp, 

en þegar þetta er allt búið, hvernig eru samskiptum háttað fram að sjálfum tímanum 

sem pantaður er? Þar á milli. 

V1: það er mjög mismunandi. 

V2: það getur alveg verið hellingur. 

V1: Já það er náttla erfitt vegna þess að við erum með samfélagsmiðla, þannig við erum 

líka með 1 til 3 samfélagsmiðla, og maður er jafnvel að svara fram og til baka, þá er 

rosalega mikill tími sem fer í þetta, ég hef verið að hugsa um, og þó að það sé æskilegt 

að hafa mikil samskipti, uppá bara svona general fílingin, þá ættu samskiptin að eiga 

sér stað hérna á stofunni, sem samtals tíma og jafnvel þegar fólk pantar að hafa 

hnitmiðaðri snið að því að panta tíma, bara nákvæmlega hvað þarf að koma fram í 

þessum upplýsingum í samtalstíma, því við erum mögulega með fjölskyldur og það fer 

bara svo mikill tími  og ekki hægt að, rosa mismunandi hvað fólk þarf mikil samskipti. 

Stundum er þetta bara einn og hálfur klukkutími sem fer í að eiga samskipti við kúnna. 

Rosalegur tími sem fer í þetta. 

V2: þetta eru stundum heilu ritgerðirnar. 

V1: já stundum heilu ritgerðirnar, ég væri miklu frekar til í símtal. 

V2: ég hef fengið möppu með forsíðu og heilu myndirnar inn í með detailed svörum 

um hvernig viðskiptavinur vill fá flúrið.  

V1: En ég vill fá upplýsingarnar, en er stundum bara eitthvað sem hefði verið hægt að 

svara í einu símtali eða eitthvað. 

V2: Fólk, eða það sem er kannski okkar feill er að við erum ekki að ná að kynna fyrir 

fólki, hvernig það eigi að panta tíma í tattoo og biðja um tattoo. 

V1: jájá klárlega 

V2: Sumir halda bara að það eigi að biðja um liti í húðflúr, eins og hann er fundinn í 

byko þegar verslað er málning.  Fólk veit ekki hvað á að gera og kemur kannski með 

myndir og nákvæma staðsetningu og stærð á þeim reffrence myndum sem komið er 

með. En við viljum koma þessu til fólks að þetta er ekki svona flókið, komdu bara með 

mynd og við vinnum út frá því. 

V1: en fólk þarf að taka það fram hvar það vill fá tattoo á líkamann og… 

V2: já að sjálfsögðu.. 

V1: þyrfti kannski að vera, eða setja upp heimasíðu þar sem fyrir fram er ákveðið er 

hvað þarf að fylgja hverri hugmynd fyrir sig.  

V2: fólk lendir í vandræðum að biðja um tattoo. 
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Ég : já og þið vinnið með það alveg. En já, en vitið hvað CRM er? Customer relationship 

management? 

V1: nei við vitum það ekki, en ég las blaðið sem þú komst með um daginn. 

Ég : allt í góðu haha, en hugið þið þá almennt að því að viðskiptavinurinn komi aftur 

til ykkar?  

V1: Við vinnum að því þegar við erum í samskiptum við viðskiptavinina 

V2: jájá alveg mjög vel. Sem dæmi þegar viðskiptavinurinn er búinn með ermina þá 

spyr ég kannski að því hvað hann ætli að gera við næstu hendi? Þetta er bara spurning 

um að tala við fólk og kynnast þeim að vissu marki.  

V1: nei, en samt sem áður, að því að mailið hjá okkur og samfélagsmiðlum er kraðak, 

það er ekkert hægt að klára þetta, þarf að vera meira hnitmiðað og hafa hlutina á sama 

stað, svo upplýsingarnar séu ekki bara einhversstaðar og einhversstaðar. Þannig maður 

geti haft samband með eitthvað backtrack. 

V2: Ég er búinn að halda mínum kúnnum vel, ég var t.d. með einn sem byrjaði hjá mér 

2001, og hann er að halda áfram núna, ég fær mjög oft kúnnana mína aftur og aftur.  

V1: Það sem meira verið að spá í, eru minni flúrin og þar sem þetta gæti haft meiri 

áhrif! Sá sem kemur inn einusinni í minni flúr. Samskiptin eru miklu minni hjá þeim 

kúnnum, en heldur enn hjá þeim sem eru að koma í heilu ermarnar 

V2: já það er einmitt það sem þyrftu að huga að er að ná kúnnunum sem eru að koma í 

litlu flúrin. 

V1: Já og að þeir finnist þeir mikilvægir og tjekka betur á þeim. 

Ég : þetta er semagt svona ykkar helstu aðferðir, þá í stærri flúrunum að kynnast þeim. 

V1: Það er ekki markviss aðferð, en þetta gerist bara 

V2: Það er bara þannig í stærstu flúrunum, Þeir sem eru að fá sér ermi, þá veit ég það 

bara að þeim langar í aðra ermi og gera það eiginlega alltaf. 

V1 : En við gerum það með því að hafa vinnubrögðin alltaf hundrað prósent þannig að 

það sé vilji að þeir komi aftur, en ekki útfrá hegðun hjá okkur 

V2: Svona í þessum litlu flúrum, þá erum við að vinna að því að fólk geti labbað inn 

hvenær sem er, og erum við að gera það hægt og rólega með því að vera með walk- inn 

daga og þannig. 

Ég : þið notið walki-inn daga til þess að afla nýrra viðskiptavina? 

V2: já það má segja það og einnig flash- dagana. 

V1: Líka svo maður hafi ástæður til að setja eitthvað inn á samfélagsmiðla og sýna fólki 

að það sé eitthvað í gangi. 
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V2: svo er það líka með flash- dagana að fólk kemur bara inn og velur fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir eða myndir sem við höfum sett upp og, þá er ferlið mun fljótlegra 

og skemmtilegra.  

V1 : planið að hafa eitthvað svona tilbreyttni, en ekki sama rútínan hérna, kósý fyrir 

okkur að brjóta upp daginn og gera eitthvað annað, þannig að… 

Ég : okok, þá bara, þið svöruðuð spurning fimm hérna hjá mér úr þessari umræðu. 

Hvaða aðferðir þið nýttuð ykkur til að halda í viðskiptavini. En þá bara spyr ég ykkur 

að því hvort þið aflið einhverjum upplýsingum um viðskiptavininn, eins og t.d. netföng, 

símanúmer, nöfn viðskiptavina, og þess háttar? 

V1: nei, eða jú símanúmer söfnum við. 

V2: nei við erum hundléleg í því! 

V1: símanúmer skrifa ég niður, er mjög góð að afla því. 

V2: Ekki ég, vil bara fá að vita hvað þau heita 

V1: ég staðfesti tíma áður og læt fylgjast með því, ég er með biðlista og fæ símanr. Til 

að byrja með. 

Ég : Skráið þið þetta eitthvað niður 

V1: já ég er með google docs. 

V2: stílabók. 

Ég : þannig þær upplýsingar sem þið safnið, eruð þið að nýta ykkur þær, eða bara til að 

minna á tímann? 

V1: já bara minna á tímann. 

V2: já ég minni alltaf á mína tíma. 

V1: en ég er ekki nýta þær endilega, já ok það eru 2 vikur í tímann, en ég nýti mér þær 

upplýsingar eins og t.d. ef aðilinn er með vandamál í húð eða sólbruna og þess háttar. 

Tjekka á því eftir á, hvernig það er að gróa, eða eitthvað sem ég hefði áhyggjur af, þá 

fylgjist ég með því. 

V2: punkta hjá mér upplýsingar eins og hversu dökk húðin er á viðskiptavinum. En við 

tjekkum á því yfirleitt hvernig það er að gróa og fylgjast með því. 

V1: En svoleiðis upplýsingar eins og vandamál í húð þurfa að koma í upphafi svo maður 

geti vitað hvað maður er að fara að gera og þess háttar. 

Ég : en hvaða samskiptaleiðir notiði til þess ná til viðskiptavina? 

V1: Við erum að nýta okkur facebook, instagram, snapchat viljum við nota meira, en 

erum samt sem áður ekki að nýta það nógu vel. En já svo barra í gegnum síma þegar 

það þarf að ná í þá. Hjá mér er það mikið síminn. 
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V2: ég notast mest við messenger. 

V1: það eru ýmsar leiðir..þetta verður allt svo mikið kraðak. 

V2: við erum að nýta okkur hana sem er í afgreiðslunni að vera að pósta á instagram og 

snapchat á hverjum degi, til að sína að við séum virk. 

Ég : við komum inn á það hérna áðan, en eruð þið markvisst að kynnast 

viðskiptavininum þegar hann er hjá ykkur? Í þeim tilgangi að nýta ykkur þær 

upplýsingar sem hann gefur af sér til að gera þjónustuna persónulegri sem dæmi. 

V1: við gerum það ekki meðvitað. 

V2: alltaf að tækla við þetta persónulega, því það verður soldið erfitt. 

V1: ég held að við meðvitað gerum þetta ekki, en gerum þetta samt. Það er ekki hægt 

annað, þetta er svo náið prósess. 

V2: já, við erum kannski með viðskiptavin í stólnum hjá okkur í 6-8 tíma og þá er ekki 

annað hægt en að reyna að spjalla og kynnast viðskiptavinum sínum. Og jafnvel að 

koma 6-7 sinnum til manns þegar verið er að vinna að ermi. 

V1: við getum aldrei ekki haldið þessu ópersónulegu. 

V2: talaðu bara við kúnnan þinn og gerðu þjónustuna bara persónulegri og betri fyrir 

viðskiptavini.  

Ég : þetta er náttúrulega persónulegt starf. 

V1: kúnnin fer að vera nánari okkur útaf þessu ferli. 

Ég : þið eruð alveg að finna fyrir því að viðskiptavinir eru að koma aftur og aftur. 

V1: jájájá, hinsvegar getur þetta líka verið þannig að fólk klikki ekki saman. Og þá 

verður þetta ekki svona repeat dæmi. Þá bara bendir maður á einhvern annan, en við 

erum að sjá það mikið að fá alltaf sömu viðskiptavinina aftur og aftur 

Ég : eins og hefur verið talað um þá eruð þið að sjá sömu viðskiptavini sem eru í ermum 

og cheast piecum, þeir eru náttúrulega að koma aftur og aftur, en hvernig er það með 

fólkið sem er að koma í minni flúrin, eruð þið að taka eftir því að þeir viðskiptavinir 

séu að koma aftur? Sem dæmi nefni ég einstaklinga sem þið hafið aldrei séð áður og 

eru að koma á flash eða walk inn dögum, eru þessir viðskiptavinir að koma aftur? 

V1: já margir eru að koma aftur og fylgist það með flash og walk in dögunum. 

Ég : eru þessir viðskiptavinir þá bara að koma á flash dögum eða eru þau í framhaldi af 

góðri og veittri þjónustu að panta tíma í stærri flúr eða er það kannski bara svona upp 

og ofan hvernig það er? 

V1: það er bara upp og ofan, sjáum það samt alveg að þeir sem ná ekki að koma á 

þessum dögum og vilja fá sér flúr, þá pantar það sér tíma. Þetta hefur alveg áhrif. 
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V2: með því sniðugra sem við höfum gert.  

V1: Þurfum ekkert að hafa þessa daga, en vildum gera það til að fá fólk sem vill smærri 

flúr til að koma og jafnvel auka flæði viðskiptavina. 

Ég : í lokin þá vildi ég segja ykkur frá því hvað CRM er. En það snýst sem sagt um að 

byggja upp og viðhalda arðbærum viðskiptatengslum með því að veita bæði 

viðskiptavinunum og fyrirtækinu virði og ánægju.  

Til þess að byggja upp sterk tengsl við sína viðskiptavini þarf að sýna þeim að þeir fái 

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

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

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

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

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

viðskiptavinum.  

Hvað finnst ykkur um þetta og teljiði að þetta muni gagnast ykkar starfsemi? 

V2: við erum alltaf að hugsa um þetta, en nákvæmlega ekki í þessari hugmyndafræði. 

V1: ef maður nær að koma þessu öllu saman, þá þyrfti að vera einhver vettvangur fyrir 

því að halda utan um allt, við erum með svo marga gesta artista og væri þar með geggjað 

að geta safnað upplýsingum bæði um þá og viðskiptavini. Heildstæðari vettvangur til 

að sameina samskipti við viðskiptavini. 

V2: oft heyrt tala um svona kerfi og árangurinn af þeim, en ég horfi þannig á þetta að 

þetta er mun persónulegra og ég vil hafa það þannig. 

Ég : Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að taka ykkur tíma til að svara þessum 

spurningum og taka þátt í þessu með mér. 
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Dikt – Viðtal við Húðflúrsstofu B 

ÉG : so like i told you erlier, i am working on an bachelors essay, and its about how 

tattoo parlors can utialize crm to build long time value ofcustomer  

V1: whats crm? 

Ég : its customer relationship management. 

Ég : ill go to that later in this interview, but first question, how long have you been 

working in this field?  

V1: 19 years, since 1999 

Ég : okey, and is this the only tattoo parlor you have worked for or owned?  

V1: ohh gawd, i have worked for bunches of them, 2 or 3 places her ein Rvk before this 

Ég : and can you tell me about the usual customer journey they og through? What 

processes og they go through when they get a tattoo from you? 

V1: make an appiontment and get one, i dont know, its different between customers, 

people have to find whatever desing or image to have on them, and meet the artist, and 

figure out a way on the skin to make it look awsome and you know, give the customer 

what they are looking for, and ultimatly make the customer look cool 

Ég : ok, yeah you asked, but do you know what crm is?  

V1: i dont. 

Ég : okey, but Do you think about or work toward to getting customers to come back? 

Repeat business 

V1: of course, every person we tattoo we hope comes back, and we do that by not 

beeing dicks, not fuck people over, be cool, you know just be nice man. 

Ég: and what method or process do you use or go through, to secure the repeat business? 

Or is there any method? 

V1: we use witchcraft, mindcontrol and lsd poisining 

Ég : yeah thats cool but, do you use any methods? 

V1: what ever gets them to come back, you know, like i said, hopefully the fact we are 

cool to them  and dont fuck them over when it gets time to pay, you know that, yeah, 

we have been open for a year and a month, but our reputation is know for being cool 

and not fucking people over like some tattoo shops downtown, just by that alone, being 

cool, answering peoples questions, thats how we get our customers to come back, like 

not fucking up their tattoo sand being cool. 

Ég: so you are seeing the same customers over and over again? 
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V1: yeah, umm yeah there are ton of repeat customers but there also every day 

somebody new. We have a really dope socialmedia wizard who does all our social 

media stuff and he is killing it, followers are going up, likes are going up, appointments 

are going up.  

Ég : and, so, are systematically trying to create a relations with the customers, when 

they are with you? In that sense to gather information for future purposes, and make 

the whole experience for the customer better? 

V1: thats just being part of being cool man, you have tattoos and i think you have gotten 

a tattoo where the artist dindt say a word to you the whole time, and its was super 

boring, then there are other motherfucker who dont shut the fuck up, just be friendly, 

its just all about being good at work and not being a dick, we try to answer all our emails 

in an about an hour, rather then waiting days, we give motherfuckers coffe, its not 

witchcraft, be cool. 

There is the thing about the information to make the experience better, you can be shit 

at tattooing, but if you are cool, and customers feel welcome, they feel like they had 

good experience the same as doing really good tattoo, but maybe you are an asshole.  

So yeah show interest to people, but if people like the tattoo you are doing and they are 

talking about they want some thing else tattooed on them, then i know they want another 

tattoo, and wants to come back, i bite on to that, and the the customer, what would you 

like to put there, you know, start a conversation, an then the customer thinks i give a 

fuck, rather than tell them to sit down, get a tatto, pay me and get the fuck out. 

ÉG : Do you gather information about customers? Like emails, phone numbers, names 

of the customers?  

V1: i like to follow each of my customer for about a week, and stalk them, read there 

emails at get information about them, no of course not! I make tattoos man, i dont have 

a giant team of people that, yeah, its preety low key, its all about doing a good tattoo, 

make the customer feel like they are a pain in your ass, then wy be an asshole? 

Ég : you talked about social platforms, what communication routes do you use to get to 

the customers? Routes are like, FB, twitter, Instagram, google+, blogs and so forth 

V1: we have video blogs, fb, instagram, snapchat, email, thats about it. 

Ég: so CRM Customer relationship management (CRM) is a term that refers to 

practices, strategies and technologies that companies use to manage and analyze 

customer interactions and data throughout the customer lifecycle, with the goal of 

https://searchsalesforce.techtarget.com/definition/Customer-Life-Cycle
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improving customer service relationships and assisting in customer retention and 

driving sales growth.  

And the benefits are Increases customers satisfaction! Increases loyalty and reduces 

dropouts and stands in the way of companies loosing customers. Companies get better 

reputation, witch increases customers. 

What do think about CRM and do you think that, this strategy could benefit your 

company?  

V1: Like I said this goes back to being cool and giving people what they want. My 

social media wizard does this, with algorithms and spaces the ad for hours of peek and 

yeah! I just make tattoos. 

But yeah I think this could benefit my company, if I had a team of digital assasins, yeah 

we could send people emails, questionairs, but this works for me. 

Ég : so that’s it, yeah think you for the answers, 

V1: our formula is simple and it works. 
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Dikt – Viðtal við Húðflúrsstofu C 

Ég : Ég vildi bara byrja á því að þakka þér fyrir að gefa þér tíma til þess að taka þátt í 

þessari rannsókn hjá mér. En þá er komið að fyrstu spurningu, en getur þú sagt mér 

hvað hefuru starfað lengi í þessum bransa, eða hefuru unnið á fleiri stöðum? 

V1 : við opnuðum þessa stofu fyrir þremur árum síðan (2015) og já ég byrjaði bara að 

flúra þegar við opnuðum stofuna, lærði af strákunum sem eru að vinna með mér. 

Opnuðum fyrsta á barónsstíg fyrir 2,5 ári síðan og vorum þar í eitt ár, það sprakk utan 

af sér og fluttum síðan á þessa staðsetningu og hefur verið að stækka núna hratt og 

mikið.  

Ég : getur þú sagt mér frá heildar ferlinu sem viðskiptavinurinn fer í gegnum hérna hjá 

þér? Er þetta meira og minna walk-inn eða eru tímapantanir alltaf. 

V1: þetta eru 90% tímapantanir og leggjum mest upp úr því. Fólk hefur samband við 

okkur í gegnum fb, heimasíðuna eða hringir og bókar tíma hjá viðeigandi artista. Við 

erum 6 að vinna hérna og verðum átta á nýju stofunni.  

ÉG : er þetta allt erlendir eða mest allt íslendingar? 

V1 : mest allt Íslendingar, en það fer allt eftir því hvað stíll viðskiptavinurinn vill fá sér 

og þá er viðeigandi artisti fundinn fyrir hvern og einn, nema ef það biður um einhvern 

sérstakann. Þá er það komið í hendur artistans. 

ÉG : Þá er það næsta spurning, og fjallar hún almennt um viðfangsefni ritgerðarinnar, 

en veistu hvað CRM er? 

V1: nei, get ekki sagt það. 

Ég : en svona að þjónustuferlinu, en hugarðu að því að viðskiptavinir komi aftur (repeat 

business) á þína stofu?  

V1: að sjálfsögðu, en þó ég viti ekki hvað þetta hugtak er, þá erum við að gera mjög 

vel þar. Við veitum góða þjónustu og komum fram við viðskiptavini á viðeigandi hátt, 

þannig að hann komi aftur. 

Ég : eruð þið að nýta ykkur einhverjar aðferðir hvað varðar það? Markvissar aðferðir 

til þess að fá hann aftur, eða er þetta svona staðlað ferli bara? 

V1: uuh…ekkert markvist, bara eitthvað instinct hjá okkur sem hefur verið að virka vel. 

Já það, við viljum að fólki líður vel hérna, þar sem það er ákveðin hræðsla að koma inn 

á tattoo stofu og sársaukinn sem fylgir og gerum okkar besta að láta fólki líða vel, erum 

kurteisir og reynum að mæta þörfum viðskiptavina. Hvað hugmyndir það er með og 

fara í rétta átt með það. Hérna….já bara ná svona gera það eins best hvað varðar 

hugmyndir og teikningar. Við erum með eftirfylgni um hvernig flúrið er að gróa og það 
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ferli sem fólk fer í eftir flúrið. Við biðjum fólk um að láta okkur vita ef eitthvað kemur 

uppá, svo það sé einhver tenging eftir flúrið. Það er það svona helsta, en ekkert sem er 

skrifað niður, bara þróast í þessa átt. 

Ég : safnið þið einhverjum upplýsingum um viðskiptavini? Eins og netföng, 

símanúmer, nöfn kúnnanna? Það sem þið skráið niður eða eitthvað svoleiðis 

V1: í rauninni ekki, þetta er mest allt á feisbúkk, við erum með sögu skilaboða við 

viðskiptavini, en ekki einhver svona skrá það niður í bók eða eitthvað forrit.  

Ég : þannig helstu samskiptaleiðir sem þið notið er á fb? 

V1: já það er svona það helsta 

Ég : eruð þið að nýta ykkur þá instagram, blogg, twitter? 

V1: instagrammið er mjög stórt í þessu, svo eru allir með sitt eigið instagram og 

tímabókanir koma stundum í gegnum það og höfum samband við viðskiptavini þar.  

ÉG : þegar viðskiptavinur er að koma og meðan þeir eru í stólnum, eruð þið að spjalla 

og kynnast viðskiptavinum, reyna að kynnast þeim svo þeir komi aftur, veita þeim 

persónulegri þjónustu svo þeir komi aftur? 

V1 : það er millivegur, maður þarf að halda fókus þegar maður er að flúra, en það er 

bara svona létt spjall. En ég persónulega fókusa meira hvað ég er að gera.  

Ég : finnuru fyrir því að viðskiptavinir séu að koma aftur, er það ákveðinn hópur? 

V1: flestir sem ég flúra eru að koma aftur og sé það hjá öðrum líka. En það er há 

prósenta sem kemur alltaf til mín. Fer eftir því hvernig stíll fólk er að leita og 

manneskjunni sjálfri. En ég er ekkert að fylgjast með því markvisst. Er farinn að þekkja 

fólk sem kemur oftast til mín og þeir eru loyal! 

Ég : svona fyrst þú veist ekki alveg hvað CRM fjallar um þá vildi ég segja þér svolítið 

um það hvað CRM er, en það snýst sem sagt um að byggja upp og viðhalda arðbærum 

viðskiptatengslum með því að veita bæði viðskiptavinunum og fyrirtækinu virði og 

ánægju.  

Til þess að byggja upp sterk tengsl við sína viðskiptavini þarf að sýna þeim að þeir fái 

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

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

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

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

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

viðskiptavinum.  

Hvað finnst þér um þetta og teluru að þetta muni gagnast ykkar starfsemi? 
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V1: já það myndi alveg hjálpa, já það myndi alveg klárlega hjálpa, það er bara. Já alveg 

pottþétt.  
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Dikt – Viðtal við Húðflúrsstofu D 

ÉG : Sæll, ég vildi byrja á því að þakka þér að taka frá tíma til að svara nokkrum 

spurningum fyrir mig. Svona til að byrja með þá væri ég til í að vita hvernig saga 

húðflúra á íslandi, hvenær byrjar þetta að koma til landsins. 

V1: Þetta byrjar hérna fyrst árið 80 og eitthvað með manni sem heitir Helgi, en það sem 

við vissum ekki er að það var verið að flúra upp í hvalfirði í stríðinu. Við eigum flössin 

og græjurnar enn þá til. Þetta eru fyrstu heilu kittin sem maður gat keypt, maður keypti 

byssu, flöss og allt frá manni sem hannaði þetta sem ber heitið Bill More. Og hérna 

þetta byrjaði á base sem hét iceland base command. Hérna eru flössin ef þú vilt skoða.  

Ég : þetta var verið að gera meðan stríðið var 

V1: já þeir voru að flúra þarna í hvalfirði í kringum 1938- 1940. Menn að nafni Sverrir 

og Nonni byrja síðan uppúr 1991-2 og síðan byrjaði ég. Þetta er í kringum svona 1990 

sem Helgi byrjar, sem er fyrsti svona íslenski flúrarinn., en hann byrjar að læra í 

kringum 80. Svo byrjar ég 95 að flúra.  

Ég : Þannig þetta er svona tíminn sem þetta er að byrja hérna á íslandi. 

V1: já svona í kringum 1990-5 þá er þessi menning að byrja. 

Ég : hvernig eða hver var svona aðal markhópurinn á þessum tíma? 

V1: til að byrja með þá voru þetta aðallega bara sjómenn og bófar sem eru að láta flúra 

sig. Og fannst fólki þetta mjög shady stofur. Þetta var allt skelfilega líbó. Fólk sat bara 

með sígaretturnar í kjaftinum og með glas í hendi. Við þekktum þetta sem sóðabúllur á 

þessum tíma og aðallega frá stöðum eins og Nýhávn, Grimsby og Hull. Þetta byrjaði 

þannig hérna en breyttist mjög hratt.  

Ég er einn af þeim fyrstu til þess að vera fulllærður listamaður til þess að flúra. Þar sem 

ég útskrifaðist úr listaháskóla íslands. Þetta varð að verkum að þetta fór að breyta ásjón 

flúr heimsins, bara með því að ísland væri með menntaðann listamann í þessu. 

Þetta hefur breyst gríðarlega á stuttum tíma. 

Ég: teluru þróunina vera góða, svona miðað við hvernig þetta hefur breyst svona hratt. 

V1: ´jájá, ég tel þróunina mjög góða og það sem að ég sé, þegar allt í einu millistéttar 

menn geta lifað örðuvísi og fengið borgað daglega og verið í beinum samskiptum við 

viðskiptavina á persónulegu leveli og það reyndist vera rétt, þetta er orðinn vettvangur 

fyrir marga bestu teiknurum samfélagsins sem fóru út í tattoo. Gæðin á flúrum hafa 

breyst gríðarlega og líka hérna. Græjurnar og blekið. Þetta er orðinn multi milljóna 

bransi, bara umgjörðin um tattooin sjálf. Þetta hefur breyst gríðarlega sem er mjög gott 

og einnig það sem hefur breyst gríðarlega er að núna eru nánast allir með tattoo. En 
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þegar þetta var að byrja hérna þá þurfti maður að vinna sér inn tattooin. Sem dæmi þá 

gátu sjómenn ekki fengið sér svöluna nema vera búnir að sigla 5000 sjómílur, gátu ekki 

fengið sér skjaldböku nema hafa siglt niður fyrir miðbaug. Fólk í dag getur fengið sér 

akkeri í andlitið og ekki einu sinni farið í sund haha.  

Ég : þannig þetta var svona status symbol fyrir sjómenn. 

V1: jájá klárlega. Sjáðu bara þessa mynd þarna. Þú getur séð allt útfrá tattoounum sem 

þessi maður er með, hvaða stöðu hann gegnir, hverra manna hann er, hvaða staða hann 

er í samfélaginu. 

Við lifum á póst módernískum tímum þar sem allir gera bara það sem þeir vilja og 

klæða sig í búninga og þykjast vera eitthvað.  

Það kom til mín gamall sjóari til mín um daginn og var hann frekar pirraður þar sem 

hann var í klippingu stuttu áður en hann koma og hársnyrtirinn var með fleiri tattoo en 

sjóarinn og var með skútu og fullt af húðflúrum sem sjómenn bera, og hann hafði aldrei 

verið á sjó, þannig að gömlu hörku karlarnir eru ekkert sérstaklega ánægði með þetta. 

Það er hleypt öllum að. 

Ég : hvernig finnst þér samt viðmótið gagnvart húðflúrm hafa þróast eða breyst? 

V1: þetta hefur breyst gríðarlega, og sérstaklega hérna heima. Víða út í heimi er mikið 

stigma gagnvart þessu, en íslendingar búa í loftbólu og höfum það mjög gott. Núna er 

það ekki jobstopper að fá sér húðflúr á handabök og háls, eins og þú þekki kannski. 

Ég : kynsóðin mín er svona, gerir það sem henni sínist.  

V1: já þessi póst móderníska kynslóð gerir það sem henni sínist!  

ÉG : en já, ef ég fer meira út í spuringarnar, er þetta eina stofan sem þú hefur unnið á. 

V1: stofan hefur breyst, en þetta hefur alltaf verið sama crewið sem hefur veirð að vinna 

hérna, þannig já ég hef einungis verið á þessari stofu. Hún hefur breyst mikið stofan, 

vorum einu sinni á fjórum stöðum hérna í gamla daga og nafnið hefur breyst mikið.  

ÉG : ég er semsagt að fjalla um CRM, veistu hvað það er? 

V1: nei ekki grænan. 

Ég : langaði aðeins að skjóta inn, en ertu að vinna markvist að því að viðskiptavinurinn 

komi aftur og aftur? 

V1: nei bara að honum líði vel og hann upplifi að þetta sé góð stund, þæginleg stemming 

og fólk hafi gaman og svo bara þetta klassíska að skila góðri vinnu.  

ÉG : eruð þið að safna upplýsingum um viðskiptavinum. 

V1: nei, en við nýtum okkur samt sem áður email og facebook, þar sem það er svo 

þæginlegt Að nýta sér það.  Og náttla instagram.  
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Gott að taka mynd og edita myndina og henda út í cosmósinn. 

Ég: ertu að finna fyrir því að viðskiptavinir séu að koma aftur og aftru? 

V1: jájá alveg klárlega, en svo eru til týpur af fólki sem eru kollektorar sem fara útum 

allt, svo eru til loyal fólk sem fer bara til einn flúrara, svo er það bara gæðin sem eru að 

skila liðinu.  

Þú getur verið að gera allt rétt á, en það sem skipti gríðarlega miklu máli er orðsporið 

frá kúnnanum. Sem er mjög mikilvægt. Sér það bara á tripadvisor, þar er mokið digital 

orðspor og meðmæli.  

Ég: gæti það gagnast þinni starfsemi að taka upp CRM.  

V1: ég er svo mikil risaeðla, en ég tel að það gæti gagnast mjög vel. 

Word of mouth og orðspor sem skipti mestu máli í þessum bransa. 

Ég : ég vil bara þakka þér kærlega fyrir þetta viðtal! 

 
 

 


