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Útdráttur 
Þessi rannsókn fjallar um hlutverk starfsmanna og stjórnenda þegar kemur að því að 

innleiða CRM kerfi innan fyrirtækis á fjármálamarkaðinum á Íslandi. Þar sem að viðskiptavinir 

eru að verða sífellt mikilvægari er þörf á að veita þeim mikinn stuðning og eru því CRM kerfi 

tilvalin til þess að fylgja eftir þeirra þörfum. Þar sem að CRM kerfi eru ekki eins og hver önnur 

kerfi er mikilvægt að starfsmenn og stjórnendur geri sér grein fyrir mikilvægi þess að fara rétt 

að þegar innleiðing á slíku kerfi hefst og spilar þar hugsunarháttur stórt hlutverk. Rannsakað 

verður hvernig ferli innleiðingar, aðlögunar og notkunar hefur verið hjá nokkrum 

fjármálafyrirtækjum á Íslandi sem notast við Microsoft Dynamics CRM kerfið.  

Niðurstöður leiddu í ljós að þær leiðir sem fyrirtæki hafa farið eftir hafa verið 

mismunandi og því hægt að segja að ekki er til nein ein rétt leið til þess. Stjórnendur þurfa þó 

að tileinka sér viðeigandi hugarfar og miðla því áfram á réttan máta til starfsmanna sinna og 

þurfa starfsmenn að vera opnir fyrir breytingum. Takist stjórnendum að gera það rétt getur það 

auðveldað starfsmönnum að sinna sínum daglegum störfum á einfaldari máta og á það helst 

við þá starfsmenn sem eru í hvað mestum samskiptum við viðskiptavini.  

Lykilorð: CRM, fjármálamarkaðir, hugsunarháttur, innleiðing, aðlögun, notkun 
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1. Inngangur  
Skilningur á því hvernig beri að stjórna viðskiptatengslum (héðan í frá CRM) á 

áhrifaríkan hátt hefur leitt til aukins áhuga fræðimanna og sérfræðinga til frekari rannsókna á 

CRM á undanförnum árum (Khodakarami & Chan, 2014). Stofnanir eru að átta sig á því að 

viðskiptavinir hafa mismunandi efnahagsleg gildi fyrir fyrirtæki og sjá sér hag í að aðlaga sig 

að mismunandi þörfum viðskiptavina (Hoyer, Krafft & Reinartz, 2004). Þannig eru stofnanir í 

grundvallaratriðum að færa sig frá vöru- eða vörumerkjamiðaðri markaðssetningu í átt að 

viðskiptavinamiðaðri nálgun (Hoyer o.fl, 2004).  

Samkeppnisumhverfi fyrirtækja er mismunandi, en til þess að standast áskoranir í 

samkeppni getur verið gott fyrir fyrirtæki að skapa sér samkeppnisgrundvöll með því að leggja 

áherslu á að fullnægja þörfum viðskiptavina frekar en að selja vörur. Þetta er lykilþátturinn í 

CRM því áherslan gengur beinlínis ekki út á það hvernig á að selja vöruna heldur hvernig er 

hægt að skapa verðmæti í gegnum vöruna fyrir viðskiptavininn og samtímis að auka verðmæti 

fyrirtækisins (Boulding, Ehret, Johnston & Staelin, 2005). Hugtakið „augmented product”, eða 

gildisaukin vara, leggur áherslu á að neytendur hafi áhuga á kaupupplifuninni í heild sinni, ekki 

bara kjarnavörunni og er það í rauninni það sem CRM byggir á (Boulding o.fl, 2005). 

Skilgreiningar á CRM eru margar og víðtækar sem leitt hefur til þess að engin ein 

grundvallarskilgreining hefur fest sig í sessi. Þrátt fyrir það snúa þær allar á einn eða annan hátt 

að því að hugsa um þarfir viðskiptavina. Mikilvægt er þó að hafa í huga að CRM er hvorki 

hugtak né verkefni, þess í stað er það hluti af áætlanagerð og stefnu fyrirtækja og einblínir á 

það að skilja, sjá fyrir, stjórna og sérsníða þarfir núverandi og mögulegra viðskiptavina (Brown 

& Gulycz, 2002). Þær rannsóknir og fræðigreinar sem hafa verið skrifaðar um þetta 

viðfangsefni nefna skort á frekari rannsóknum, sem dæmi má nefna grein (Boulding o.fl., 2005) 

sem talar um skort á rannóknum um hlutverk starfsmanna í innleiðingarferli CRM sem og grein 

(Hoyer o.fl., 2004) sem fjallar um skort á rannsóknum á CRM innleiðingarferli fyrirtækja.  

Einnig fjalla rannsóknir á CRM um að það skipti máli að stjórnendur, allir starfsmenn 

og deildir í heild sinni taki þátt í innleiðingarferlinu ásamt því að það vanti frekari upplýsingar 

um hvert hlutverk starfsmanna er í því og hvernig eigi að viðhalda viðhorfi þeirra (Foss, Stone 

& Ekenci, 2008). CRM er bæði til sem hugbúnaðarkerfi og lausn til að efla stjórnunarhætti 

innan fyrirtækja, en í þessari rannsókn mun áherslan vera á hugbúnaðarkerfi með tilliti til 

stjórnunarhátta. Þar sem að CRM hugbúnaðarkerfi eru fremur ný, er mikill skortur á 

rannsóknum á þeim og hvernig þau gagnast fyrirtækjum.  
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CRM kerfi hafa upp á ýmsa möguleika að bjóða sem geta nýst starfsmönnum sem og 

viðskiptavinum vel. Þar á meðal má nefna að slík kerfi halda utan um viðskiptavina-áætlanir, 

samskiptayfirsýn, samþykktarferli og rekjanleika rafrænna erinda. Fyrirtæki úr öllum geirum 

atvinnulífsins geta notað kerfin, þar á meðal fyrirtæki í fjármálageiranum, ferðamálageiranum 

og ýmsum öðrum sviðum. Þessi fyrirtækin ná yfir bæði B2B og B2C markaði, en B2B 

markaður lýsir sambandi fyrirtækis á brigðasölu hliðinni og annars fyrirtækis á viðskiptavina 

hliðinni á meðan B2C markaður lýsir sambandi fyrirtækis á birgðasölu hliðinni og einstaklings 

á viðskiptavina hliðinni (Kolis & Jirinova, 2013). Því má segja að kerfin henti fyrirtækjum í 

flestum ef ekki öllum geirum (Explore CRM, e.d.). 

Þau CRM kerfi sem helst er að nefna á Íslandi eru SalesForce og Microsoft Dynamics 

CRM. Hið síðarnefnda verður í forgrunni í þessari rannsókn og er það hentugt fyrir stjórnendur 

og almenna starfsmenn. Ávinningur þess að innleiða Microsoft Dynamics CRM er þó 

mismunandi og fer eftir eðli, umsýslu og heildarstarfsemi fyrirtækis hverju sinni (Explore 

CRM, e.d.). Þess má þó geta að stjórnendur hafa algjöra yfirsýn yfir upplýsingar sem snúa að 

lykiltölum tengdum sínum starfsmönnum og starfsemi fyrirtækisins og eflir þannig þekkingu 

og yfirsýn (Explore CRM, e.d.). Yfirmenn geta einnig nýtt sér CRM til að samræma vinnulag, 

bæta starfsanda og fyrirtækjamenningu þar sem þeir geta séð álagsdreifingu og frammistöðu 

undirmanna sinna (Explore CRM, e.d.). Á hinn bóginn hafa almennir starfsmenn aðgengi að 

upplýsingum um sögu sinna viðskiptavina og geta þar af leiðandi kynnst þeim betur og veitt 

þeim persónulegri þjónustu. Þeir geta skipulagt sig í vinnu, fylgst með framgangi sinna mála 

og haldið sig innan tímaramma með ákveðnum eiginleikum kerfisins (Explore CRM, e.d.). 

Rannsókn Brown og Gulycz (2002) sem byggist á viðtölum við 2000 alþjóðleg 

fyrirtæki spáir mikilli áhættu á misheppnaðri innleiðingu á CRM kerfum, aðallega vegna þess 

að flest fyrirtæki eru ekki með góða CRM viðskiptaáætlun og eru ekki að verja nægum tíma í 

innleiðingarferlið. Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna tengingu CRM kerfisins við 

CRM stjórnunarháttinn og viðhorf starfsmanna og stjórnenda innan fyrirtækja. Sett er fram ein 

rannsóknarspurning sem leitast verður við að svara í þessari ritgerð: 

RQ - Hvaða hlutverki gegna starfsmenn og stjórnendur í innleiðingu, aðlögun og 

notkun CRM kerfa í fyrirtækjum á fjármálamarkaðinum á Íslandi. 

Þessi rannsókn er mikilvæg sökum þess hve lítið er vitað um það hvernig almennir 

starfsmenn og stjórnendur tengjast innleiðingu, aðlögun, og notkun á CRM í íslenskum 

fjármálafyrirtækjum. Rannsóknin gæti nýst fyrirtækjum á fjármálamarkaði sem leiðarljós þar 
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sem að hún byggist á rauntíma upplýsingum og reynslu stærstu notenda á íslenskum 

fjármálamarkaði. 

Hér á eftir verður farið yfir sögu CRM og hvernig það hefur þróast. Einnig verða 

skoðaðar fyrri rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið í tengslum við CRM og markmið 

þessarar rannsóknar. Skoðað verður hvernig fyrirtæki nýta sér CRM og hver sé raunverulegur 

ávinningur viðskiptavina. Rætt verður um framkvæmd rannsóknarinnar, hvert markmiðið er 

og rannsóknarspurningunni svarað í kjölfari þess þar sem allar niðurstöður eru teknar saman 

og í lokin ályktun dregin út frá þeim.  
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2. Fræðikafli 
Í þessum kafla verður farið yfir sögu CRM, tekin umfjöllun um fyrrum rannsóknir, 

hvernig CRM nýtist innan fyrirtækja og hver ávinningur viðskiptavina er.  

2.1. Saga CRM 

Um 1980 voru markaðsfræðingar að átta sig á mikilvægi viðskiptatengsla og einbeittu 

sér að því að byggja upp hæfni fyrirtækja til að viðhalda slíkum tengslum (Boulding o.fl, 2005). 

Að sumu leyti mætti líta á þetta sem mótun CRM og mörg markaðsfræðileg hugtök sem notuð 

eru í dag litu dagsins ljós (Boulding o.fl, 2005). Markaðstefna fyrirtækja breyttist á tíunda 

áratug 20. aldar úr vörumiðuðu módeli yfir í viðskiptavinamiðað módel (Xu, Yen, Lin & Chou, 

2002). Breytingin ýtti undir það að fyrirtæki einbeittu sér frekar að viðskiptavinum heldur en 

framleiðslu vara (Gummesson, 2002). Þessi tímamót voru mikilvæg fyrir fyrirtæki að því leyti 

að það ýtti undir hæfni þeirra til að skilja þarfir og óskir viðskiptavina sinna og þar af leiðandi 

aukna skilvirkni og árangur í viðskipatengslum (Boulding o.fl, 2005). 

 Um miðbik tíunda áratugs 20. aldar spratt hugtakið CRM fyrst upp í upplýsingatækni 

(UT) geiranum (Payne & Frow, 2005). Erfitt er að segja nákvæmlega hvenær fyrsta CRM 

kerfið leit dagsins ljós, en talið er að hugmyndafræðin að baki CRM kerfum eigi sinn uppruna 

í könnunum í gegnum handahófskenndar símanúmerahringingar (Yeager, Krosnick, Chang, 

Javitz, Levendusky, Simpser & Wang, 2011). Margir eru þeirrar skoðunar að CRM hafi orðið 

til með tilvist stórgnóttrar gagnagrunnstækni, eða tækni sem safnar, viðheldur og greinir mikið 

magn gagna (Meadows & Dibb, 2012). Það hefur án efa átt hlut í því, en það er ekki uppruninn 

þar sem um 1990 komu út viðurkenndari útgáfur að kerfinu sem einblíndu á sjálfvirkni og 

stöðlun verkferla innan alls fyrirtækisins (Meadows & Dibb, 2012; Xu o.fl, 2002). Fyrirtæki 

byrjuðu að safna upplýsingum um viðskiptavini og fundu nýjar leiðir til þess að nýta sér þær 

(Nguyen & Mutum, 2012). Tilvist þessara miklu upplýsinga um viðskiptavini varð kveikjan að 

þeirri hugmynd fyrir fyrirtæki að vinna með persónulega markaðssetningu, en með þessari 

tækni náði CRM að komast fyrst almennilega inn á kortið (Nguyen & Mutum, 2012; Yeager 

o.fl., 2011).  

Með tilkomu internetsins, í kringum 1995, breyttist CRM markaðurinn og 

viðskiptavinatengdar kröfur í öllum fyrirtækjum (Xu o.fl., 2002). Með internetinu höfðu 

viðskiptavinir tækifæri til þess að hafa samskipti við fyrirtæki og fyrirtækin fengu góðan 

aðgang að upplýsingum um markhópinn sinn, sem leitt hefur til þess að þau hafa betri sýn á 

það hvernig hægt er að ná athygli þeirra (Xu o.fl., 2002; Saarijarvi, Karajuoto & Kuusela, 
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2013). Þessi þróun á tækni gæti fjölgað notkunarmöguleikum í viðskiptakerfum eins og CRM 

(Nguyen & Mutum, 2012). 

Einnig er talið að CRM hafi orðið til um 1997 sem tæknilegt tól til að halda utan um 

samband viðskiptavina og fyrirtækja (Bergeron, 2002). Öll samskipti á milli viðskiptavina og 

fyrirtækja gátu verið skráð, sem í kjölfarið leyfir fyrirtæki að veita bestu mögulegu þjónustu á 

sama tíma og það býr til gagnagrunn af upplýsingum um viðskiptavini sem er aðgengilegur 

stjórnendum og sölu- og markaðsdeildum fyrirtækja sem hafa innleitt CRM (Bergeron, 2002). 

Með komu kviklegrar bestunar (e. Dynamic programming), sem er samansafn af 

reikniaðferðum til að finna bestu mögulegu útkomuna, byrjuðu fyrstu sölutækin að verða til 

(Judd, 1998; Ross, 1983). En árið 1998 kynntu Gönul og Shi (1998) fram á sjónarsviðið 

kviklega bestun í CRM kerfum. Var þetta notað til þess að lýsa aðstæðum hvers viðskiptavinar 

og reikna út mögulegar ákvörðunar útkomur um hvaða markaðsfræðilegu aðgerð er hægt að 

grípa til í núverandi aðstæðum viðskiptavinar. Þar sem að viðskiptavinir eru í mismunandi 

aðstæðum getur kvikleg bestun reiknað viðskiptavinatengsla aðgerð sem hámarkar langtíma 

gildi viðskiptavinarins ( Blattberg, Kim, & Neslin, 2008) 

Árið 1999 skrifaði Rudolph (1999) grein þar sem hann ræðir meðal annars um sögu 

CRM í grófum dráttum. Eins og áður var nefnt byrjaði CRM sem markaðstól í grunninn og 

ræðir Rudolph hvernig breyting á CRM átti sér stað. Markaðsfræðileg aðferð til að koma 

upplýsingum til mögulegra viðskiptavina hófst með bréfsendingum sem send voru beint á 

viðskiptavini. Við tók síðan bein markaðssetning (e. direct marketing), sem er ferlið að greina 

líklega kaupendur á vissum vörum og kynna vörurnar með viðeigandi hætti (Ling & Li, 1998). 

Með því byrjuðu upplýsingar að flæða með fleiri leiðum heldur en bréfsendingum. Gagnasafns 

markaðssetning (e. Database Marketing) er gagnvirk aðferð við markaðssetningu sem notar 

markaðsmiðla og aðrar leiðir (svo sem tölvupósta, símanúmer og söludeildir) (Lock, 1998). 

Með tilkomu hennar var fyrsta skrefið í átt að CRM tekið en þá voru gögn notuð í 

markaðsfræðilegum tilgangi. Fyrr en síðar birtist CRM, sem margir horfa enn á aðeins sem 

sölutæki vegna sterkrar tengingar við gagnasafns markaðssetningar tólið (Rudolph, 1999 ). 

Gagnagrunns stjórnunar kerfi (e. Database management system) geymir, vinnur og 

stýrir gögnum á kerfisbundinn og hagkvæman hátt (Bergeron, 2002). Það einfaldar og kemur 

reglu á verkferla sem snúa að gögnum og skrám í gagnagrunni sem hjálpar til við að tryggja 

öryggi, flokka gögn í mismunandi gagnagrunnum, eyða tvítekningum og sinna öðrum 

hreinsunar aðgerðum í gagnasöfnum (Bergeron, 2002). Þar sem að það veitir aðgang að 

viðskiptavinum, vörum, þjónustu og starfamanna gögnum er gott gagnagrunnskerfi forsendan 

að góðu CRM kerfi (Bergeron, 2002). 
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Internetið hefur leitt til myndunnar á viðskiptavina hópum sem eru fróðari, meira 

krefjandi og sýna fram á minni vörumerkja tryggð en nokkru sinni áður (Brown & Gulycz, 

2002). CRM getur náð utan um þennan hóp viðskiptavina og hefur greining á leiðandi 

fyrirtækjum leitt í ljós að til að ná sem mestum sjálfbærum og arðbærum hagvexti þarf meðal 

annars að skara fram úr í CRM (Brown & Gulycz, 2002). 

Árið 2002 var framkvæmd rannsókn sem sýndi fram á það að einungis 30% af þeim 

fyrirtækjum sem innleiddu CRM kerfi gerðu það á þann hátt að það ýtti undir skilvirkni 

fyrirtækisins og almenna frammistöðu þess (Bull, 2003; Corner & Hinton, 2002). Það sem olli 

þessu var að skortur á rannsóknum var til staðar sem leiddi til þess að skilningur á kerfnu og 

frammistöðu þess var mjög lítill. Stjórnendur settu mikið fjármagn í kerfi sem þeir skildu ekki 

en bundu miklar vonir við þar sem CRM stjórnunarhátturinn var talinn vera lykilþáttur í 

velgengni á samkeppnismarkaði á þessum tíma (Chang, Park & Chaiy, 2010). 

Undirliggjandi þáttur CRM er að fyrirtæki búi til viðskiptavinaþekkingu til þess að 

flokka viðskiptavini á viðeigandi hátt, þróa og treysta langtímasambönd við arðbæra 

viðskiptavini, ákveða hvernig á að meðhöndla óarðbæra viðskiptavini og sérsníða 

markaðstilboð og auglýsingar (Foss o.fl., 2008). Í dag er CRM kerfi tæknivætt stjórnunartól 

fyrir fyrirtæki til að safna saman og nýta þekkingu viðskiptavina til að viðhalda og styrkja 

sambönd við þá (Khodakarami & Chan, 2014). CRM kerfið er talið nauðsynlegur partur af 

hnattrænni áætlun sem einblínir á að auka virði fjárfestinga hluthafa í gegnum þróun á 

viðeigandi sambandi við helstu viðskiptavini og viðskiptavinaþætti (Khodakarami & Chan, 

2014).  

2.2. Rannsóknir 

Þónokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á innleiðingu og notkun CRM kerfa og 

hafa þær í auknum mæli snúið að stjórnendum fremur en almennum starfsmönnum (Brown & 

Gulycz, 2002; Khodakarami & Chan, 2014). Einnig hafa þær rannsóknir komist að 

sambærilegri niðurstöðu, sem í grófum dráttum vísar til þess að CRM er ekki aðeins tæknilegt 

tól heldur verður réttur hugsunarháttur að fylgja innleiðingu og verða allir starfsmenn að taka 

þátt í ferlinu, þar á meðal stjórnendur (Brown & Gulycz, 2002; Khodakarami & Chan, 2014). 

Rannsókn sem framkvæmd var af Josiassen, Assaf og Cvelar (2014) sýnir fram á að 

CRM hefur möguleika á því að bæta rekstur fyrirtækja, sem og að það sé mikilvægt að 

stjórnendur átti sig á að fjárfesting í CRM ein og sér getur ekki bætt frammistöðu fyrirtækisins. 

Það sem vert er að hafa í huga er að mikilvægt er að þróa CRM getu innan fyrirtækisins, þá 

sérstaklega þá sem gerir fyrirtækinu kleift að mynda og dreifa upplýsingum um viðskiptavini 
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(Josiassen o.fl, 2014). Meiri fjárfesting í CRM tryggir ekki að fyrirtæki standi sig betur en 

fyrirtæki sem fjárfestir minna í CRM, því er mikilvægt að fyrirtæki sjái sér fært um að úthluta 

auðlindum til að byggja upp og styðja við CRM (Josiassen o.fl, 2014).  

Brown og Gulycz (2002) einblíndu á að ekki sé hægt að innleiða CRM neðan frá (e. 

bottom-up), heldur verður frumkvæðið að koma frá háttsettum stjórnendum (e. top-down) og 

verður vilji þeirra að vera sýnilegur. Ef stjórnendur sýna ekki áhuga, mun innleiðing ekki fá 

eftirtekt, rétta áherslu eða fjármagn og án þátttöku stjórnenda er hvorki hvati né vettvangur 

fyrir CRM, það mun hafa stuttan líftíma og hugsað sem sköpun einhvers annars (Brown & 

Gulycz). Að auki segja þeir Brown og Gulycz (2002) að mikilvægt sé að innleiðing fari fram í 

fyrirtækinu sem heild en ekki innan einnar deildar eða sviðs.  

Payne og Frow (2005) skrifuðu grein þar sem þeir ræddu með hvaða augum stjórnendur 

líta á CRM, þar kom í ljós að um er að ræða þrjá megin flokka. Með þessa flokka í huga skiptu 

þeir skilgreiningum annarra fræðimanna niður eftir því sem þeim fannst eiga best við hvern 

flokk. Á myndinni hér að neðan má sjá skiptingu skilgreininga og hvernig þær skala frá því að 

skilgreina CRM á þröngan og taktískan hátt yfir í það að skilgreina CRM á víðan og 

skipulagðan hátt. 

 
Mynd 1: CRM skalinn (Payne & Frow, 2002). 

Á vinstri hlið myndarinnar snýr CRM að innleiðingu eins ákveðins hugbúnaðarkerfis, 

en á hægri hlið hennar er hugað að stjórnun viðskiptavinatengsla í þeim tilgangi að skapa 

virði hagsmunaaðila. Í miðjunni sameinast skilgreiningarnar, en þar er CRM hugsað sem 

innleiðing á samþættri röð af viðskiptavinamiðaðri tæknilausn (Payne & Frow, 2005). 

Foss, Stone og Ekenci (2008) skoðuðu hvaða þættir væru mikilvægir í stjórnunarháttum 

á tímum CRM innleiðingar. Þessir þættir voru meðal annars að stjórnendur ættu að vera 

viðriðnir í innleiðingarferlinu á öllum stigum, að langtíma áætlunum verði framfylgt, að 

reglulegir fundir verði haldnir með yfirmönnum deilda og að kerfið sé innleitt með það í huga 

hvernig fyrirtækið er uppbyggt (Foss o.fl, 2008). 
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Shum, Bove og Auh (2008) framkvæmdu rannsókn á breytingastjórnun starfsmanna í 

innleiðingarferli CRM, en þar kom fram að til þess að innleiða CRM inn í fyrirtæki þurfa þau 

oft að breyta því hvernig fyrirtækið starfar venjulega. Ástæða þess er að verkferlar og flæði 

fyrirtækja sem snúa að CRM eru hönnuð eftir hentugleika, en ein af forsendum innleiðingar á 

CRM er að breyta núverandi ástandi fyrirtækis svo að það fylgi framtíðar áætlun sem á einhvern 

hátt líkist þeim verkferlum og flæði sem áður voru (Shum o.fl, 2008). Þetta kemur af stað 

breytingum innan alls fyrirtækisns, en vandamálið sem upp kom í umræddri rannsókn var að 

starfsmenn horfðu á þetta einungis sem vél- og hugbúnað í stað þess að horfa á CRM 

innleiðingu sem breytingarstjórnun (Shum o.fl., 2008). 

Svo virðist sem það sé ekki til ein einföld leið til að innleiða CRM á áhrifaríkan hátt, 

en samkvæmt Sebring (2017) getur gott skipulag afrekað margt. Sebring (2017) nefnir það að 

mynda sér sýn yfir hvað stjórnendur vilja fá út úr kerfinu og að hafa í huga hvað það er sem 

fyrirtækið vill mæla sé góður undirbúningur fyrir innleiðinguna sjálfa. Þar á eftir þarf að kynna 

markmið og niðurstöður fyrir starfsmenn, fá endurgjöf frá þeim og að endurmeta út frá því 

(Siebring, 2017). 

Til að takast á við breytingar í innleiðingarferli þarf langtímafjárfestingu í þjálfun, 

hópefli og myndun nýrrar fyrirtækjamenningar sem hvetur til breytinga en einning má áætla 

að ný innleiðingarferli hafi áhrif á venjur starfsmanna og er því líklegt að upp komi mótþrói 

(Shum o.fl., 2008). Rannsókn Shum, Bove og Auh (2008) skýrir frá því að mikilvægt er að 

hafa skuldbundna starfsmenn til að koma í veg fyrir mótþróa. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna fram á að mögulega sé fylgni á milli skulbindingar starfsmanna til CRM innleiðingar og 

jákvæðrar frammistöðu fyrirtækisins. Ef starfsmenn hvorki tileinka sér né skuldbinda sig við 

stöðugar endurbætur, mun CRM innleiðing ekki ná fótfestu innan fyrirtækisins (Brown & 

Gulycz, 2002).  

Brown og Gulycz (2002) tala um að það sé til gullin regla þegar kemur að þjónustulund 

innan stórra fyrirtækja. Hún er „komdu fram við starfsmennina þína eins og þú vilt að þeir 

komi fram við viðskiptavini þína“ (Brown & Gulycz, 2002, bls. 254). Þetta gefur til kynna 

mikilvægi þess að átta sig á að ef starfsmenn eru ekki skuldbundnir gæðaþjónustu er ólíklegt 

að viðskiptavinir fái slíka þjónustu. Sum fyrirtæki líta svo á að þetta sé partur af menningu 

fyrirtækisins, en mikilvægt er þó að tileinka sér menninguna á réttan hátt og innleiða hana í allt 

fyrirtækið (Brown & Gulycz, 2002). 
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2.3. CRM innan fyrirtækja 

 Mörg fyrirtæki skilja ekki almennilega hvað CRM er, hvernig það er notað og hverjir 

eru raunverulegir hagsmunaaðilar þegar kemur að nýrri stefnu sem snýr að viðskiptavinum 

(Brown & Gulycz, 2002). Almennt séð virðast fyrirtæki trúa því að hægt sé að tileinka sér 

CRM í gegnum nýja tæknifjárfestingu og þeim mun dýrari sem búnaðurinn eða kerfið er, því 

meiri verður ánægja viðskiptavina og því meiri verður hagnaðurinn (Brown & Gulycz, 2002). 

Nauðsynlegt er að stjórnendur átti sig á því að tækni er ekki lykillinn að hugsunarhættinum og 

leiðir þar af leiðandi ekki af sér aukna viðskiptavina-tryggð, ánægju eða hagnað (Brown & 

Gulycz, 2002). 

Framkvæmdastjórar virðast hafa tilhneigingu til að spyrja spurninga eins og; hvað mun 

CRM kosta mig mikið, og hvenær mun ég sjá ávinning? Hverjar eru áherslurnar, hverjar eru 

nýju hæfniskröfurnar og hversu hratt þarf innleiðingarferlið að vera? Svarið við þessum 

spurningum kemur frá uppgötvuninni á því hvernig fyrirtækið er statt og hversu langt það þarf 

að fara inn í ferlið til að sjá upphafs áhrif CRM, það er að segja, er fyrirtækið að einbeita sér 

að réttu spurningunum og vandamálunum? (Brown & Gulycz, 2002).  

Með innleiðingu CRM er möguleiki á því að sameina viðskiptavina- og fyrirtækjagildin 

(Boulding o.fl., 2005). Innleiðing CRM gefur fyrirtækjum tækifæri á að framkvæma hlutina 

betur og að veita viðskiptavinum eitthvað meira heldur en það sem um er beðið (Vogt, 2011). 

CRM byggir upp viðskiptatengsl og auðveldar söfnun og greiningu gagna, en mikilvægt er að 

þessi atriði verði innleidd inn á öll svið fyrirtækisins (Vogt, 2011).  

Samkvæmt Foss o.fl. (2008) ræðst árangursrík innleiðing á CRM af fjórum 

mikilvægum þáttum: (1) CRM viðbúnaðarmati, (2) breytingum innan fyrirtækisins (3) CRM 

verkefnastjórnun og (4) starfsmannaþátttöku. Viðbúnaðarmat er endurskoðun á stöðu 

fyrirtækisins hvað varðar viðbúnað til CRM innleiðingar. Einnig er gerður samanburður á því 

hversu langt á veg fyrirtækið er komið í þróun í samanburði við önnur fyrirtæki (Foss o.fl., 

2008). Innleiðing CRM og þær breytingar sem því fylgja getur verið erfið fyrir alla stjórnendur 

þar sem að hún snýr að skipulagi og fyrirtækjamenningu (Foss o.fl., 2008). CRM 

verkefnastjórnun felur í sér að mynda þverfagleg teymi af sérfræðingum sem sér um CRM 

innleiðingu fyrirtækisins. Þverfagleg teymi eru samansett af starfsmönnum úr mismunandi 

deildum sem saman vinna að því að leysa ákveðið verkefni (Bamber, Castka, Sharp & Motara, 

2003). Vel heppnuð CRM verkefni koma til móts við CRM innleiðingarþættina sem eru unnin 

úr sameiginlegum markmiðum og styðja heildarstefnu fyrirtækisins (Foss o.fl., 2008). Að 

lokum samanstendur starfsmannaþáttaka af stuðningi og skuldbindingu starfsmanna til CRM 
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verkefnisins. Í auknum mæli eru fyrirtæki að gera sér grein fyrir því hversu mikilvægt framlag 

starfsmanna er til fyrirtækisins. Fyrirtæki geta ekki þróað og starfað með viðskiptavinamiðuðu 

kerfi án hvata og vel þjálfaðra starfsmanna (Foss o.fl., 2008). 

Til eru tvær grundvallarleiðir til innleiðingar á CRM stjórnunarhættinum. Fyrst er það 

hið svokallaða „big bang“, þar sem farið er eins hratt og mögulegt er í að innleiða meginreglur 

CRM þvert á allt fyrirtækið, en almennt er talið að þessi leið henti í flestum tilfellum betur 

nýjum fyrirtækjum. Árangur næst sjaldan með „big bang“ nema í því tilfelli þegar fyrirtækið 

er umfangslítið og verkferlar eru einfaldir (Foss, Stone & Woodcock, 2003). Því næst er það 

,,steady progress’’, þar sem unnið er jafnt og þétt að hugarfari CRM en á sama tíma að gera sér 

grein fyrir því að hugarfarið er sífellt að breytast. Fyrir stærri fyrirtæki, sem áður hafa reynt að 

innleiða CRM að einhverju leyti, þá er þetta betri kosturinn (Foss o.fl., 2003). Það er yfirleitt 

best að byrja með prufu verkefni til að átta sig á möguleikum og getu áður en alvöru innleiðing 

hefst innan alls fyrirtækisins. Það verður samt sem áður að taka ákvörðun um það hvar eigi að 

byrja og hvort að innleiðing nái til allra deilda fyrirtækisins (Foss o.fl, 2003).  

Helstu ástæður þess að CRM innleiðing misheppnast eru meðal annars (1) að hugsa 

ekki viðskiptaáætlunina til enda, (2) að takast ekki á við almenn vandamál innan fyrirtækisins, 

eins og að hlusta ekki á starfsmenn, (3) of mikil áhersla á tækni, of lítil á gögn og getu og (4) 

að innleiða ekki alla þætti CRM, að hluta til vegna þess að stjórnendur horfa ekki á CRM í 

heildrænni mynd (Foss o.fl, 2003). 

2.4. Ávinningur viðskiptavina 

Viðskiptavinir skipta miklu máli í nútímasamfélagi, en almennt krefjast neytendur 

virðingar og gildis frá þeirri vöru eða þjónustu sem þeir kaupa. Viðskiptavinir vilja ekki vera 

númer í ósundurgreinanlegum markaði eða „kýr í kúahjörð“, en þess í stað vera eftirsóttir af 

fyrirtækjum (Vogt, 2011). Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að þekkja viðskiptavini sína vel 

og getað sundurgreint þá, til dæmis vilja fyrirtæki forðast þau mistök að geta ekki aðgreint sína 

traustustu viðskiptavini og þar af leiðandi ekki sinnt þeim á viðeigandi hátt (Hoyer o.fl., 2004). 

Ánægja viðskiptavina er nauðsynleg mælieining í árangri viðskipta og er einn af þeim 

lykilþáttum sem hafa áhrif á hagnað. Það eru nokkrir ávinningar af bættri viðskiptavina ánægju 

þar á meðal meiri tryggð, betri meðmæli og bætt varðveisla viðskiptavina. Hins vegar er traust 

dýrmætasti þátturinn í ánægju viðskiptavina (Terpstra, Kuijlen & Sijtsma, 2012). Vel hannað 

CRM kerfi gerir starfsmönnum kleift að leysa vandamál viðskiptavina með skjótvirkum hætti 

eða vísa þeim til fagaðila og trúa sérfræðingar því að viðbragðstími sé mikilvægur þáttur í því 

að bæta langtíma viðskiptavina ánægju (Terpstra o.fl., 2012). 
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CRM stjórnunarhátturinn miðar að því að nýta gildi viðskiptavina fyrirtækisins með 

því að bæta og efla ánægju og tryggð viðskiptavina. Þar af leiðandi má ætla að viðskiptavinir 

skoði síður aðra valmöguleika. CRM býður viðskiptavinum upp á að taka frekari þátt í myndun 

viðskiptavinatengsla og veitir honum meiri þekkingu og betri skilning á því gildi sem tengslin 

skapa (Blomquist, Dahl & Haeger, 2002).  
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3. Aðferð 
 Í þessum kafla verður farið yfir það hvernig rannsakendur framkvæmdu rannsóknina, 

markmið hennar og rannsóknarspurningarinnar sem sett var fram í upphafi, þá viðmælendur 

sem rætt var við og hvernig gagnaöflun og greining gagna fór fram. 

3.1. Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur að framkvæmd rannsóknar byrjaði í nóvember 2018 þegar rannsakendur 

hófu að velta því fyrir sér hvaða stefnu rannsóknin ætti að taka. Þá var rannsóknarspurningin í 

grófum dráttum ákveðin eftir að rannsakendur kynntu sér viðfangsefnið. Í desember 2018 hófst 

almennilegur undirbúningur að viðtölum og heimildarvinna.  

Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast betri skilning og þekkingu á hvernig 

innleiðingarferli CRM kerfa í fyrirtækjum á fjármálamarkaði á Íslandi fer fram. Í þessari 

rannsókn var stuðst við fjölþætta rannsóknaraðferð (e. multiple case study approach) 

(Eisenhardt, 1989; Yin, 2013), en það er rannsóknaraðferð þar sem að nokkur afmörkuð 

stoðtilvik eru valin til að byggja upp dýpri skilning á fyrirbærinu heldur en stakt tilvik gæti 

veitt (Bennett, Glatter & Levacic, 1994). Rannóknina má flokka sem fjölþætta 

rannsóknaraðferð þar sem viðtöl eru tekin við starfsmenn mismunandi fyrirtækja sem hafa 

gengið í gegnum sambærilega CRM innleiðingu. Þó svo að innleiðingin hafi verið sambærileg 

að einhverju leiti eru atvikin þó mismunandi á milli fyrirtækja og reynslan því frábrugðin. 

Notast var við eigindlega aðferðafræði sem einblínir á að safna gögnum í gegnum viðtöl 

og hálfstaðlaðar spurningar (Colmann, 2008). Hálfstaðlaðar spurningar vísa til þess að 

rannsakandi hannar fyrirfram ákveðinn spurningarlista, en viðtalið fer þannig fram að rými 

gefst til þess að fara út fyrir spurningarnar svo lengi sem þær liggja innan þess ramma sem 

rannsakandi hefur fyrirfram mótaðar hugmyndir um (Hargreaves, 1984). Spurningarnar voru 

með þessu móti til þess að opna möguleikann á því að breikka rannsóknarsviðið og skilning á 

efninu ef eitthvað óvænt kæmi uppá. Eigindlegar aðferðir geta boðið uppá meiri og dýpri 

umræður og spurningar, en það fer eftir hverju viðtali fyrir sig. Þessi aðferð býður 

rannsakendum upp á að þróa rannsóknarefnið á meðan á viðtali stendur. Eigindlegar rannsóknir 

eru hannaðar í þeim tilgangi til að hjálpa til við að afhjúpa atferli og viðhorf fyrirfram ákveðins 

úrtaks á ákveðnu efni (Colmann, 2008). Það eru til margvíslegar útgáfur af eigindlegum 

aðferðum svo sem rýnihópar, djúpviðtöl, þjóðfræðirannsóknir, efnisgreining og 

tilviksrannsóknir (Colmann, 2008). Djúpviðtöl er ákveðin gerð af viðtölum sem rannsakendur 

notuðu til að draga fram upplýsingar í þeim tilgangi að mynda skilning á sjónarhorni 

viðmælanda eða stöðu hans (Berry, 1999).  
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Tíðkast hefur í eigindlegum rannsóknum að viðmælendur séu ekki nafngreindir í því 

tilviki þar sem að um er að ræða persónuleg málefni. Í þessari rannsókn var þetta hins vegar 

ekki málið þar sem spurningar snéru að fyrirtækinu frekar en einstaklingnum. Í upphafi hvers 

viðtals gáfu viðmælendur allir munnlegt samþykki fyrir því að koma fram undir nafni og að 

viðtalið yrði hljóðritað í heild sinni. Aftur á móti komu fram viðkvæmar fyrirtækja upplýsingar 

í sumum viðtölum og hétu rannsakendur því að miðla þeim upplýsingum ekki áfram. Við 

greiningu gagna úr þeim viðtölum var haft samband við viðmælendur ef rannsakendur voru 

óvissir um hvort um viðkvæmar upplýsingar væri að ræða eða ekki.  

3.2. Markmið og rannsóknarspurning 

Í þessari rannsókn var markmið rannsakenda að leggja áherslu á að komast að hvaða 

hlutverki almennir starfsmenn, millistjórnendur og stjórnendur gegna í innleiðingarferli CRM 

kerfa í fyrirtækjum á fjármálamarkaði á Íslandi, aðlögun kerfisins að almennum rekstri 

fyrirtækisins og notkun þess. Einnig var litið til þess hvort að það séu einhverjir lykilþættir sem 

stjórnendur þurfa að tileinka sér og horfa til þegar kemur að áhrifaríkri innleiðingu og hverjar 

væru bestu venjur í aðlögun þess. 

Rannsóknin var byggð upp á hálfstöðluðum viðtölum sem tekin voru við viðmælendur. 

Spurningarnar voru allar innan fyrirfram ákveðins viðtalsramma sem miðaðist að því að geta 

svarað rannsóknarspurningunni. En þar sem að innleiðingarferli eru jafn margvísleg og 

fyrirtækin eru mörg, þá voru áherslur spurninganna mismunandi á milli hvers viðmælanda eftir 

því hvert starfssvið hans var. Til að mynda fengu þeir viðmælendur sem við komu kerfinu og 

innleiðingu þess spurningar sem tengdust því á meðan þeir viðmælendur sem eru stjórnendur 

yfir framlínustarfsmönnum fengu spurningar sem snéru að þeim.  

Rannsóknarspurningin sem lögð var til grundvallar þessarar rannsóknar leitast við að 

svara hvaða hlutverki starfsmenn og stjórnendur gegna í innleiðingu, aðlögun og notkun CRM 

kerfa í fjármálafyrirtækjum á Íslandi. En til þess að svara þeirri spurningu þurfti einnig að líta 

til ýmissa annara þátta. Rannsakendur spurðu alla viðmælendur hvernig innleiðingin fór fram 

innan þeirra fyrirtækis og hvort að ferlið hafi verið mismunandi á milli deilda. Markmið þessara 

spurninga var að byggja upp skilning á því hvort að fyrirtækin hafi notast við fyrrnefndar 

aðferðir á borð við „big bang” eða „steady progress” við innleiðinguna og hversu mikill tími 

fór í ferlið. Einnig voru viðmælendur spurðir hvort að ákveðin þjálfunarkennsla ætti sér stað 

til þess að hjálpa starfsmönnum að kynnast kerfinu og að læra á helstu kosti þess. Var tilgangur 

þessara spurninga að meta það hvort að allir starfsmenn, bæði þeir sem viðriðnir eru í 
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innleiðingarferlinu sem og nýjir starfsmenn sem koma inn í fyrirtækið eftir innleiðingu, fái 

sömu þjálfun og upplýsingagjöf. 

Eins og fram kom í fræðikafla þessarar rannsóknar var rætt um að innleiðingarferli eigi 

það til að mistakast þegar ekki er réttur stjórnunar- og hugsunarháttur til staðar (Brown & 

Gulycz, 2002). Til þess að grafast fyrir um hvort að samskonar vandamál hafi átt sér stað innan 

þeirra fyrirtækja sem viðmælendur starfa hjá, spurðu rannsakendur hvort að CRM 

stjórnunarhátturinn hafi nú þegar verið hluti af stefnu fyrirtækjanna. Mikil áhersla var lögð á 

þessa spurningu þar sem að hún kom oft fram í fyrri rannsóknum og gegnir einnig stóru 

hlutverki í rannsóknarspuningu þessarar rannsóknar (Foss o.fl., 2008). Rannsóknarspurningin 

beinist að hlutverki starfsmanna og stjórnenda og liggur ábyrgðin hjá stjórnendum að sjá til 

þess að stjórnunarhátturinn sé til staðar fyrir innleiðingu kerfisins. 

Einnig voru lagðar fram spurningar sem snéru að mismun kerfisins á milli deilda innan 

fyrirtækja og að hvaða leiti það gagnast starfsmönnum almennt. Rannsakendur héldu sér innan 

viðtalsrammans, en þar sem að viðtölin voru hálfstöðluð komu upp nýjar hugmyndir í hverju 

viðtali fyrir sig og voru sumar spurningar sérsniðnar að svörum viðmælandans. 

3.3. Viðmælendur 

Tekin voru viðtöl við sjö viðmælendur í heildina, fimm karlmenn og þrjár konur. Notast 

var við tengslanetsúrtak (e. network sampling) (Sirken, 2005) þar sem að viðmælandinn í einu 

viðtalinu benti rannsakendum á frekari viðmælendur sem gott væri að ræða við, en hann þekkir 

til hvaða aðilar hafa sérþekkingu á CRM kerfinu. Þessi aðferð hentaði rannsakendum vel þar 

sem að þeir þekkja ekki til þeirra einstaklinga sem gætu veitt þær upplýsingar sem 

rannsakendur sóttust eftir. Allir viðmælendur vinna á fjármálamarkaði eða með fyrirtækjum á 

fjármálamarkaði og koma að CRM kerfinu í sínu daglega starfi á Íslandi. Til að auðvelda 

greiningu gagna voru viðmælendur beðnir um leyfi til að taka viðtalið upp og samþykktu allir 

viðmælendur þetta. Lengd viðtalanna var breytileg, á bilinu frá 17 til 62 mínútur. Staðsetning 

þar sem viðtalið fór fram fór eftir því hvað hentaði hverjum og einum viðmælanda, en skýrt er 

frekar frá því hér fyrir neðan. 

Steinar Marínó Hilmarsson er starfsmaður hjá Explore CRM sem er fyrirtæki sem veitir 

öðrum fyrirtækjum aðstoð við að innleiða CRM með árángursríkum hætti. Explore CRM 

innleiðir og sérsníðir Microsoft Dynamics CRM sem er það CRM kerfi sem rannsóknin snýr 

að. Steinar vinnur þar sem forritari og sér um uppbyggingu og sérsníði kerfisins fyrir fyrirtæki 

sem og að aðstoða við innleiðingu þess. Viðtalið við Steinar var hugsað sem einskonar forpróf 
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fyrir spurningalistann. Viðtalið var tekið í Háskólanum í Reykjavík í lokuðu rými til þess að 

forðast utanaðkomandi truflanir.  

Eyvindur Ívar Guðmundsson er einn af eigendum Explore CRM, gegnir hlutverki 

ráðgjafa hjá fyrirtækinu og býr yfir yfirgripsmikilli þekkingu á uppbyggingu og 

notkunarmöguleikum CRM kerfisins. Viðtalið við Ívar var tekið á skrifstofu fyrirtækisins í 

Hlíðarsmára. Þar sem Ívar er beinn tengiliður við þau fyrirtæki sem nýta sér þetta kerfi þá gat 

hann beint rannsakendum áfram til þeirra aðila sem þykja ákjósanlegir til að ræða við innan 

annarra fyrirtækja. 

Birgir Örn Grétarsson og Egill Björnsson eru starfsmenn Arion Banka og vinna þeir 

náið með CRM í sínu daglega starfi, en Birgir er vörustjóri CRM og Egill er sérfræðingur í 

rafrænum viðskiptum. Samskipti Birgis og Egils eru tíð en þau snúa aðallega að reglulegri 

notkun CRM kerfisins. Upprunalega var aðeins sendur tölvupóstur á Egil en benti hann 

rannsakandum á að hafa Birgi með í viðtalinu þar sem að hann býr yfir mikilli sérþekkingu á 

CRM kerfinu og var til staðar þegar innleiðingarferlið hófst. Viðtalið var tekið í höfuðstöðvum 

Arion banka í Borgartúni. 

Guðrún Elín Ingvarsdóttir er þjónustustjóri aðalútibús Arion Banka. Ákveðið var að 

taka viðtal við hana þar sem hún er yfirmaður starfsmanna í framlínu, en þeirra daglega starf 

fer aðallega fram í gegnum CRM kerfið. Guðrún Elín vinnur sjálf mikið með kerfið en aðstoðar 

einnig starfsmenn sína. Viðtalið fór fram í útbúi Arion banka í Borgartúni. 

Dóra B. Axelsdóttir er forstöðumaður einkabankaþjónusu sem er hluti af 

eignarstýringarsviði Kviku en það er eitt stærsta sviðið innan bankans og gegnir mikilvægu 

hlutverki. Eignarstýringarsviðið er eitt af fáum sviðum Kviku sem notar CRM og notar það 

sem einskonar gagnabanka. Dóra vann hjá MP banka áður en fyrirtækin sameinuðust en MP 

banki fór í gegnum innleiðingarferli á CRM og kerfið fluttist yfir til Kviku við samrunann. 

Viðtalið var tekið á skrifstofu fyrirtækisins í Borgartúni. 

 Gunnar Magnús Sch. Thorsteinsson og Fanney Kristjánsdóttir starfa hjá Íslandsbanka 

og komu bæði að innleiðingu CRM innan bankans. Gunnar hefur starfstitilinn hönnuður í 

einingu sem heitir tæknihönnun sem er í UT (e. IT) sviðinu. Þar áður var hann inná sviði sem 

hét viðskiptaþróun í einingu sem heitir viðskiptatengsl og var verkefnastjóri við að innleiða 

CRM. Fanney er sérfræðingur innan vörustýringar og sölu sem er hluti af einstaklingssviði. 

Hún kom að innleiðingu hjá einstaklingssviðinu, svo sem útibúi og þjónustuveri. Viðtalið fór 

fram í höfuðstöðvum Íslandsbanka í Hagasmára. 
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Viðmælandi Fyrirtæki. Staða Staður Tímalengd 

viðtals 

Dagsetning 

Steinar Marinó 

Hilmarsson 

Explore CRM. 

Forritari 

Háskólinn í 

Reykjavík 

17 mín 17. janúar 

2019 

Eyvindur Ívar 

Guðmundsson 

Explore CRM. Eigandi 

og ráðgjafi 

Skrifstofa 

Explore CRM, 

Hlíðarsmára 

1 klst, 9 

mín 

25. janúar 

2019 

Birgir Örn 

Grétarsson og 

Egill Björnsson 

Arion banki hf. 

Vörustjóri CRM og 

sérfræðingur í 

rafrænum viðskiptum 

Höfuðstöðvar 

Arion banka, 

Borgartúni 19 

1 klst, 3 

mín 

6. febrúar 

2019 

Guðrún Elín 

Ingvarsdóttir 

Arion bank hf. 

Þjónustustjóri 

Aðalútibú Arion 

banka, Borgartúni 

18 

29 mín 14. febrúar 

2019 

Dóra B. 

Axelsdóttir 

Kvika banki hf. 

Forstöðumaður 

einkabankaþjónustu 

Kvika banki, 

Borgartún 25 

20 mín 6. mars 

2019 

Gunnar Magnús 

Sch. 

Thorsteinsson og 

Fanney 

Kristjánsdóttir 

Íslandsbanki hf. 

Hönnuður í 

tæknihönnun og 

sérfræðingar innan 

vörustýringu og sölu 

Höfuðstöðvar 

Íslandsbanka, 

Hagasmára 3 

51 mín 14. mars 

2019 

 

3.4. Gagnaöflun og greining gagna 

Þau viðtöl sem voru framkvæmd áttu sér stað á tímabilinu janúar til mars 2019. Viðtölin 

voru vel dreifð yfir þetta tímabil, en ástæða þess var að rannsakendur ákváðu að greina hvert 

viðtal fyrir sig að þeim loknum. Tölvupóstur var sendur á alla viðmælendur þar sem 

rannsakendur sammældust með þeim um stað og tíma fyrir viðtölin. Byrjað var að taka viðtal 

við starfsmenn Explore CRM til að byggja upp grunnþekkingu rannsakanda á kerfinu áður en 

áfram var haldið. Eins og áður var nefnt voru viðtölin hljóðrituð á síma rannsakanda með leyfi 

viðmælenda. Við upphaf hvers viðtals lásu rannsakendur upp eftirfarandi texta til að kynna 

viðmælendum fyrir tilgang ransóknarinnar: 



 17 
 

 
Til að byrja með þá viljum við fá samþykki þitt til þess að taka viðtalið upp og seinna 

meir nafngreina þig í rannsókn okkar. Er það samþykkt af þinni hálfu? Viðtalið verður 

síðan notað til hliðsjónar við skrif á lokaritgerð okkar við Háskólann í Reykjavík. Mörg 

fyrirtæki nota CRM kerfi til að byggja upp viðskiptatengsl og auðvelda söfnun og 

greiningu gagna. Þónokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um notkun CRM kerfa en 

þrátt fyrir það er mikil þörf fyrir frekari rannsóknir. Rannsóknar spurningin sem við 

leitumst eftir að svara er hvaða hlutverki starfsmenn og stjórnendur gegna í innleiðingu, 

aðlögun og notkun CRM kerfa í fyrirtækjum á fjármálamarkaðinum á Íslandi.  

 

Að viðtölum loknum voru þau skrifuð upp til að einfalda greiningu gagnanna. Leitast 

var að skrifa viðtölin upp strax að þeim loknum svo að það sem fram kom væri rétt upp ritað 

og enn ferskt í minni. Til þess að fá sem mesta þekkingu á gögnunum skrifaði annar 

rannsakandin viðtölin upp og að því loknu fór hinn yfir og merkti við allar þær upplýsingar 

sem gætu komið að gagni við skrif niðurstaðna. Fyrri rannsakandinn fór síðan aftur yfir þær 

upplýsingar og byrjaði að greina gögnin niður í þemu og undirþemu og fóru síðar báðir 

rannsakendur yfir gögnin saman til þess að samræma skilning og staðfesta þemu. 

Greining gagna í eigindlegum rannsóknum inniheldur sérstakar aðferðir sem eru; 

skilningur á efninu, búa til heildarmynd á efninu sem skýrir sambönd og tengingar innan þess, 

setja fram kenningu um það hvernig og af hverju þessi sambönd myndast og bæta við þekkingu 

sem nú þegar er til um efnið (Throne, 2000).  

Rannsakendur notuðust við hugrænt ferli sem hluta af eigindlegri greiningu (e. 

cognitive process inherent in qualitative analysis) og sífellda samanburðagreiningu á gögnum 

(e. constant comparative analysis). Hið fyrrnefnda, hugrænt ferli, gefur til kynna hvernig 

rannsakendur nota hugrænt ferli til þess að komast að niðurstöðu og nýrri þekkingu í gegnum 

gögnin (Throne, 2000). Hið síðarnefnda, sífelld samanburðagreining, gefur til kynna hvernig 

rannsakandi tekur einn hluta af gögnunum, eitt viðtal, eina staðhæfingu eða eitt þema, og ber 

það saman við gögn sem eru ýmist sambærileg eða ólík til þess að gefa sér hugmynd um 

mögulegt samband á milli gagnanna (Thorne, 2000). 

Rannsakendur komust að því að fjögur megin þemu væru til staðar, sem eru innleiðing, 

aðlögun, notkun, og hugsunarháttur. Við undirbúning og myndun rannsóknarspurningar voru 

rannsakendur með þrjú megin þemu í huga, en við greiningu gagnanna kom í ljós að fjórða 

þemað var til staðar sem var hugsunarháttur. Þar að auki greindu rannsakendur undir þemu sem 

voru síðan flokkuð undir meginþemun. Hins vegar þóttu undir þemu nokkuð mörg og sum hver 
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keimlík, var því ákveðið að sameina nokkur undirþemu til að einfalda lesanda lestur og 

skilning.  

Þau undir þemu sem flokkuðust undir innleiðingu voru; Uppruni - hvaðan kom þörfin, 

hugarfar stjórnenda, þjálfun starfsmanna og ferlið. Undirþemu aðlögunar voru; hugarfar og 

stuðningur og breytingastjórnun og aðferðafræði. Undirþemu notkunar voru; almenn notkun 

kerfisins, betrumbætt þjónusta og hvatning til notkunnar.  

 

 
Mynd 2 Þemu og undirþemu 
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3.5 Ferlið 

 

 
Mynd 3 Ferli gagnasöfnunnar 
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4. Niðurstöður	
Í niðurstöðukafla þessarar skýrslu verður fjallað um þau þemu sem greint var frá í 

aðferðafræðikafla. Þau þemu eru innleiðing, aðlögun, notkun og hugsunarháttur. Umræður í 

þessum kafla eru byggðar á þeim niðurstöðum sem rannsakendur komust að í gegnum viðtöl 

við viðmælendur.	

4.1. Innleiðing 

Í þessum undirkafla verður greint frá þáttum sem tengjast innleiðingu á CRM, það er 

að segja hvaðan þörfin kemur, hugarfar stjórnenda til CRM, hvernig þjálfa eigi starfsmenn og 

hvernig innleiðingarferlinu skuli háttað.	

4.1.1. Uppruni - hvaðan kom þörfin 

Almennt séð kemur þörfin frá framlínu starfsmönnum sem þurfa einhverskonar tól til 

að auðvelda samskipti við viðskiptavini. Þetta átti við hjá öllum þeim viðmælendum sem rætt 

var við. Öll nefndu þau að starfsfólk sitt kvartaði yfir því að þekkja ekki viðskiptavininn og 

vita lítið um viðskiptavina sögu hans, eða eins og Birgir hjá Arion Banka kom að: 

„...þjónustuver kvartaði sáran yfir því að þekkja ekki viðskiptavininn, vita ekki hver 

var að hringja inn eða hver ræddi við manneskjuna á undan. Þú varst alltaf á 

byrjunarreit.“  

Ljóst er að ekki sé hægt að innleiða kerfið í aðeins eina deild innan ákveðinnar einingar 

ef að fleiri deildir eru í sífelldum samskiptum. Því er hægt að sjá að þrátt fyrir að þörfin hafi 

komið frá einni ákveðinni deild, sé ekki hægt að innleiða kerfið bara hjá henni. 

Fjármálafyrirtæki, líkt og þau sem rætt var við í þessari rannsókn, geta ekki verið án 

viðskiptavina sinna, framlínustarfsmenn eru í sífelldum samskiptum við þá og eru því 

lykilstarfsmenn í rekstri fyrirtækisins. Því má ætla að mikilvægt sé að hlusta á þeirra þarfir og 

auðvelda dagleg störf þeirra til að gera þeim kleift að bæta starfsemina eða eins og Guðrún Elín 

hjá Arion banka sagði:	

,,...þetta var bara kerfi sem vantaði. Mér finnst það svo mikið bjútíið í CRM...Ég 

þurfti ekki að kalla eftir gögnunum mínum eða biðja einhvern annan um að gera 

það, ég var bara komin með þetta til mín.” 

4.1.2. Hugarfar stjórnenda 

Ákveðnir aðilar eru í forsvari innleiðingarinnar þegar hún fer af stað, einskonar 

verkefnastjórar, og eru þeir oftast tengiliðir við innleiðingar fyrirtækið. Rætt var við tvo slíka 
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verkefnastjóra, en það voru þeir Gunnar hjá Íslandsbanka og Birgir hjá Arion banka. Nefndu 

þeir báðir að „top-down commitment” væri mikilvægur þáttur í innleiðingarferlinu eða eins og 

Birgir hjá Arion banka sagði	,,Þetta er erfið innleiðing ef æðsta levelið skilur hana ekki.”	

Því má ætla að mikilvægt sé að stjórnendur þeirra fyrirtækja sem huga að innleiðingu 

CRM kerfa hafi rétta hugarfarið til þess að miðla áfram til sinna starfsmanna. Þá getur verið 

gott að fá stuðning frá reyndum aðilum í CRM innleiðingu til þess að miðla sinni reynslu og 

ýta undir það hugarfar sem fylgir, það er að ekki sé aðeins um kerfisinnleiðingu að ræða. 

Gunnar hjá Íslandsbanka segir: 

„Við eigum frábært samstarf við Explore [CRM]. Það er rosa mikill munur að hafa 

aðgengi að reynslunni [þeirra]... Hættan er að við gerum hlutina eins og við höfum 

alltaf gert þá... Þegar við vorum að innleiða CRM þá vantaði okkur stuðninginn að 

utan, að ýta aðeins við okkur...“  

 Hvernig er núverandi verklag í upplýsinga söfnun og hvernig eru stjórnendur að nýta 

þær upplýsingar? Er CRM hluti af fyrirtækjamenningunni? Styðja CRM þættirnir að 

sameiginlegum markmiðum og stefnum fyrirtækisins? Það er mikilvægt að átta sig á, skilja og 

skoða núverandi stjórnunarhætti, hvort þeir séu í samræmi við CRM stjórnunarháttinn, og ef 

ekki að byrja á að tileinka sér nýja fyrirtækjamenningu sem styður við nauðsynlega CRM þætti. 	

4.1.3. Þjálfun starfsmanna 

Mismunandi er á milli fyrirtækja hvernig kerfið er kynnt fyrir starfsmönnum og því er 

erfitt að segja hver besta aðferðin er til þess. Þau fyrirtæki sem rætt var við byrjuðu á því að 

kynna starfsmönnum fyrir mjög einfaldri útgáfu af kerfinu, þar sem grunnvirkni og tilgangur 

CRM voru kynnt. Tvær aðferðir sem skila góðum árangri komu í ljós í viðtölum við 

viðmælendur.	

Annars vegar er hægt að vera með verklagsreglur og vinnu leiðbeiningar sem skýra frá 

því hvernig notkun kerfisins fer fram og hver megin tilgangur þess er. Þar að auki er hægt að 

bjóða uppá námskeið og vera með kennslumyndbönd þar sem er að finna allar upplýsingar sem 

við koma kerfinu. Hins vegar er hægt að kynna þetta á persónulegri máta þar sem 

millistjórnendur tala við sína starfsmenn augliti til auglitis, útskýra fyrir þeim hvernig kerfið 

virkar og taka fyrir ákveðna eiginleika sem starfsmenn vilja betri útskýringu á. Hægt er að telja 

bæði kosti og galla fyrir báðar þessar aðferðir, en þegar á heildina er litið virðist seinni aðferðin 

skila betri árangri fyrir núverandi starfsmenn sem eru viðrinir innleiðingarferli fyrirtækisins. 

Með henni fá þeir starfsmenn betri tilfinningu fyrir því að þeir séu virkir þátttakendur í 

innleiðingu kerfisins og séu hluti af heild. Aftur á móti er betra, sem nýr starfsmaður, að hafa 
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aðgang að góðu lesefni sem kynnir notandann fyrir kerfinu og útskýrir þá helstu notkun sem 

þarf að þekkja. Því er hægt að segja að blanda af þessu þurfi að vera til staðar til að styðja við 

bæði nýja og núverandi starfsmenn.	

Til þess að auðvelda innleiðingu og að þjálfa starfsmenn upp í að nota kerfið eru 

ákveðnir starfsmenn fengnir til að vera tengiliðir eða svokallaðir ofurnotendur (e. superusers). 

Þessir aðilar eru þeir sem skilja kerfið hvað mest og eiga auðvelt með að tileinka sér 

hugsunarháttinn sem og kerfisnotkunina. Þessir aðilar fá aukna þjálfun og geta þá leitað til ytri 

aðstoðar og þá sérstaklega þess fyrirtækis sem sá um innleiðingu. Ívar hjá Explore CRM 

útskýrir valið á ofurnotendum með eftirfarandi hætti: 

„Við segjum ekki fyrirfram hver það er heldur finnur maður bara hver hefur áhuga 

á þessu og gerum hann að tengilið (ofurnotenda). Ég veit bara að hann hefur áhuga 

á þessu og þá er auðveldara að kenna honum og sýna og hann bara sýnir hinum.” 

Almennir starfsmenn geta leitað til þessara ofurnotenda ef einhver efi eða spurningar 

koma upp um kerfið. Ofurnotendur eru ekki aðeins að aðstoða samstarfsmenn sína þegar það 

kemur að kerfinu heldur taka þeir einnig þátt í starfsemi fyrirtækisins eða eins og Birgir hjá 

Arion banka segir: 

„Þeir taka við svona day to day kvabbi eða noisi og koma með hugmyndir að breyttu 

ferli… til að það fljóti betur inní [aðrar deildir]”  

 Sú leið sem öll fyrirtæki nefndu sem áhrifaríka til að þjálfa sig upp í kerfinu og skilja 

almennilegan tilgang þess er að fikra sig áfram og kynna sér kerfið eftir bestu getu. 

4.1.4. Ferlið 

Það er mikilvægt að stjórnendur og starfsmenn átti sig á að innleiðing á CRM kerfi er 

ekki eins og hver önnur kerfis innleiðing, heldur er hún í raun tvíþætt. Eins og gefið var til 

kynna í kaflanum Hugarfar stjórnenda þarf fyrst að innleiða hugsunarháttinn áður en kemur 

að kerfinu sjálfu. Þegar réttur hugsunarháttur hefur verið innleiddur og stjórnendur gera sér 

grein fyrir nýju hugarfari er hægt að huga að verkferlum og innleiðingu kerfisins. 	

Eins og rætt var í undirkaflanum Markmið og rannsóknarspurning var leitast við að 

svara þeirri spurningu hvort að fyrirtæki notuðust við „big bang“ eða „steady progress“ 

innleiðingu. „Big bang“ snýr að því að öll svið innan fyrirtækisins fái aðgang að sama 

grunnkerfinu á sama tíma. Með þessu er hægt að byggja á þörfum hvers sviðs á sama tíma og 

virkja tengsl á milli deilda. „Steady progress“ er í raun öfug aðferð þar sem ekki er farið í að 

innleiða kerfið á næsta sviði fyrr en öllum þörfum er mætt innan þess sviðs sem innleitt var í 
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byrjun og koll af kolli. Í ljós kom að báðar aðferðirnar eru nýttar en það fór eftir verkferlum 

innan fyrirtækisins hvor aðferðin er notuð.	

Með því að fara eftir ,big bang’ aðferðinni og innleiða á allar deildir í einu eru 

starfsmenn að upplifa sama hlutinn á sama tíma og geta þar með leitað til hvors annars og byggt 

upp sameignlegan skilning á kerfisnotkun. Aftur á móti getur innleiðingin orðið flóknari með 

þessari aðferð að því leiti að hætta er á því að ákveðið svið eða deildir fái of mikla athygli og 

þar af leiðandi gefst ekki jafn mikill tími í að mæta þörfum annarra sviða. Þrátt fyrir að öll svið 

séu að nota kerfið, þá getur tekið lengri tíma að fá nauðsynlega virkni á öll svið. Þar með geta 

starfsmenn neyðst til að notast við gömul kerfi til að framkvæma dagleg störf.	

 Það sem getur reynst jákvætt við „steady progress“ aðferðina er að þegar búið er að 

innleiða kerfið inn í ákveðna deild getur hún farið að nota kerfið dagsdaglega. Öll virkni sem 

til þarf er nú þegar til staðar, starfsmenn deildarinnar geta strax byrjað að notast við fulla virkni 

kerfisins og geta þar af leiðandi hætt að nota gömul kerfi. Aftur á móti getur þetta flækt störf 

þeirra deilda sem eru í daglegum samskiptum við, eða nota sömu upplýsingar og sú deild sem 

verið er að innleiða kerfið í. Þetta getur brotið upp verkferla fyrirtækisins sem flækir 

innleiðingarferlið og gerir starfsmönnum erfitt fyrir.	

 Erfitt er að segja hvor aðferðin virki betur, en ef horft er frá sjónarhorni starfsmanna þá 

er samheldni og stuðningur meiri ef farið er eftir „big bang“ aðferðinni. Þrátt fyrir að ferlið geti 

verið flókið ef notast er við þessa aðferð eru rannsakendur þeirrar skoðunnar að hún skili meiri 

árangri og hjálpi starfsmönnum að vera viðriðnir innleiðingu. Mikilvægt er að gera sér grein 

fyrir því að hvor aðferðin sem kosið er að nota þá hefur innleiðing engan endapunkt þar sem 

það er í stöðugri þróun eða eins og Gunnar hjá Íslandsbanka sagði: 	

,,...það má aldrei hugsa um þessa innleiðingu á CRM sem bara verkefni með upphaf 

og endi. Það er aldrei meira að gera en á morgun.” 

Öll þau fyrirtæki sem ganga í gegnum innleiðingu með Explore CRM hafa eftirfarandi 

mynd (Mynd 4) ávallt til hliðsjónar. Hún lýsir innleiðingarferlinu og þeim mannlegu þáttum 

sem ber að hafa í huga. Þar sem að allir viðmælendur starfa hjá fyrirtækjum sem hafa unnið 

með Explore CRM, kannast þau öll við þessa mynd og nefndu hana á einn eða annan hátt í 

viðtölum. 
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Mynd 4: Ferli innleiðingar kerfislega (Explore CRM, e.d.) 

Ívar hjá Explore CRM snertir á þessu máli og segir svo: 

„Þegar fyrirtæki eru með [það] að leiðarljósi, að þau séu í IT innleiðingu þá feilar 

CRMið. Þau eru ekki að hugsa þetta að neðan, mannlega þáttinn, þetta hugarfar, 

verkferlar og verklag, stuðningur stjórnenda, markmiðasetning, svo er þetta 

breytingastjórnun og svo þjálfun.” 

Ef horft er á efri hluta myndarinnar má sjá það sem að fyrirtæki sem sér um innleiðingu, 

í þessu tilfelli Explore CRM, þarf að huga að og ganga í gegnum. Til að byrja með fá þau 

CRM-pakka frá Microsoft sem inniheldur alla þá grunnvirkni sem kerfið býður upp á. Síðan 

tekur við greiningarfundur þar sem starfsmenn Explore CRM ræða við stjórnendur 

fyrirtækisins og greina þarfir þess fyrir kerfið. Því stærra sem fyrirtæki er, og því fleiri sem 

deildir innan þess eru, má gera ráð fyrir að skapist meiri þörf, en aukin þörf eykur flækjustigið 

og því þarf mikil samvinna að vera á milli Explore CRM og stjórnenda eða verkefnastjóra til 

þess að greiningin sé sem nákvæmust. Að greiningarfundum loknum taka forritarar Explore 

CRM við og hanna og aðlaga kerfið eftir þeim þörfum sem um var rætt. Því næst tekur við 

mikilvægasti þátturinn sem ítarlega er fjallað um í þessari ritgerð, það er mannlegi þátturinn 

sem snýr að innleiðingu CRM kerfisins. Þegar þessi þáttur er uppfylltur getur almennur rekstur 

tekið við. 

4.1.5. Samantekt innleiðingar 

Innleiðing á sér alltaf uppruna sem lýsir sér sem þörf og hjá fjármálafyrirtækjum 

myndast sú þörf fyrst og fremst hjá lykilstarfsmönnum fyrirtækisins, sem eru í þessu tilfelli 

framlínustarfsmenn. Ef þörf myndast innan einnar deildar er mjög líklegt að fleiri deildir þurfi 

í kjölfarið að tileinka sér kerfið svo að verkferlar haldist í hendur innan fyrirtækis. En til þess 
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að þetta virki á áhrifaríkan hátt þurfa stjórnendur að tileinka sér ákveðið hugarfar og innleiða 

það sömuleiðis inn í fyrirtækið og fyrirtækjamenninguna. 	

Til þess að stjórnendur nái að miðla sínu hugarfari áfram og þjálfa starfsmenn á 

skilvirkan hátt er misjafnt hvaða aðferð eigi að notast við. Stjórnendur verða að vega og meta 

hvaða leið er best að fara og sjá til þess að upplýsingum sé komið fram á réttan hátt. En hafa 

verður í huga að sú aðferð sem er notuð muni einnig gagnast nýjum starfsmönnum sem koma 

inn hjá fyrirtækinu. Til þess að ýta undir samheldni og stuðning á milli starfsmanna er gott að 

nýta sér „big bang“ aðferðina og hafa það í huga að innleiðing CRM á sér upphaf en verður 

ávallt í stöðugri þróun.	

4.2. Aðlögun 

Í þessum undirkafla verður farið í þá aðlögun sem á sér stað að innleiðingu lokinni. Er 

þá sérstaklega skoðað hvort hugarfar starfsmanna og stuðningur stjórnenda sé til staðar og sú 

breytingastjórnun og aðrar aðferðir sem innleiða þarf samhliða CRM kerfinu.	

4.2.1. Hugarfar og stuðningur 

Eins og áður hefur verið rætt þá er hugarfar stjórnenda mikilvægur þáttur í 

innleiðingarferlinu. En til þess að aðlaga starfsmenn sína að kerfinu á réttan hátt er mikilvægt 

að stjórnendur miðli þessu hugarfari áfram og að starfsmenn horfi á þessa innleiðingu sem 

tækifæri til þess að betrumbæta starf sitt. Það er mikilvægt að starfsmenn átti sig á því til hvers 

er ætlast af þeim með innleiðingu á CRM kerfinu, þar sem það er hluti af nýrri 

fyrirtækjamenningu. Ný fyrirtækjamenning getur innihaldið það markmið að veita betri 

þjónustu og getur það verið villandi eða eins og Birgir hjá Arion banka sagði:	

,,En hvað er að vera bestur í þjónustu? Er það að bjóða alltaf góðan daginn? Eða að 

hafa aðgang að þeim upplýsingum þegar hringt er í okkur? Að þú sért með réttu 

vörurnar og sért ekki að borga okkur of mikið? … Það er líka góð þjónusta” 

Það er mikilvægt að starfsmenn átti sig á því hvernig hægt er að nýta þetta nýja kerfi til 

þess að bæta þjónustulund og tileinka sér þannig nýjan og breyttan hugsunarhátt. Upp getur þó 

komið að starfsmenn finni fyrir óöryggi eða jafnvel mótþróa þegar kemur að því að kynna fyrir 

þeim nýtt kerfi. Þessi hugsunarháttur getur myndast af því að fyrirtæki eru að innleiða mörg 

kerfi á stuttum tíma og getur það reynt á, því er mikilvægt að starfsmenn fái mikinn stuðning 

frá næsta yfirmanni og ákveðið aðlögunartímabil. 	

Gott er fyrir stjórnendur að vera sýnilegir þegar á þessum tíma stendur til þess að sjá til 

þess að aðlögunartímabilið verði sem þægilegast, sé hnökralaust og að starfsmenn upplifi sig 
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ekki eina. Stjórnendur geta því farið á allar starfsstöðvar og kynnt starfsmönnum fyrir komandi 

breytingum. Með því að gera aðlögunina persónulegri er hægt að bregðast fljótt við neikvæðum 

viðbrögðum og takast á við þau á viðeigandi og skilvirkan hátt. Þau Gunnar og Fanney hjá 

Íslandsbanka tala um það hvernig þau tóku persónulegu hliðina á þetta: 

„Mér finnst mikilvægt að við séum sýnileg, við förum á staðinn. Við erum búin að 

virkja ofurnotendur í öllum útibúum okkar sem geta verið framlenging af mér 

(Fanney)... Við fórum hringinn [um landið] ... og erum búin að setjast með í kringum 

700 manns sem eru að nota þetta kerfi á hverjum degi. Við erum búin að hitta þau 

öll nokkrum sinnum“	

4.2.2. Breytingastjórnun og önnur aðferðafræði 

Það hefur komið fram að innleiðing á CRM kerfi er ekki aðeins UT verkefni heldur er 

um viðamikla breytingu á stjórnunarháttum að ræða. Farið hefur verið ítarlega í það hvernig á 

að breyta hugarfari stjórnenda og starfsmanna, en einnig þarf að hafa hugfast að breyttir 

verkferlar taka gildi og getur það haft mikil áhrif. Þar af leiðandi þarf að innleiða aðrar aðferðir 

sem áður hafa ekki verið nýttar og er mikilvægt að starfsmenn séu þeim einnig kunnugir. Út úr 

viðtölum kom í ljós að ýmis aðferðafræði er notuð samhliða innleiðingu á CRM en sum 

fyrirtæki notast við aðferðir á borð við „Agile“ og „Fail fast“. Þó var ein aðferðafræði nefnd í 

öllum viðtölum og höfðu rannsakendur ekki haft tenginu hennar við CRM í huga við gerð 

rannsóknarspurninga, en hún ber heitið „Lean“. „Lean“ aðferðafræðin er mest viðeigandi þar 

sem margar líkingar eru á milli hennar og CRM hugsunarháttarins og nefnir Ívar hjá Explore 

CRM: 

„… A+ [annað heiti yfir Lean] og CRM eru undir sömu sæng. Við erum verkfærið 

við aðferðafræðina.” 

 Með „Lean“ aðferðafræðinni er mikið notast við mælingar, markmið og upplýsingagjöf 

sem og fundi til að fara yfir stöðu mála og hægt er að líta á CRM kerfið sem verkfærið við 

aðferðafræðina. Í suttu máli snýst „Lean“ aðferðafræðin um að framleiða með því að nota sem 

minnst af öllu, á það við um að sóa sem minnst af auðlindum fyrirtækisins (Anvari, Ismail & 

Hojjati, 2011). Með notkun „Lean“ er hægt að bæta starfsemi fyrirtækisins og fá stjórnendur 

betri yfirsýn yfir mælingar, greiningar og hversu margir koma í útibú eða hringja í þjónustuver 

og geta þar með aukið upplýsingaflæði til starfsmanna sinna. Birgir hjá Arion banka setur 

„Lean“ og CRM í samhengi á þennan hátt: 
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„…bjútíið við kerfið er svo þessi benefit/efficiency mál. Þú getur séð hvað er mikið 

af þessu og hinu og svo framvegis sem lúkkar vel við töflurnar okkar, A+ töflurnar, 

semsagt mælingar og þess háttar” 

Í þessu tilfelli sem Birgir hjá Arion banka ræðir hér að ofan talar hann um hvernig CRM 

kerfið hjálpar til við að uppfylla þessa þörf með því að halda utan um öll gögn á einum stað. 

Til þess að nýta kerfið á sem skilvirkastan hátt er gott fyrir fyrirtæki að innleiða þessa 

aðferðafræði áður en innleiðingin á CRM hefst. 	

 Þegar kemur að aðlögun á kerfinu og breytingum innan þess geta fyrirtæki nýtt sér 

„Agile“ aðferðafræðina sem þekkt er innan UT geirans. „Agile“ snýr að því að skipuleggja, 

hanna og safna gögnum á þann máta að sem minnstum auðlindum sé sóað. Aðferðafræðin 

einblínir á að afhenda viðskiptavinum sínum, í þessu tilfelli starfsmönnum, nýja tæknilega 

einleika eins fljótt og auðið er (Karlesky & Voord, 2008). Þegar notast er við „Agile“ í UT 

geiranum vinna hópar saman að ítrunum sem gerðar eru í skrefum og treysta á sjálfstæða 

samvinnu til að aðlagast að breytilegum þörfum viðskiptavina (Backlander, 2019). Gunnar hjá 

Íslandsbanka talar um hvernig þau nýttu sér „Agile“: 

„... Þá skiptir máli að leyfa organic growth að koma. Við værum ekki að stýra og 

greina hluti, fara í eitthvað waterfall verkefni, heldur var þetta tekið eins Agile og 

hægt var. Businessinn fékk að ráða og í raun framlínustarfsmenn. Það var það sem 

skipti mestu máli, það breytti fókusinum.“ 

Með „waterfall“ á Gunnar við röð ferla þar sem framfarir sjást flæða frá einum ferli yfir 

í annað eins og foss. Ekki er byrjað á einu ferli fyrr en það fyrra er fullklárað (Balaji & 

Murugaiyan, 2012) . Eins og nefnt var áður hefur innleiðing á CRM sér engann endapunkt og 

er þá gott að styðja sig við „Agile“ aðferðir. Með „Agile“ er einnig hægt að tileinka sér „Fail 

Fast“ aðferðina þar sem einstaklingur eða teymi reynir við ákveðin hlut og misheppnast (eða 

heppnast), lærir af mistökum og heldur áfram á næsta skref (Keogh, 2013). 

4.2.3. Samantekt úr aðlögun 

Á aðlögunartímabilinu þarf að huga að hugarfari starfsmanna, stuðningi stjórnenda sem 

og hvaða aðferðafræði er hægt að notast við. Það hlutverk sem starfsmenn gegna í aðlögun er 

að erfa þetta rétta hugarfar frá stjórnendum sínum og vera opnir fyrir komandi breytingum. 

Stjórnendur þurfa því að sjá til þess að starfsmenn sínir hafi góða hugmynd um hvað er að taka 

við og mega þeir búast við mótþróa eða óöryggi starfsmanna og þurfa því að vera þeirra stoð 

og stytta. 	
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Stjórnendur verða að átta sig á því að ekki er aðeins um venjulega UT innleiðingu að 

ræða heldur þarf fyrirtækið að takast á við þetta verkefni sem ein heild og getur því verið gott 

að notast við „Lean“ aðferðafræðina því til stuðnings.	

4.3. Notkun 

Í þessum kafla verður farið í hvernig starfsmenn geta notað kerfið á sem skilvirkastan 

hátt, hvernig eigi að nýta kerfið til að bæta þjónustu og hvernig stjórnendur geti farið að því að 

hvetja starfsmenn til að nota kerfið í sínum daglegu störfum.	

4.3.1. Almenn notkun kerfisins 

Það getur reynst snúið að byrja að vinna í nýju kerfi og er gott að leggja sérstaka áherslu 

á að grunnútgáfa kerfisins sé þægileg og einföld í notkun þar sem að fyrsta skrefið er 

einfaldlega að fá starfsmenn til að nota kerfið. Guðrún Elín hjá Arion banka segir að þeirra 

fyrsta kerfi hafi byggst upp á því að skrá komu viðskiptavina í útibú. Áherslan liggur ekki 

endilega í að hugsa um gæði gagna eða hvað á að fara hvert heldur að gera starfsmönnum ljóst 

að þetta er kerfið sem þeir þurfi að vinna með héðan í frá. Eftir að fyrsta útgáfan af kerfinu er 

komin í notkun er hægt að byrja að huga að frekari þáttum sem hægt er að bæta við, þar með 

byrjar boltinn að rúlla. Þó svo að grunnútgáfa kerfisins sé einföld og innihaldi takmarkaða 

virkni, þá getur hún samt sem áður einfaldað skipulagningu, utanumhald og faglegheit. Til er 

ákveðin eiginleiki í kerfin sem kallast „erindi“, með erindum er hægt að skipuleggja gögn á 

skilvirkan hátt og sjá til þess að allar upplýsingar séu til staðar og ekki þurfi að leita að 

gögnunum þar sem þau eru nú þegar til staðar. Ívar hjá Explore CRM útskýrir þetta svo: 

„… ef þú ert með einn folder í tölvunni og hendir öllum skjölum þar inn, þá er þetta 

eins og tunna að leita í. Í staðinn fyrir að nota undirmöppur [þá eru] erindi bara 

undirmöppur á viðskiptavin.” 

Þegar farið er að bæta virkni kerfisins er mikilvægt að hafa í huga að setja ekki inn 

eiginleika í kerfið sem auðveldar einum starfsmann vinnu sína en erfiðar hana fyrir öllum 

öðrum. Til dæmis að bæta við þeim eiginleika að setja hak á stað í kerfinu sem einfaldar verkið 

hjá einum einstakling en brýtur upp ferlið hjá heilli deild. Því er gott að nýta þá eiginleika sem 

nú þegar eru til staðar í kerfinu til að koma í veg fyrir að flækja verkferla með nýrri virkni.	

Það getur verið misjafnt hvernig deildir innan fyrirtækja nýta sér kerfið og skiptir þá 

máli hvaða starfsmaður er að nota kerfið upp á það hvaða virkni er í boði. Innan 

fjármálafyrirtækja gildir ákveðin þagnarskylda á milli deilda og er því ekki hægt að miðla 

öllum upplýsingum þar á milli og þarf því að vera einhver virkni á kerfinu sem skilur að hvaða 
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upplýsingar deildir sjá á sinni hlið í kerfinu, þetta eru svokallaðir kínamúrar. Þó svo að þetta 

sé andhverfan við CRM, þar sem að kerfið snýst um að deila upplýsingum á milli starfsmanna, 

þá er þetta nauðsynlegur hlutur að hafa í huga hjá fyrirtækjum á borð við fjármálafyrirtæki sem 

vinna með persónu upplýsingar. Það myndast ákveðið vandamál þegar unnið er með kínamúra 

þar sem að allir verkferlar þurfa að vera þess eðlis að réttar upplýsingar skili sér á rétta staði. 

Ívar hjá Explore CRM segir hvernig þetta væri ef engin samskipti væru sýnileg á milli 

kínamúranna: 

„...það vissi engin af hvorum öðrum vegna kínamúranna á milli, þetta virtust í raun 

vera þrjú fyrirtæki. Fyrir viðskiptavininn þá er þetta bara: ‚helló er þetta ekki eitt 

fyrirtæki eða?‘“ 

Til þess að komast framhjá þessum vandamálum er hægt að skipa svokallaða tengiliði 

fyrir hvern viðskiptavin eða hvert mál sem fer í gegnum kerfið þar sem aðeins tengiliðurinn er 

sýnilegur. Þá geta starfsmenn haft samband við þann tengilið ef eitthvað bjátar á. Önnur aðferð 

væri að takmarka sýn starfsmanna á því hvað þeir sjá af málum annarra deilda, þannig að þeir 

sjái hvaða starfsmenn voru tengdir ákveðnum málum og geta þannig leitað að upplýsingum á 

réttum stað. Með þessu leyfir kerfið starfsmönnum að kíkja yfir kínamúrana og sjá þar ákveðin 

samskipti en ekki alla söguna. Með því að geta kíkt yfir kínamúrana getur það bætt samskipti 

milli deilda og einnig auðveldað upplýsingaflæði. Þegar starfsmaður flettir upp viðskiptavini 

getur hann séð hvaða starfsmaður innan annarrar deildar hefur verið í samskiptum við hann og 

leitað til hans í stað þess að senda málið í gegnum fjölda starfsmanna. Dóra hjá Kviku segir frá 

hvernig þau nota tengiliði: 

„...við viljum alltaf að það sé bara einn tengiliður fyrir hvern og einn viðskiptavin 

og þá sérstaklega þessa mikilvægu viðskiptavini … á þessu [viðskiptavina]spjaldi 

getum við alltaf séð hver er skráður tengiliður” 

 Þar sem CRM snýr að miklu leiti að því að þekkja viðskiptavininn er til staðar svokallað 

viðskiptavinaspjald þar sem allar helstu upplýsingar um hann er að finna. Starfsmenn geta nýtt 

sér þetta til þess að kynnast viðskiptavininum og þar með gert þjónustu við hann mun 

persónulegri og nefndi Ívar hjá Explore CRM: 

„…[Hér] ertu með viðskiptavin sem er annað hvort fyrirtæki eða einstaklingur, þetta 

er bara spjaldið hans sem við hengjum alltaf [á]. Þetta er bara hjartað” 

Þar er einnig hægt að finna samskiptasögu hans við fyrirtækið og hægt er að komast hjá 

því að viðskiptavinur sé áreittur af mismunandi starfsmönnum með sömu upplýsingar. 
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Viðskiptavinurinn þarf þá ekki að síendurtaka mál sitt og getur þá leitast eftir sömu þjónustu 

frá öllum starfsmönnum eða eins og Guðrún Elín hjá Arion banka segir: 

,,Það er svo margt sem maður getur lesið sig til [um] bara með að horfa á 

viðskiptavinaspjaldið” 

 Þó svo að starfsemi fjármálafyrirtækja snúi að þjónustu fremur en sölu, þá er CRM 

frábært hjálpartól þegar kemur að því að finna réttu vöruna fyrir viðskiptavini þar sem að fyrstu 

CRM kerfin voru að mestu hugsuð sem sölutæki. Starfsmenn geta því nýtt sína þekkingu á 

viðskiptavinum í gegnum viðskiptavinaspjaldið til þess að finna réttu vöruna eða þjónustuna 

sem mun gagnast þeim. Það er því hægt að horfa á CRM kerfið sem einskonar sölutæki.	

Í kerfinu er hægt að finna svokallað mælaborð sem að sýnir allar helstu tölur sem 

stjórnendur og starfsmenn vilja sjá. Í raun má flokka mælaborð í tvær mismunandi tegundir, 

annars vegar vinnumælaborð og hins vegar árangursmælaborð. Egill hjá Arion banka útskýrir 

notkun þeirra innan bankans: 

„… annars vegar [er það] vinnumælaborð sem raðar málunum í rétta röð svo það sé 

hægt að keyra á málin í runu. Hver deild eða hvert svið fyrir sig. Og svo er þetta 

svona árangursmælaborð… sem birtir statístík fyrir stjórnendur og starfsmenn [til] 

að mæla árangur sinn og heildarinnar” 

 Á vinnumælaborði má finna þau mál, verkefni eða erindi sem eru í eða bíða eftir 

framkvæmd. Þau veita starfsmönnum yfirsýn á sínum verkefnum og gefa þeim tækifæri til að 

forgangsraða þeim á betri máta, sem gerir vinnuna þar af leiðandi skilvirkari. Þessi mælaborð 

eru aðallega notuð af almennum starfsmönnum en árangursmælaborðin eru notuð af öllum 

starfsmönnum og stjórnendum. Árangursmælaborðin halda utan um tölfræði og mæla árangur 

bæði fyrir hvern og einn starfsmann sem og deild, svið eða fyrirtækið í heild.  

Á árangursmælaborði má meðal annars finna upplýsingar um fjölda úthringinga, 

rekjanlega tölvupósta og fundi. Með þessu mælaborði geta stjórnendur fylgst með hversu 

margir koma í útibú eða hringja í þjónustuver og gefur þeim betri yfirsýn þegar kemur að 

álagsdreifingu og geta þar með dreift verkefnum miðað við álag innan deilda og starfsstöðva. 

En það er ekki síður mikilvægt fyrir hóp að sjá hvert flæðið er á heildina litið, ekki bara brotið 

niður á starfsmann. Egill hjá Arion banka ræðir hvernig þetta gagnast stjórnendum en hann 

segir: „...hægt er að taka higher-level ákvarðanir byggðar á gögnum en ekki bara mýtum og 

hearsay“. Hægt er að nýta þetta mælaborð til að setja markmið fyrir ýmist starfsmenn eða 

deildina í heild og er þetta því tilvalið tól fyrir stjórnendur til að fylgjast með sínum 
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starfsmönnum og hvernig þeim gengur í vinnu, en einnig fyrir starfsmenn að fylgjast með 

sínum markmiðum.  

Kostur sem að fylgir Microsoft Dynamics CRM er að það er Microsoft vara, flest 

fyrirtæki nýta sér Microsoft vörur á einn eða annan hátt og eru því starfsmenn oft kunnugir 

grunn stýrikerfinu sem því fylgir. Einnig býður það upp á þann valkost að hægt er að tengja 

við það ýmis önnur kerfi. Þetta fríar starfsmenn frá því að flakka á milli og leita í mismunandi 

kerfum til þess að sækja og skrá þær upplýsingar sem þarf. Þessi tenging leyfir starfsmönnum 

að flytja upplýsingar með auðveldum hætti á milli kerfa svo að aðrir starfsmenn hafi aðgang 

að þeim og að allt sé á sama stað. Þar sem að allar þessar tengileiðir fara í gegnum CRM þá er 

það oftast fyrsta kerfið sem starfsmenn opna þegar mætt er til vinnu. Því mætti segja að kerfið 

sé miðpunktur allra kerfa eða eins og Fanney hjá Íslandsbanka segir	,,...við lítum líka á CRMið 

sem hjartað”.	

4.3.2. Betrumbætt þjónusta 

 CRM hugsunarhátturinn snýr að því að huga betur að viðskiptavininum, en til þess að 

auka viðskiptavinatryggð þarf að hlúa rétt að viðskiptavininum og sýna honum þá athygli sem 

hann verðskuldar. Með því að hlúa almennilega að viðskiptavininum eru fyrirtæki að sýna 

honum að hann sé fyrirtækinu mikilvægur og þar með að ganga úr skugga um að hann leiti 

ekki á önnur mið. CRM kerfið, ef rétt er notað, býður upp á öll þau tól sem þarf til þess, því 

þarf að þjálfa starfsmenn upp í að nýta allar þær upplýsingar og gögn sem tiltæk eru í kerfinu 

eða eins og Ívar hjá Explore CRM segir:	

,,Við erum með vopnin en ætlarðu að beita þeim eða ekki. ...ég er að reyna að breyta 

fólki úr að vera reactive í að vera proactive.” 

Einnig nefnir hann: 

„Passa [verður] uppá viðskiptavini og passa að samkeppnisaðili steli þeim ekki 

vegna þess að þú hirtir bara peningana en ert ekkert að heyra í þeim. Þú ert að búa 

til loyalty”	

4.3.3. Hvatning til notkunar 

Ekki er til nein ein leið til að hvetja starfsmenn til að nota kerfið þar sem að það er 

hugurinn sem að skiptir mestu máli. Hægt er þó að nýta sér fyrrnefndar aðferðir til að fá 

starfsmenn þess til að líta á kerfið með jákvæðum hætti, má þá nefna; markmiðasetningu, leyfa 

starfsmönnum að koma með hugmyndir að breytingum og stuðningur stjórnenda. Allt getur 



 32 
 

þetta haft hvetjandi áhrif, en mikilvægt er þó að hafa í huga að í sumum tilvikum getur þetta 

frekar virkað letjandi.	

Markmiðasetning getur verið hvetjandi að því leyti að starfsmenn fá vissa ánægju út úr 

því að ná settum markmiðum og fá reglulega endurgjöf með upplýsingum í mælaborðinu. Aftur 

á móti geta komið upp þau tilvik að starfsmenn ná ekki þeim markmiðum sem sett hafa verið 

og missa þar með sjálfstraust í vinnu. Til þess að koma í veg fyrir þetta geta stjórnendur farið 

yfir þá tölfræði sem tengjast þessum starfsmanni og séð þar hvað kom í veg fyrir að starfsmaður 

náði markmiðinu þar sem oft geta verið eðlilegar skýringar á því. Upp getur komið að 

starfsmenn sjá sig sem baun í baunateljara og geta þá stjórnendur gert starfsmönnum sínum 

ljóst að þó svo að tölfræðin sé til staðar, þá er ekki verið að nýta hana gegn þeim. Egill hjá 

Arion banka ræddi þetta og kemur því svona í orð: 

„… ef þú sérð að þú ert lang lélegastur yfir einhvern ákveðin dag gefur þetta spark 

í rassinn. Í einhverjum tilvikum er þetta hvetjandi fyrir starfsmenn en í einhverjum 

tilvikum er þetta letjandi. En fyrir stjórnendur er þetta alveg frábært mælitæki” 

Með því að taka við hugmyndum starfsmanna á breytingum sem viðkoma kerfinu getur 

það verið hvetjandi þegar þessar hugmyndir fara í framkvæmd þar sem að starfsmenn sjá að 

þeirra endurgjöf er tekin með opnum örmum og að þeir séu metnir. Fanney hjá Íslandsbanka 

ræðir um það hvernig þau nýta endurgjöfina: 

„...nýta endurgjöfina frá notendum. Þróunin er frá notendum, þau koma með tillögur 

að úrbótum og við nýtum það“ 

Gunnar tekur svo við og útskýrir það nánar: 

„...Fanney fékk ábendingu frá starfsmanni um morguninn, hún getur talað við mig 

og við erum búin að afgreiða [það] og þetta er komið í loftið fyrir notandann ekki 

bara innan dags heldur innan klukkutíma. Það er svolítið takturinn sem við erum að 

reyna að byggja með notendum og þeir upplifa að þeirra álit skipti máli.“ 

Á sama tíma gætu starfsmenn litið á þetta sem aukið álag að því leiti að þeir þurfa 

endalaust að koma með nýjar hugmyndir og þá sérstaklega ef að þær hugmyndir sem 

starfsmenn koma með eru ekki teknar til skoðunar. Lausn við þessu vandamáli gæti verið að 

útskýra fyrir starfsmanni af hverju þeirra hugmynd fór ekki í framkvæmd og skylda ekki 

starfsmenn til að koma með umbætur, heldur hvetja.	

Eins og sjá má, spilar stuðningur stjórnenda stórt hlutverk þegar kemur að hvatningu 

við notkun á kerfinu en einnig skiptir lykilmáli að starfsmenn átti sig á tilgangi kerfisins og fari 

að vinna með teymishugsun en ekki einstaklingshugsun. Þannig eru starfsmenn að styðja við 
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hvorn annan og passa upp á að þegar viðskiptavinur kemur í fyrirtækið að starfsmaður byrji 

ekki á tómu blaði.	

4.3.4. Samantekt á notkun 

Að innleiðingu og aðlögunartímabili CRM kerfisins loknu tekur við almenn notkun 

þess. Það að starfsmenn skilji og kunni að nota kerfið á réttan máta er ekki síður mikilvægt en 

fyrrnefndir hlutir, svo sem rétt hugarfar og stuðningur, en það er grunnur þess að vel til takist. 

Til þess að venja starfsmenn við daglega notkun er gott að grunnútgáfa kerfisins sé fremur 

einföld, það er að starfsmenn geti sinnt sínum störfum áreynslulaust. Starfsmenn þurfa að átta 

sig á að sumir þeirra eiginleika sem þeir óska eftir í kerfinu gætu brotið upp verkferla innan 

annarra deilda og verða því stjórnendur að hafa góða yfirsýn yfir allar þær boðleiðir og 

upplýsingaflæði sem eiga sér stað innan fyrirtækisins í gegnum CRM kerfið. Ef að starfsmenn 

skrá rétt inn mun það einfalda skipulag, utanumhald, almenn faglegheit og bæta 

upplýsingaflæði á milli deilda. Starfsmenn og stjórnendur verða að kunna að nýta sér þær 

upplýsingar sem hægt er að finna á viðskiptavinaspjaldi sem og mælaborði og ef rétt er farið 

að því getur það bætt þjónustuna til hins betra. 	

4.4. Hugsunarháttur 

Eins og komið hefur fram í niðurstöðum spilar hugsunarhátturinn stóran þátt þegar 

kemur að innleiðingu, aðlögun og notkun kerfisins hjá stjórnendum sem og öllum 

starfsmönnum fyrirtækisins. CRM hugsunarhátturinn, eins og áður hefur verið rætt í kaflanum 

Saga CRM, snýr að breytingastjórnun, viðbúnaðarmati, verkefnastjórnun og 

starfsmannaþátttöku með viðskiptavininn í forgrunni. En sá hugsunarháttur var einmitt nefndur 

í viðtölum sem framkvæmd voru fyrir þessa rannsókn og sammældust allir viðmælendur að 

hann skipti höfuðmáli. Það sem Fanney og Gunnar hjá Íslandsbanka hafa að segja um 

hugsunarháttin er: 

,,...hann skiptir öllu máli ... að allir starfsmenn átti sig á því að þetta er ekki bara orð, 

heldur er þetta í menningunni okkar” 

En Birgir hjá Arion banka orðar það svo:	

,,Það er eitt að kaupa kerfi og annað að breyta hugsunarhætti því að CRM gæti alveg 

eins verið excel skjal á sterum eða póst grúppur eða eitthvað, það er þetta mindset. 

Að þekkja viðskiptavininn og hegðunina hans, geta tekið á hlutum og svarað honum 

hratt þegar hann vill upplýsingar...” 
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Hugsunarhátturinn þarf að vera til staðar áður en innleiðing á kerfinu fer af stað svo að 

allir starfsmenn skilji hver raunverulegur tilgangur kerfisins er. Gunnar hjá Íslandsbanka talaði 

um þeirra sýn: 

„... að við séum ekki bara að hugsa um þetta kerfi sem kerfi eða einhverja 

kerfisinnleiðingu... og þessi klassíska innleiðing á kerfi, það á ekki við í CRM“ 

 Einnig er nauðsynlegt að viðhalda settum hugsunarhætti því hættan getur legið í því að 

stjórnendur gleymi upprunalegu þörfinni og byrji að líta á CRM kerfið eins og hvert annað 

kerfi sem fyrirtækið notar. Ívar hjá Explore CRM ber saman CRM kerfið við bókhaldskerfi þar 

sem starfsmaður verður að nota bókhaldskerfið til þess að vinna sína vinnu. Notkun á CRM 

kerfinu er hins vegar mun mýkri þar sem að starfsmaður verður sjálfur að finna fyrir notagildi 

þess með réttum hugsunarhætti. Guðrún Elín hjá Arion banka snertir á þessu og segir: 

„Við erum alltaf með annað kerfi sem er opið en það er ekkert endilega rétt því 

þjónustan kemur miklu meira út úr CRM en einhverju öðru kerfi“ 

Ef að stjórnendum finnst kerfið ekki vera að skila þeim árangri sem það ætti að gera er 

vert að líta til baka og athuga hvort að hugsunarhátturinn hafi raunverulega síast inn. Birgir hjá 

Arion banka hefur lokaorðin hér: 

,,Það er ekki kerfið sem er slæmt, það er mindsettið, CRM mindsettið sem vigtar 

svo mikið í þessu.” 
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5. Umræður 
Sú rannsóknarspurning sem lögð var fyrir í byrjun þessarar rannsóknar er: Hvert er 

hlutverk starfsmanna og stjórnenda í innleiðingu, aðlögun og notkun CRM kerfa á 

fjármálamarkaðinu á Íslandi?  

Þegar kemur að innleiðingarferlinu er ljóst að hugarfar stjórnenda skiptir þar mestu 

máli, um þetta voru allir viðmælendur sammála. Út úr einu viðtalinu fengu rannsakendur að 

vita að fyrirtækið var búið að reyna að innleiða CRM í dágóðan tíma en gekk það brösulega. 

Var það ekki fyrr en að stjórnendur tóku virkan þátt í innleiðingunni, huguðu að eigin 

hugsunarhætti og fyrirtækjamenningu, sem að breytingar fóru af stað. Við upphaf ferilsins 

þurfa stjórnendur að nýta sér „big bang“ aðferðina til þess að ýta undir samheldni starfsmanna 

og skilvirkni innan fyrirtækisins. Fer þetta þvert á móti því sem að fyrri rannsókn (Foss o.fl., 

2003) gaf til kynna, en hún ræðir að „steady progress“ sé betri kostur fyrir stærri fyrirtæki. 

Hafa verður þó í huga að hægt er að líta á þessar aðferðir með tvennum hætti, þá annars vegar 

með stjórnunarháttinn í huga og hins vegar með kerfisinnleiðinguna í huga. Komust 

rannsakendur að því að „big bang“ aðferðin henti vel við kerfisinnleiðingu. Til þess að þessi 

aðferð virki eins og skildi þurfa stjórnendur að horfa á innleiðinguna sem sameiginlegt verkefni 

allra starfsmanna og fá reglulega endurgjöf frá þeim þar sem þeir eru lykilnotendur kerfisins. 

Einnig komust rannsakendur að því að rétt þjálfun starfsmanna skiptir höfuðmáli þegar tekin 

eru fyrstu skrefin. Ekki fékkst svar við þeirri spurningu hvort að til væri ein rétt leið til þess að 

þjálfa upp starfsmenn, en svo virðist sem að það fari einna mest eftir hverju fyrirtæki fyrir sig 

hvaða aðferð hentar best. Á hinn bóginn eru rannsakendur sammála því að mikilvægt sé að 

styðja bæði við nýja og núverandi starfsmenn með því að gera aðgengilegt efni sem og bjóða 

uppá persónulega þjálfun. Gott er að gefa starfsmönnum tækifæri á að þróa kerfið með starfinu 

svo að þeir finni að tekið sé mark á þeim og að kerfið sé til staðar til að auðvelda þeirra daglega 

starf. 

Að innleiðingarferlinu loknu þarf að gefa starfsmönnum tíma til þess að aðlagast, og 

þurfa þá stjórnendur að huga að breytingastjórnun. Eru rannsakendur sammála því að þegar 

upp er tekið kerfi í samlíkingu við CRM getur verið gott að fyrirtækið og starfsmenn þess séu 

nú þegar búnir að tileinka sér „Lean“ aðferðafræðina. Ef að „Lean“ aðferðafræðin er til staðar 

hafa starfsmenn þann grunn sem þarf til að tileinka sér CRM hugsunarháttinn. Ef að fyrirtæki 

eru á hinn bóginn ekki búin að tileinka sér þessa aðferðafræði þurfa stjórnendur að styðja vel 

við bakið á sínum starfsmönnum og sýna þeim á persónulegan máta hver ný stefna og menning 

fyrirtækisins sé. Starfsmenn þurfa að taka við breytingum með opnum örmum og tileinka sér 
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þetta nýja hugarfar í sínu daglega starfi. Líta verður á CRM hugsunarháttinn sem hluta af nýrri 

fyrirtækjamenningu. Ef það er gert mun það auðvelda nýjum starfsmönnum að tileinka sér 

hugsunarháttinn með skjótvirkari hætti og koma í veg fyrir mótþróa í framtíðinni. 

 Framlínustarfsmenn, eða þeir sem nota kerfið hvað mest, þurfa að skilja hvernig kerfið 

getur einfaldað skipulagningu, utanumhald og faglegheit. Ef að kerfið er rétt notað getur það 

bætt samskipti á milli deilda og þannig auðveldað flæði upplýsinga innan fyrirtækisins, en þar 

sem um fjármálafyrirtæki er að ræða þurfa starfsmenn að vinna með kínamúrum. Stjórnendur 

þurfa því að huga vel að verkferlum og vinnulagi innan hverrar deildar fyrir sig svo hægt sé að 

vinna samhliða þeim. Rannsakendur eru þar sammála að þægilegast væri að nýtast við 

fyrrnefnda tengiliði þar sem starfsmenn geta leitað til þeirra ef kínamúrar eru til staðar. 

Þjónustu til viðskiptavina er auðveldlega hægt að bæta að því gefnu að starfsmenn nýti sér þá 

eiginleika sem kerfið býður uppá, sem dæmi má nefna viðskiptavinaspjaldið, og líta til þeirra 

gagna sem safnast hafa. Starfsmenn geta nýtt sér kerfið sem sölutæki til þess að bjóða 

viðskiptavinum uppá réttu vöruna eða þjónustuna sem hentar honum best. Starfsmenn og 

stjórnendur þurfa að átta sig á því að innleiðingarferlið hefur engan endapunkt og þurfa þá 

stjórnendur að halda áfram að hvetja starfsmenn að nota kerfið og minna þá reglulega á hversu 

mikilvægt hlutverk það spilar með nýrri fyrirtækjamenningu og stefnu. Til að hvetja starfsmenn 

til að nota kerfið geta stjórnendur hvatt starfsmenn til að setja sér töluleg markmið sem hægt 

er að hafa auga með í kerfinu, til dæmis að bóka þrjá fundi eða loka fimm erindum. 

 Í viðtölum við viðmælendur kom upp umræða um verklag og verkferla fyrirtækisins, 

hvernig þeir voru áður en innleiðing fór af stað og hvernig þeir breyttust með tímanum. 

Rannsakendur höfðu þetta ekki í huga við gerð rannsóknarspurningarinnar og undirbúning 

efnisins en er samt vert að snerta aðeins á því. Ef nýtt verklag og nýjir verkferlar eru ekki hafðir 

í huga áður en innleiðing á CRM hefst, getur hún óvænt haft mikil áhrif innan fyrirtækisins og 

jafnvel stöðvað starfsemi heillrar deildar. Hægt er að hugsa þetta frá grunni, hvernig þyrfti að 

breyta verklagi og verkferlum úr pappírsferlum yfir í kerfisferla. Það er, eftir að undirritun á 

pappírum fer fram, hver tekur við þeim og hver vinnur úr þeim? Styður kerfið við þetta sama 

verklag, eða þarf að breyta þeim? Rannsakendur eru sammála því að þetta sé mikilvægur partur 

af CRM innleiðingarferlinu og vert er að skoða nánar undirbúningsferli fyrir verklag og 

verkferla áður en innleiðing á slíku kerfi hefst. Þá væri gott að skoða muninn á 

undirbúningsferlum innan mismunandi fyririrtækja, þar sem verkferlar og verklag eru jafn 

ólíkir og fyrirtæki eru fjölbreytt. Er þetta svo stórt umfangsefni að það gæti verið tekið fyrir í 

annarri rannsókn. 
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 Við upphaf rannsóknarinnar komust rannsakendur að því að ekki er til mikið af efni 

sem við kemur þátttöku starfsmanna í innleiðingu á CRM kerfum. Þær rannsóknir sem nú þegar 

eru til staðar einblína aðallega á hlutverk stjórnenda, hvernig þeir eiga að tileinka sér 

hugsunarhátt og breyta núverandi fyrirtækjamenningu (Khodakarami & Chan, 2014: Brown & 

Gulycz, 2002; Foss o.fl., 2008). Ákveðið var því að fara dýpra og skoða aðlögun og almenna 

notkun á kerfinu samhliða innleiðingu og þá sérstaklega hvert hlutverk almennra starfsmanna 

og stjórnenda er. Rannsakendur vildu skoða sérstaklega fjármálafyrirtæki þar sem að um er að 

ræða viðkvæmar upplýsingar viðskiptavina sem ekki mega vera opnar öllum starfsmönnum. 

Huga þyrfti að svokölluðum kínamúrum og hvernig er unnið með og í kringum þá. Er þetta 

viðfangsefni sem ekki hefur verið tekið fyrir samhliða CRM innleiðingu. Það sem komandi 

rannsóknir á þessu sviði gætu einblínt á er hvernig fjármálafyrirtæki aðgreina sig frá öðrum 

fyrirtækjum þegar kemur að innleiðingu, aðlögun og notkun kerfisins og hvort að 

framlínustarfsmenn og stjórnendur gegni sama hlutverki. Einnig væri vert að skoða frekari 

tengingar á milli „Lean“ aðferðafræðinnar og CRM hugsunarháttsins þar sem að rannsakendur 

fundu samband þar á milli út frá viðtölum. Rannsókn þessi var framkvæmd með litlu úrtaki og 

væri gott að endurtaka hana með stærra úrtak í huga. Rannsakendur vona að niðurstöður 

þessarar rannsóknar muni gagnast þeim fyrirtækjum sem huga að innleiðingu þessa kerfis og 

að komandi rannsóknir geta stuðst við þær.  
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