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Útdráttur 

Fyrirtæki hafa í auknum mæli gert sér grein fyrir mikilvægi þess að skapa tengsl við 

viðskiptavini. Hugmyndafræðin stjórnun viðskiptatengsla eða CRM er gjarnan nýtt við það 

en hún snýst um að búa til og bjóða viðskiptavinum vöru og þjónustu sem fullnægir 

þörfum þeirra og löngunum.  

Flestir eiga snjallsíma í dag og gefur það fyrirtækjum möguleika á því að eiga í 

samskiptum við viðskiptavini sína og safna upplýsingum um þá hvar og hvenær sem er. 

Einnig geta fyrirtæki boðið viðskiptavinum sínum merkt smáforrit þar sem þau geta komið 

vörum sínum og þjónustu á framfæri en á sama tíma styrkt samband sitt við viðskiptavini. 

Rannsóknir hafa sýnt að jákvætt samband er á milli notkunar viðskiptavina á merktum 

smáforritum og tengsla viðskiptavina við fyrirtæki. Einnig að notkun þeirra leiði til jákvæðs 

viðhorfs til þess vörumerkis sem smáforrit er merkt og að merkt smáforrit hvetja 

viðskiptavini ekki bara til að versla heldur geta þau líka fengið viðskiptavini til að versla 

aftur og aftur.     
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1 Inngangur  

Vegna aukinnar samkeppni á markaði og minni tryggðar viðskiptavina á síðustu 

árum þurftu fyrirtæki að leita nýrra leiða til að koma á og viðhalda tengslum við 

viðskiptavini (Gebert o.fl.,  2003). Hugmyndafræðin stjórnun viðskiptatengsla eða CRM 

varð til upp úr því en hún snýst um að búa til og bjóða viðskiptavinum vöru og þjónustu 

sem fullnægir þörfum þeirra og löngunum (Buttle og Maklan,  2019). Í dag eiga flestir 

snjallsíma og gefur það fyrirtækjum möguleika á að eiga í samskiptum við viðskiptavini 

hvar og hvenær sem er (Bauer o.fl.,  2005). Til að ná til viðskiptavina á þessum vettvangi 

eru fyrirtæki í auknum mæli að búa til merkt smáforrit (Bellman o.fl.,  2011). Fjölmörg 

íslensk fyrirtæki bjóða upp á merkt smáforrit fyrir viðskiptavini sína t.d. Arion banki, 

Domino‘s, Icelandair, Krónan, Nova og Strætó.   

Markmið þessarar ritgerðar er annars vegar að skoða hvaða ávinning fyrirtæki hafa af 

því að viðhalda tengslum við viðskiptavini með CRM og hins vegar hvaða ávinning 

fyrirtæki hafa af því að vera með merkt smáforrit fyrir viðskiptavini. Aðalviðfangsefnið er 

að skoða hvort hægt sé að viðhalda viðskiptavinum með merktum smáforritum. 

Fyrst er fjallað um sögu markaðsfræðinnar og hvernig CRM kom til sögunnar. Einnig er 

sagt frá því í hverju CRM felst og hvaða hag fyrirtæki og viðskiptavinir geta haft af þeirri 

hugmyndafræði. Sérstaklega er fjallað um tækni í CRM sem nú er mikilvægur þáttur í CRM 

hjá fyrirtækjum. Vegna þess að gagnagrunnar fyrirtækja eru hluti af þeirri tækni sem CRM 

byggir á, er fjallað um áhyggjur viðskiptavina af slíkri upplýsingasöfnun í gagnagrunna sem 

nú tíðkast hjá fyrirtækjum og hvernig eigi að mæta þeim. Jafnframt er fjallað um smáforrit 

og tegundir þeirra. Gerð er grein fyrir verslun og markaðsfærslu í snjalltækjum og 

smáforritum. Merktum smáforritum eru gerð skil og bent er á íslensk merkt smáforrit sem 

njóta mikilla vinsælda. Að lokum er fjallað um hvernig viðhalda má viðskiptavinum með 

merktum smáforritum.  
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2 Stjórnun viðskiptatengsla (CRM) 

2.1 Skilgreining 

Stjórnun viðskiptatengsla (e. customer relationship management), hér eftir nefnt CRM, 

er hugmyndafræði sem snýst um að mynda og viðhalda tengslum við viðskiptavini (Philip  

Kotler o.fl.,  2020). CRM felst í því að búa til og bjóða viðskiptavinum vöru og þjónustu 

sem fullnægir þörfum þeirra og löngunum (Buttle og Maklan,  2019). Á þann hátt má auka 

arðsemi og lengja líftíma viðskiptavina (Nguyen og Mutum,  2012b). Markmiðið með 

notkun CRM er að auka ánægju viðskiptavina og fullnægja þörfum þeirra þannig að þeir 

haldi tryggð við fyrirtækið (Buttle og Maklan,  2019).  

2.2 Saga markaðsfræðinnar og CRM 

Fyrir iðnbyltinguna áttu verslunareigendur og viðskiptavinir þeirra að mestu leyti í 

persónulegum samskiptum þegar þeir stunduðu viðskipti. Verslunareigendur kynntust 

viðskiptavinum sínum vel, þekktu þá jafnvel með nafni og skildu þarfir þeirra. Í kjölfar 

iðnbyltingarinnar jókst fjöldi verslana umtalsvert og sama má segja um vöruúrval.  

Markmiðið var að selja mikið magn fjöldaframleiddra vara og þjónusta við viðskiptavini 

varð síður persónuleg og ekki í takt við þarfir þeirra (I. Chen og Popovich,  2003). 

Samkeppnin jókst þegar verslunum fjölgaði og þurftu verslunareigendur því að finna leiðir 

til þess að laða til sín viðskiptavini. Til að standast samkeppnina reyndist nauðsynlegt að 

koma til móts við þarfir og langanir viðskiptavina og byrjuðu fyrirtæki á sjötta áratugnum 

því að nota hefðbundna markaðshlutun (e. customer segmentation) og 

fjöldamarkaðsfærslu (e. mass marketing). Markaðshlutun reyndist hins vegar ekki nógu 

árangursrík til langs tíma þar sem að hún gerir ráð fyrir að allir í sama hluta hafi sömu 

þarfir og langanir (Bose,  2002). Fyrirtæki áttuðu sig á því að betra væri að tengjast 

viðskiptavinum sínum aftur á persónulegan hátt (I. Chen og Popovich,  2003) og á 

forsendum viðskiptavina. Stefna þeirra varð þess vegna meira miðuð að viðskiptavinum 

(e. customer centric) (Bose,  2002). Í kjölfar þessarar auknu samkeppni á markaði og minni 

tryggðar viðskiptavina komu jafnframt fram á þessum tíma ýmis hugtök yfir það að búa 

til og viðhalda tengslum við viðskiptavini. Þar má sérstaklega nefna 

samskiptamarkaðsfærslu (e. relationship marketing) (Gebert o.fl.,  2003). Að lokum kom 
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CRM fram sem ein helsta leiðin til þess að búa til og viðhalda tengslum við viðskiptavini 

en einnig til að halda viðskiptavinum tryggum (I. Chen og Popovich,  2003).  

2.3 Hvað felst í CRM? 

Kjarninn í CRM er að mynda tengsl við viðskiptavini og viðhalda þeim. Þetta ferli býr til 

virði fyrir bæði viðskiptavini og fyrirtæki (Buttle og Maklan,  2019). CRM er blanda af m.a. 

samskiptamarkaðsfærslu og tæknilegum nálgunum, svo sem tölvuvæðingu söludeildar (e. 

sales force automation) og tölvustuddri sölu (e. computer aided selling) (Gebert o.fl.,  

2003). Til þess að CRM skili árangri og fyrirtækið nái settum markmiðum er nauðsynlegt 

að samþætta markaðsfærslu (e. marketing), sölu- og þjónustustarfsemi (e. service 

activities) (Shaw,  1999).  

Samkvæmt (Chang o.fl.,  2014) gerir CRM fyrirtækjum kleift að finna verðmætustu 

viðskiptavini sína og mæta þörfum þeirra. Mikilvægi þess að finna bestu viðskiptavinina 

sem skila mestum hagnaði er undirstrikað með 80/20 lögmáli Pareto en samkvæmt því 

ætti 80% tekna að koma frá 20% viðskiptavina (Bai og Qin,  2016). Einnig er mikilvægt að 

halda viðskiptavinum ánægðum því viðhald tengsla við trygga viðskiptavini kostar minna 

en öflun nýrra viðskiptavina (Zineldin,  1999). Talað er um að kostnaðurinn geti verið allt 

frá 5 til 25 sinnum minni (Gallo,  2014). Af framangreindu má ráða að öflun nýrra 

viðskiptavina í stað þess að reyna að viðhalda gömlum viðskiptavinum er óhagkvæmt til 

lengri tíma litið.  

Öflun og viðhald einstaka viðskiptavina getur kostað fyrirtæki allmikið og tekjurnar 

sem sumir viðskiptavinir skila til baka til fyrirtækisins ná ekki alltaf að bæta upp fyrir 

kostnaðinn sem lagður var í þá. Eðlilega fylgir þessum viðskiptavinum óhagkvæmni og 

gætu fyrirtæki því kosið að slíta tengslum við þá (Buttle og Maklan,  2019). 

Þekkt er að aðeins hluti viðskiptavina sem versla við fyrirtæki á ákveðnum 

tímapunkti verða viðskiptavinir til langs tíma. Fyrirtæki ættu að skoða viðskiptavinahóp 

sinn til þess að finna þá sem líklegri eru til að verða viðskiptavinir til lengri tíma og í 

kjölfarið leggja áherslu á tengslamyndun við þá (Reichheld,  2001). Æskilegt er að tengslin 

vegi meira heldur en lág verð eða tilboð hjá samkeppnisaðilum  (Zineldin,  1999). Fyrirtæki 

þurfa að öðlast skilning og þekkingu á viðskiptavinum sínum, hverjir þeir eru, hegðun 

þeirra og hvaða samskiptaform hentar þeim. Þessum upplýsingum þurfa fyrirtæki stöðugt 

að fylgjast með og uppfæra (Xu og Walton,  2005). Að þekkja viðskiptavini sína, skilja og 
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fullnægja þörfum þeirra getur skorið úr um hvort fyrirtækið muni lifa af og njóta velgengni 

(Kotler,  1997). 

2.3.1 Tækni í CRM 

Tækni gegnir mikilægu hlutverki í CRM (Bai og Qin,  2016). Notkun á tækni sem mælir 

virkni CRM og styður öflun upplýsinga um viðskiptavini er mikilvæg (Shaw,  1999). Tæknin 

sem er aðgengileg í dag hjálpar fyrirtækjum á ýmsa vegu að viðhalda tengslum við 

viðskiptavini (Bai og Qin,  2016). Upplýsingar um viðskiptavini skiptast eftir uppruna sínum 

í frumgögn eða afleidd gögn. Afleidd gögn eru fyrirliggjandi gögn annarra aðila en 

frumgögn eru ný. Fyrirtæki geta aflað frumgagna á marga vegu. Auk þess að nota 

hefðbundna snertifleti við viðskiptavini eins og verslanir, vefsíður fyrirtækja, í gegnum 

samfélagsmiðla eða frá þjónustuverum, geta þau auðveldlega fengið viðskiptavini til að 

gefa upp upplýsingar á borð við nafn, heimilisfang eða netfang með því að vera með 

gjafaleik, happdrætti eða vikuleg fréttabréf. CRM forrit býr svo til upplýsingar úr 

gögnunum sem gefa fyrirtækinu heildarmynd af viðskiptavininum. Gögnin eru geymd í 

gagnagrunni fyrirtækja (Buttle og Maklan,  2019). Slíkir gagnagrunnar gera fyrirtækjum 

kleift að „muna“ eftir hverjum og einum einstaklingi. Þeir geta geymt upplýsingar um t.d. 

kaupákvörðunarferli, kauphegðun og smekk viðskiptavinar (Bai og Qin,  2016). Á líftíma 

viðskiptavinar þarf stöðugt að afla og uppfæra upplýsingar um hann (Shaw,  1999). 

upplýsingarnar eru svo notaðar til að bæta þjónustuna við þá (Payne og Frow,  2005). 

Fyrirtæki öðlast meiri og ítarlegri upplýsingar um viðskiptavini sína í hvert sinn sem þeir 

eru í viðskiptum og með þeim kemur skilningur á þörfum þeirra. Fyrirtæki læra með 

tímanum meira inn á viðskiptavini sína og skilja hvaða markaðsherferðir, kynningar (e. 

promotions) eða tilboð (e. offer) muni henta viðskiptavinum þeirra (Chang o.fl.,  2014). 

Með gagnagrunn og gagnvirka fjöldaaðlögun (e. interactive mass customization) að vopni 

er hægt að miða markaðsfærslu að verðmætustu viðskiptavinunum þ.e. þeim sem gefa 

mestu tekjurnar (Peppers og Rogers,  2000), eða sérsníða markaðsfærslu að 

viðskiptavinum sem skila litlum eða engum hagnaði með það að markmiði að umbreyta 

þeim í arðbæra viðskiptavini (Chang o.fl.,  2014). Stöðug tenging viðskiptavina við 

Internetið gerir fyrirtækjum kleift að ná til þeirra á öllum tímum sólarhringsins og einnig 

möguleika á veitingu sérsniðinnar og gagnvirkrar þjónustu. Með tilkomu internetsins og 
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möguleikum þess hefur aldrei verið jafn auðvelt að mynda, efla og viðhalda 

viðskiptatengslum við viðskiptavini og nú (Winer,  2001).  

Á íslenskum markaði árið 2017 voru 14% fyrirtækja með CRM hugbúnað til að geyma 

upplýsingar um viðskiptavini og 10% fyrirtækja með hugbúnað til vinna úr og greina 

upplýsingar um viðskiptavini sína (Hagstofa Íslands,  e.d.-b). 

2.3.2 IDIC líkan Peppers og Rogers 

Árið 1995 lýstu Peppers og Rogers, (1995) í fjórum skrefum hvernig koma eigi á 

tengslum við viðskiptavini og viðhalda þeim.  

1. Indentify customers: Fyrirtæki þurfa að þekkja og skilja þarfir viðskiptavina sinna. 
2. Differentiate customers: Viðskiptavinir eru misverðmætir og með því að þekkja 

þá er möguleiki á að greina þá í sundur og beina kröftum sínum að verðmætustu 
viðskiptavinunum.  

3. Interact with customers: Samskipti milli fyrirtækja og viðskiptavina eiga að vera 
gagnvirk og skilvirk. 

4. Customize treatment: Þjónusta og samskipti fyrirtækja við viðskiptavini aðlagast 
eftir virði og þörfum þeirra.  
 

Tveimur árum eftir birtingu IDIC líkanins tóku Peppers og Rogers, (1997) fram nýja 

útgáfu. Helsta breytingin í nýju útgáfunni var fimmta skrefið en það fjallar um heilleika (e. 

integrity).  

1. Identification: Fyrirtæki þurfa að þekkja viðskiptavini sína. 
2. Individualization: Viðskiptavinir eru misverðmætir. Fyrirtæki ættu að aðlaga 

samskipti þeirra á milli eftir virði þessara viðskiptavina fyrir fyrirtækið. Samskipti 
þeirra á milli eru byggð á fjöldaaðlögun svo að hver og einn fái þjónustu byggða á 
þeirra þörfum og löngunum.  

3. Interaction: Samskipti eru mikilvæg. Með tímanum sýna samskipti viðskiptavina 
við fyrirtæki hverjar þarfir þeirra eru.   

4. Integration: Þörf er á ákveðnu verklagi í kringum skráningu upplýsinga svo að 
upplýsingar um viðskiptavini sem berast frá mismunandi deildum glatist ekki. 
Safnaðar upplýsingar um viðskiptavini ættu einnig að vera aðgengilegar innan allra 
deilda fyrirtækisins.  

5. Integrity: Þekkt er að undirstaða góðs viðskiptasambands sé m.a. traust og því er 
mikilvægt að fara ekki yfir mörk viðskiptavina í sambandi við söfnun upplýsinga 
um þá, þ.e. að virða friðhelgi einkalífs viðskiptavina sinna. 

2.4 Undirstaða góðs viðskiptasambands 

Undirstaða góðs viðskiptasambands er traust, skuldbinding, ánægja, samhverfni og 

sanngirni (Britton og Rose,  2004).  
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Traust getur myndast þegar viðskiptavinur skynjar að fyrirtæki er með svipuð gildi og 

hann sjálfur, til dæmis hvað varðar hegðun, markmið og stefnu. Mikilvægt er að aðilar 

viðskiptasambandsins reyni að auka sameiginlegan ávinning beggja frekar en að hugsa 

einungis um sinn eigin hag (Britton og Rose,  2004). Morgan og Hunt, (1994) segja að 

traust byggi einnig á áreiðanleika og heiðarleika á milli aðila. Viðskiptavinir sem bera 

traust til fyrirtækis eru ekki síður líklegir til að halda tryggð við það (Doney og Cannon,  

1997). Í framtíðar viðskiptum þeirra á milli eru slíkir viðskiptavinir jafnframt ólíklegri til að 

finna fyrir neikvæðum tilfinningum á borð við óvissu eða óöryggi (Morgan og Hunt,  1994). 

Önnur undirstaða góðs viðskiptasambands er skuldbinding. Báðir aðilar þurfa að telja 

sambandið mikilvægt og leggja sitt af mörkum svo að það endist til langs tíma (Morgan 

og Hunt,  1994). Ánægja viðskiptavina við og eftir viðskipti er mikilvæg, því ánægðir 

viðskiptavinir eru líklegri til að versla áfram við fyrirtækið (Britton og Rose,  2004) á meðan 

viðskiptavinir sem finna fyrir óánægju eru líklegri til að leita annað (Anderson og 

Srinivasan,  2003). Sambönd eiga helst að vera samhverf (e. symmetrical) og áreiðanleg 

(Britton og Rose,  2004). Æskilegt er að valdajafnvægi og jafnræði ríki á milli aðila í 

sambandinu. Ef sanngirni er til staðar í viðskiptasambandinu leiðir það til lengra og 

sterkara viðskiptasambands (Nguyen og Mutum,  2012b). 

2.5 Samkeppnisforskot 

Það getur reynst fyrirtækjum erfitt að ná samkeppnisforskoti (Morgan og Hunt,  1994) 

en hugmyndafræðin CRM getur aðstoðað við það (Nguyen og Mutum,  2012b). CRM snýst 

að miklu leiti um markaðsfærslu (Buttle og Maklan,  2019). Í markaðsumhverfi nútímans 

þarf að hugsa um viðskiptavinahópinn sem fjölda einstaklinga, í stað þess að gera ráð fyrir 

að hópurinn sé einsleitur. Fjöldamarkaðsfærsla (e. mass marketing) er talin óhentug 

vegna stöðugra breytinga á þörfum viðskiptavina og hinu mikla úrvali sem stendur 

viðskiptavinum til boða (Bai og Qin,  2016). Hver og einn viðskiptavinur ætti því að fá 

markaðsfærslu sérsniðna að sínum þörfum og löngunum (Bose,  2002). Markaðsfærslan 

verður skilvirkari og persónulegri þegar tekið er tillit til aflaðra upplýsinga um 

viðskiptavininn og þær nýttar til að spá fyrir um möguleg framtíðarkaup hans (Chang o.fl.,  

2014). Með sérsniðinni markaðsfærslu geta fyrirtæki náð og haldið samkeppnisforskoti 

(Bai og Qin,  2016). Mikilvægur þáttur í því að öðlast samkeppnisforskot er líka að halda 

viðskiptavinum ánægðum (Stefanou o.fl.,  2003). Viðskiptavinur upplifir ánægju þegar 
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skynjuð þjónusta er jöfn eða meiri en vænt þjónusta, en þegar skynjuð þjónusta er minni 

en vænt þjónusta verður viðskiptavinur óánægður. Vænt þjónusta er sú þjónusta sem 

viðskiptavinurinn býst við að fá (Churchill og Surprenant,  1982). Í rannsókn Oliver og 

Swan, (1989) kom fram að ánægja viðskiptavina í kjölfar viðskipta geti aukið líkur á tryggð 

þeirra við fyrirtæki. 

Að auki er jákvæð fylgni á milli ánægju viðskiptavinar og lengd viðskiptasambands 

(Bolton,  1998), en viðskiptavinir sem eru óánægðir eru líklegir til þess að leita annað 

(Anderson og Srinivasan,  2003). Samkvæmt Reichheld, (2001) eru fyrirtæki sem leggja 

áherslu á að halda viðskiptavinum sínum betur sett en þau sem gera það ekki . 

2.6 Ávinningur fyrirtækja og viðskiptavina 

Mögulegur ávinningur fyrirtækja af CRM er margvíslegur; meiri arðsemi og skilvirkni, 

lækkun kostnaðar (Q. Chen og Chen,  2004), árangursríkari markaðsherferðir (Chang o.fl.,  

2014), aukið líftímavirði viðskiptavina (Nguyen og Mutum,  2012b), jákvæðara umtal (e. 

word of mouth), lengra samband við viðskiptavini, skilvirkari hlutun viðskiptavina (Q. Chen 

og Chen,  2004), tryggari viðskiptavinir (Gil-Gomez o.fl.,  2020) og samkeppnisforskot 

(Nguyen og Mutum,  2012b). 

Mögulegur ávinningur viðskiptavina af CRM er einnig margvíslegur. Ánægja 

viðskiptavina eykst, þjónusta við þá verður betri og heildarupplifun viðskiptavina verður 

betri (Q. Chen og Chen,  2004). Viðskiptavinir geta einnig upplifað að þeim sé veitt 

sérþjónusta t.d. að fyrirtækið þekki hvað þeir vilja kaupa eða hafa áhuga á. Einnig geta 

þeir upplifað að þér séu að spara tíma og peninga í viðskiptunum, t.d. vegna sérsniðinna 

tilboða (Buttle og Maklan,  2019).  

2.7 Hver er framtíð CRM? 

Viðskiptavinir nota internetið og samfélagsmiðla í sífellt meiri mæli til þess að hrósa 

eða gagnrýna fyrirtæki. Upplifun þeirra af viðskiptum er gjarnan deilt með fjölskyldu og 

vinum. Fyrirtæki gætu nýtt tækifærið og þróað smáforrit (e. application) sem gerir 

neytendum kleift að deila reynslu sinni auðveldlega með öðrum í gegnum snjallsíma 

(Kumar og Reinartz,  2018).  Winer, (2001) sagði einmitt á sínum tíma að fyrirtæki ættu 

að búa til samfélag (e. community) í kringum fyrirtækið sitt. 
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CRM hefur þróast mikið vegna tæknibreytinga síðustu ára og líklega mun sú þróun 

halda áfram (Kumar og Reinartz,  2018). 
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3 Söfnun upplýsinga og  friðhelgi einkalífs 

Mikilvægur hluti í ferli CRM er að safna upplýsingum um viðskiptavini í gagnagrunna 

og fyrr í ritgerðinni hefur verið fjallað um gagnagrunna fyrirtækja og hvernig þeir eru nýttir 

í CRM. Slík söfnun persónulegra upplýsinga er umdeild (Winer,  2001). Það hefur þó 

tíðkast lengi og án þess að almenningur hafi gert við það miklar athugasemdir. Þegar fólk 

vafrar á internetinu og verslar á þessum tiltölulega nýja vettvangi getur fólk illa leynt því 

hvert það er og er berskjaldað fyrir upplýsingasöfnun. Þetta hefur valdið fólki auknum 

áhyggjum (Caudill og Murphy,  2000) og umræða hefur skapast meðal þess um það hvaða 

gagn er í upplýsingunum fyrir fyrirtækin og hvernig þau munu fara með upplýsingarnar 

(Nguyen og Mutum,  2012a). Þegar slíkt óöryggi skapast meðal fólks og það neitar að gefa 

upplýsingar um sig, má gera ráð fyrir að sú ákvörðun muni hafa áhrif á virkni CRM hjá 

fyrirtækjum (Kumar og Reinartz,  2018). 

Þegar vafrað er um internetið vistast kökur (e. cookies) í snjalltækjum. Vafrakökur 

eru litlar textaskrár (Buttle og Maklan,  2019) sem safna upplýsingum um notandann og 

hegðun hans á netinu (Buttle og Maklan,  2019; Miyazaki,  2008). Vafrakökur eru að miklu 

leyti faldar og fólk gerir sér þess vegna ekki alltaf grein fyrir tilvist þeirra eða hvernig þær 

virka  (Miyazaki,  2008). Á síðustu árum hefur mikið verið rætt um vafrakökur og notkun 

fyrirtækja á þeim og hvernig  notkun fyrirtækja á vafrakökum veiti þeim auðvelt mikið 

aðgengi að viðskiptavinum sínum, jafnvel án þess að þeir viti af því. Þegar rætt hefur verið 

um aðgengi fyrirtækja að upplýsingum um viðskiptavini sína hafa sjónir einkum beinst að 

vafrakökum og notkun þeirra (Buttle og Maklan,  2019). Fyrirtæki nota einnig 

innskráningu til að safna upplýsingum, þ.e. láta viðskiptavini skrá sig inn á vefsíðu eða 

smáforrit fyrirtækisins til að versla. Með þessu móti fá viðskiptavinir yfirlit yfir þær 

upplýsingar sem fyrirtæki hefur aðgang að og á sama tíma gefur það þeim möguleika á að 

sjá, breyta eða eyða sjálfir hluta af þeim upplýsingum sem fyrirtæki hefur um þá (Poza,  

2017). 

Viðskiptavinir standa frammi fyrir ákveðnum fórnarskiptum (e. trade off). Til þess 

að geta notið góðs af sérsniðinni vöru, þjónustu og markaðsfærslu verða viðskiptavinir að 

samþykkja að gefa upplýsingar um sig (Awad og Krishnan,  2006). Sama má segja um 

fyrirtæki, þau þurfa að meta hvort það sé þess virði að afla svo mikilla og ítarlegra 

upplýsinga um viðskiptavini sína að þau eigi á hættu að ganga of langt í augum 
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viðskiptavina sinna. Þeir gætu talið áhættuna of mikla og það leitt til þess að þeir neiti að 

gefa upplýsingar um sig eða að þeir hætti alfarið við að stunda viðskipti við fyrirtækið 

(Kumar og Reinartz,  2018). Að neita að gefa upplýsingar um sig getur annað hvort falist í 

því að gefa upp rangar upplýsingar eða engar upplýsingar (Son og Kim,  2008). Einnig er 

hætta á að viðskiptavinir tali neikvætt um fyrirtækið við fjölskyldu og vini ef þeir eru 

ósáttir við upplýsingaöflun fyrirtækisins og hafi þannig slæm áhrif á orðspor þess  (Kumar 

og Reinartz,  2018). Fyrirtæki ættu að gæta mikillar varkárni þegar kemur að söfnun 

upplýsinga í tengslum við CRM. Sérstaklega þarf að hafa í huga friðhelgi einkalífs 

viðskiptavina (Nguyen og Mutum,  2012a).   

Viðskiptavinir sem telja að fyrirtæki komi sanngjarnt fram við sig eru líklegri til 

þess að samþykkja upplýsingasöfnun fyrirtækisins og að sama skapi einnig ólíklegri til að 

gefa upp rangar eða engar upplýsingar. Til að auka þessa sanngirnistilfinningu hjá 

viðskiptavinum er hægt að veita þeim umbun. Það gæti verið afsláttur eða einhvers konar 

tilboð gegn því að þeir gefi upplýsingar um sig. Einnig ættu viðskiptavinir að fá að velja 

sjálfir hvort og hvernig þeirra upplýsingar verða notaðar. Þá er og æskilegt að fyrirtæki 

gæti nærgætni við upplýsingasöfnunina, séu traustvekjandi og heiðarleg og virði friðhelgi 

einkalífs viðskiptavina sinna. (Son og Kim,  2008). 

Fjöldi fyrirtækja birtir yfirlýsingu (e. policy) á vefsíðu sinni varðandi vefkökur og 

upplýsingar sem þeir geyma um viðskiptavini sína. Þar kemur fram hvernig upplýsinga er 

aflað og hvert notagildi þeirra er (Awad og Krishnan,  2006; Buttle og Maklan,  2019). Í 

slíkri yfirlýsingu geta fyrirtæki einnig fullvissað viðskiptavini sína um að þeim sé óhætt að 

treysta fyrirtækinu fyrir upplýsingunum. Slík yfirlýsing getur leitt til aukinnar ánægju 

viðskiptavina og lengra viðskiptasambands. Þetta hvetur þá þannig til tryggðar við 

fyrirtækið (Hew o.fl.,  2016). 

3.1 Upplýsingatæknirannsóknir Eurostat 2020 og 2021 

Hér fyrir neðan má sjá hluta niðurstaðna upplýsingatæknirannsókna Eurostat fyrir 

Ísland árin 2020 og 2021. Í þeim er m.a. spurt um þætti tengda vafrakökum og hvort 

þátttakendur hafi, á síðastliðnum þremur mánuðum, framkvæmt tilteknar aðgerðir er 

varða öflun persónuupplýsinga (Eurostat,  e.d.-b, e.d.-c). 
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Tafla 1-  Niðurstöður úr upplýsingatæknirannsóknum Eurostat árið 2021 og 2020 

Ártal Hlutfall 

2021 

Hafa beðið kerfisstjóra vefsíðu eða 

leitarvélar um að uppfæra eða eyða gögnum 

um sig á síðustu þremur mánuðum 

5% 

Hafa stillt netvafra sinn til að takmarka eða 

stoppa vafrakökur á síðustu þremur 

mánuðum 

33% 

Hafa athugað hvort vefsíða sem bað um 

upplýsingar væri örugg á síðustu þremur 

mánuðum 

35% 

Lásu stefnu fyrirtækis um friðhelgi einkalífs 

áður en þeir gáfu upp persónulegar 

upplýsingar um sig á síðustu þremur 

mánuðum 

39% 

Hafa neitað að gefa leyfi fyrir nýtingu 

persónulegra upplýsinga þeirra á síðustu 

þremur mánuðum 

50% 

Hafa neitað að gefa aðgang að 

staðsetningu sinni á síðustu þremur 

mánuðum 

77% 

Vissu að vafrakökur geta fylgt slóð þeirra á 

netinu á síðustu þremur mánuðum (Eurostat,  

e.d.-b) 

77% 

2020 

Hafa neitað að gefa aðgang að 

persónulegum upplýsingum í sambandi við 

niðurhalningu eða notkun smáforrits á síðustu 

þremur mánuðum (Eurostat,  e.d.-c) 

77% 
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4 Smáforrit 

Óhætt er að segja að smáforrit njóti mikilla vinsælda (Ceci,  2022). Í 

upplýsingatæknirannsókn Eurostat á Íslandi árið 2021 höfðu 74% þátttakenda sótt 

smáforrit eða einhverja aðra tegund af hugbúnaði á seinustu þremur mánuðum (Eurostat,  

e.d.-a). Á sama ári voru smáforrit sótt um 230 milljarð sinnum á heimsvísu (Ceci,  2022). 

Helstu staðir til að sækja smáforrit eru App Store frá Apple og Play Store frá Google 

(Ghose og Han,  2014). Í dag er App Store með um 1,8 milljón smáforrit aðgengileg í 

smáforritaverslun sinni  (Apple,  e.d.). 

4.1  Hvað eru smáforrit? 

Smáforrit er hugbúnaður fyrir snjalltæki, þ.e. snjallsíma og spjaldtölvur. Smáforrit 

eru forrituð á mismunandi forritunartungumálum með ákveðin stýrikerfi í huga. Þau eru 

þannig bundin við ákveðnar smáforritaverslanir (Racherla o.fl.,  2012). Yfirleitt hafa 

smáforrit ákveðinn tilgang. Fyrstu smáforritin sem komu á markað voru upplýsingaveitur 

sem sýndu veðurspá, dagatal og tölvupóst  (Kumar og Reinartz,  2018). Í dag er m.a. hægt 

að komast á samfélagsmiðla, spila leiki, hlusta á tónlist, lesa bækur (Ghose og Han,  2014) 

eða versla í gegnum smáforrit  (Kumar og Reinartz,  2018).  

4.2 Tegundir smáforrita 

Til eru þrjár mismunandi tegundir smáforrita, það eru hefðbundin smáforrit ( e. 

native apps), farsíma vefforrit ( e. web app) og blönduð smáforrit (e. hybrid app) (Budiu,  

2013). Í þessari ritgerð er einblínt á hefðbundin og blönduð smáforrit.  

4.2.1  Hefðbundin smáforrit 

Notendur opna hefðbundin smáforrit með því að ýta á táknmynd (e. icon) þess (Budiu,  

2013). Hefðbundin smáforrit eru forrituð í mismunandi forritunartungumálum (El-Kassas 

o.fl.,  2017) fyrir ákveðin stýrikerfi (Budiu,  2013). Smáforrit fyrir Apple síma og 

spjaldtölvur í App store eru forrituð í Objective-C og Swift. Smáforrit fyrir android síma og 

spjaldtölvur í Google play store eru forrituð í Java eða Kotlin (Chebbi,  2019). Hefðbundin 

smáforrit hafa greiðan aðgang að myndavél, staðsetningar- og tilkynningarbúnaði (e. GPS 
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and notification system) sem og öðrum innbyggðum búnaði í snjalltækjum (El-Kassas o.fl.,  

2017).    

4.2.2 Farsíma vefforrit 

Farsíma vefforrit eru svipuð heðfbundnum smáforritum, bæði í útliti og notkun (Budiu,  

2013). Óíkt hefðbundnum smáforritum eru þau ekki sótt í smáforritaverslun (e. app store) 

heldur nálgast notendur farsíma vefforrit í netvafra (e. web browser) með vefslóð (e. URL) 

(El-Kassas o.fl.,  2017). Farsíma vefforrit eru yfirleitt forrituð í HTML (Budiu,  2013) og virka 

því fyrir allar tegundir snjalltækja óháð stýrikerfi (El-Kassas o.fl.,  2017). 

4.2.3 Blönduð smáforrit 

Blandað smáforrit er blanda af hefðbundnu smáforriti og farsíma vefforriti. Þau eru líkt 

og hefðbundin smáforrit sótt í smáforritaverslunum og hafa aðgang að innbyggðum 

búnaði snjalltækja. Þegar notendur opna blandað smáforrit opnast í raun netvafri inni í 

smáforritinu (Budiu,  2013). 

4.3 Verslun og markaðsfærsla í gegnum snjalltæki og smáforrit 

Fólk nýtir sér í auknum mæli snjallsíma eða spjaldtölvu til að versla við fyrirtæki 

(Jonsson o.fl.,  2017). Verslun í gegnum snjalltæki er tiltölulega ný og þægileg leið til að 

eiga í viðskiptum. Hún er ekki bara óháð staðsetningu, heldur líka praktísk og hagstæð (e. 

economical) fyrir viðskiptavini (Barutçu,  2008). Viðskiptavinir geta átt í samskiptum við 

fyrirtæki á nýjan hátt með smáforritum (E. Kim o.fl.,  2013). Í þeim er hefðbundin vefsíða 

eða svipuð útfærsla aðlöguð að litlum skjá. Mörgum sem nota smáforrit finnst bæði 

einfalt og þægilegt að nota þau (E. Kim o.fl.,  2013).  

Flestir eiga snjallsíma í dag og gefur það fyrirtækjum möguleika á að eiga í 

samskiptum við viðskiptavini hvar og hvenær sem er. Markaðsfærsla fyrirtækja getur á 

sama hátt náð til viðskiptavina hvar og hvenær sem er (Bauer o.fl.,  2005). Markaðsfærsla 

sem er sérsniðin auðveldar viðskiptavini að finna það sem hann er að leita að eða langar 

í og oft á skjótari hátt. Hún getur þannig aukið þægindi fyrir viðskiptavini þegar þeir skoða 

vöruúrval fyrirtækja (Srinivasan o.fl.,  2002). Helst á markaðsfærsla að vera sett fram með 

skemmtilegum og ánægjulegum hætti og innihalda efni sem er bæði áhugavert og 

viðeigandi (Bauer o.fl.,  2005). Tsang o.fl., (2004) eru sömu skoðunar um að 
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markaðsfærsla eigi að að veita viðskiptavinum ánægju svo að þeir haldi áfram að vera 

jákvæðir gagnvart auglýsingum sem berast í símann.  

4.4 Tilkynningar 

Tilkynningar (e. push notifications) eru sniðug hvatning til að fá notendur að opna 

smáforrit. Tilkynningar koma fram á skjá eða á skjámynd (e. lock screen) snjalltækisins án 

þess að notendur hafi smáforritin opin (Wohllebe o.fl.,  2021). Skilaboð í tilkynningum 

geta verið t.d. tilboð, afsláttur eða áminningar. Tilkynningar af þessu tagi fá notendur til 

að opna smáforrit reglulega og gera það að verkum að notendur halda áfram að nota þau 

(Mondal og Chakrabarti,  2021).  

Í rannsókn sinni könnuðu Wohllebe o.fl., (2021) áhrif á hegðun notenda þegar tíðni 

tilkynninga frá smáforriti í snjallsíma þeirra jókst. Í ljós kom að neikvæð fylgni var á milli 

fjölda tilkynninga frá smáforriti og viðbragða notenda við tilkynningunni. Þegar fjöldi 

tilkynninga jókst minnkuðu líkur á að notendur brygðust strax við tilkynningunni og líkur 

jukust á því að notendur eyddu smáforritinu. Til að sporna við slíkum áhrifum þurfa 

tilkynningarnar að eiga við og nýtast notendum. Varast þarf að senda ópersónulegar og 

staðlaðar tilkynningar.  
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5  Merkt smáforrit 

Almennt eyðir fólk miklum tíma í  snjallsíma sínum, þeim er annt um snjallsímana og 

hefur gaman að þeim. Fyrirtæki nýta þessa vitneskju í auknum mæli með gerð smáforrita 

til að ná til viðskiptavina sinna. Þessi smáforrit eru yfirleitt vel merkt og gefa bæði heiti 

þeirra og firmamerki (e. logo) til kynna hvaða fyrirtæki um ræðir (Bellman o.fl.,  2011). 

Skilgreining Mondal og Chakrabarti, (2019) á merktu smáforriti er eftirfarandi „Merkt 

smáforrit er smáforrit í snjalltæki sem kemur einkennum tiltekins vörumerkis (e. brand 

identity) á framfæri og reynir að uppfylla markmið þess varðandi markaðsfærslu, þ.m.t. 

framsetningu vöru eða þjónustu, sölu vörumerkisins, framkvæmd auglýsingaherferða eða 

kynninga, neytendaþjónustu og neytendarannsóknir.“ (Mondal og Chakrabarti,  2019, bls. 

149).  

Fyrirtæki búa til merkt smáforrit með það m.a. í huga að þau hafi notagildi fyrir 

viðskiptavini (Zhao og Balagué,  2015) og yfirleitt telja viðskiptavinir merkt smáforrit vera 

nytsamleg (Bellman o.fl.,  2011). Nytsamlegar upplýsingar um vöru, vörumerki og 

staðsetningu mögulegra verslana fyrirtækisins eru gjarnan aðgengilegar viðskiptavinum í 

merktu smáforriti (Qing og Haiying,  2021). Merkt smáforrit er aðdragandi markaðsfærsla 

(e. pull marketing) en þá velur viðskiptavinur að eigin frumkvæði að stofna til samskipta 

við fyrirtæki (Bellman o.fl.,  2011).  

Markmið fyrirtækja varðandi merkt smáforrit sín geta verið margvísleg. Zhao og 

Balagué, (2015) skipta þeim þó í fimm flokka, það eru samskipti (e. communication) við 

viðskiptavini, aðstoða við CRM, auka sölu, efla vöruþróun og gerð markaðsrannsókna. 

Hægt er að nýta smáforrit til að eiga í samskiptum samskipti við viðskiptavini. Smáforrit 

er eins konar miðill til að koma almennum upplýsingum og annarra viðeigandi upplýsinga 

til viðskiptavina. Að sama skapi geta merkt smáforrit aðstoðað við CRM. Fyrirtæki geta 

safnað upplýsingum um viðskiptavini sína í merktum smáforritum sínum og útfrá þeim 

komið með sérsniðnar tillögur að vörum fyrir hvern og einn viðskiptavin (Zhao og Balagué,  

2015). Hvað varðar áhyggjur viðskiptavina af upplýsingasöfnun í merktu smáforriti þurfa 

fyrirtæki að mæta þeim t.d. með tilkynningu eða yfirlýsingu (Mondal og Chakrabarti,  

2021). Merkt smáforrit geta veitt viðskiptavinum sérsniðna vöru beint í símann og m.a. 
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nýtt staðsetningarbúnað snjallsíma til að bæta þjónustuna enn meira við þá. Hugmyndin 

er að reyna að gera verslunarupplifun viðskiptavina þægilegri þannig að viðskiptavinir vilji 

versla í gegnum það og auka þannig sölu fyrirtækisins. Til að öðlast meiri skilning um 

viðskiptavini sína og markaðinn geta merkt smáforrit verið nýtt til að kanna hverjar 

skoðanir og langanir viðskiptavina eru. Fyrirtæki fá á þennan hátt skýrari mynd af 

viðskiptavinum sínum og skilja hvað þeir vilja fá. Þetta getur stutt við og eflt vöruþróun 

(Zhao og Balagué,  2015). 

5.1 Tegundir merkta smáforrita  

Bellman o.fl., (2011) skipta merktum smáforritum í tvær tegundir í rannsókn sinni. 

Merkt smáforrit eru þar annað hvort upplýsingamiðuð (e. informational) eða 

upplifunarmiðuð (e. experiental). Zhao og Balagué, (2015) eru annarrar skoðunar og 

skipta merktum smáforritum í fimm tegundir. Tegundirnar sem þar um ræðir eru 

verkfæramiðuð (e. tool-centric), leikjamiðuð (e. game-centric), félagsmiðuð (e. social-

centric), verslunarmiðuð (e. m-commerce-centric) og hönnunarmiðuð (e. design-centric) 

merkt smáforrit. Í verkfæramiðuðum merktum smáforritum veita fyrirtæki 

viðskiptavinum einhverskonar aðstoð  við að nota vörur fyrirtækisins. Með þessu móti 

geta fyrirtæki beint og óbeint auglýst vörur sínar. Í leikjamiðuðum merktum smáforritum 

búa fyrirtæki til leik í kringum merki sitt eða vörur sínar. Fyrirtæki með félagsmiðuð merkt 

smáforrit bjóða viðskiptavinum sínum að deila myndum eða öðru efni með öðrum 

viðskiptavinum eða tilvonandi viðskiptavinum. Í slíkum smáforritum getur myndast 

skemmtilegt umhverfi í kringum merki fyrirtækja sem getur hvatt viðskiptavini til 

viðskipta. Í verslunarmiðuðum merktum smáforritum geta notendur verslað vörur eða 

þjónustu beint frá fyrirtækjum (Zhao og Balagué,  2015). Líklega er þetta algengasta 

tegund merkta smáforrita í dag.  

Notagildi hönnunarmiðaða merkta smáforrita er mismunandi en aðalatriðið er hönnun 

þeirra. Þau eru frumleg í útliti og á sama tíma eru vörumerki fyrirtækja sett í skemmtilegan 

búning. (Zhao og Balagué,  2015). 
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5.2 Merkt smáforrit á  Íslandi 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands frá árinu 2020 voru 38% fyrirtækja á Íslandi að 

selja vörur eða þjónustu í gegnum smáforrit eða vefsíður. Þetta er aukning frá árinu 2019 

þegar hlutfallið var 33% (Hagstofa Íslands,  e.d.-a). Dæmi um íslensk fyrirtæki sem eru 

með merkt smáforrit fyrir viðskiptavini sína er Arion banki, Domino‘s, Icelandair, Krónan, 

Nova og Strætó.  

Áhugavert er að segja frá merktu smáforriti Krónunnar. „Skannað og skundað“ 

kallast nýjungin sem leyfir viðskiptavinum sjálfum að skanna vörur ofan í körfu sína með 

smáforritinu. Að verslunarferð lokinni greiðir viðskiptavinur í gegnum smáforritið og fær 

svo einfaldlega að yfirgefa verslunina. Slíkir viðskiptahættir hafa ekki tíðkast áður í 

matvöruverslunum á Íslandi. Í smáforritinu geta viðskiptavinnir einnig nálgast 

innkaupalista, innkaupakörfu og viðskiptasögu sína (Sigurður Gunnarsson,  2021). 

5.3 Merkt smáforrit til að viðhalda viðskiptavinum 

Til að fá viðskiptavini til að nota merkt smáforrit ætti notkun þeirra að vera 

ánægjuleg, gagnleg og hentug. Einnig er mikilvægt að notkun þeirra sé auðveld, því flókin 

smáforrit gætu fallið illa í kramið hjá viðskiptavinum. Auknar líkur eru á að viðskiptavinir 

kjósi að eyða þeim úr snjalltækjum sínum (McLean,  2018). Slíkt gæti valdið neikvæðum 

áhrifum á upplifun viðskiptavina og ennfremur neikvæðum áhrifum á mögulegum 

framtíðartekjum (S. J. Kim o.fl.,  2015).  

Þó að oft sé litið á merkt smáforrit sem tól til að koma vörum eða þjónustu á 

framfæri geta þau haft umfangsmikil áhrif á fyrirtæki sem setja slík smáforrit á markað. 

Um er að ræða jákvæð áhrif á afstöðu (e. attitude) (McLean,  2018), kaupáform (Bellman 

o.fl.,  2011) og tryggð viðskiptavina (McLean,  2018). Notkun merktra smáforrita vekur 

einnig áhuga og eykur þekkingu hjá viðskiptavinum um vörumerki fyrirtækisins (Bellman 

o.fl.,  2011). Fyrirtæki geta einnig bætt ímynd sína og sölutölur með merktum 

smáforritum (Tang,  2019). Wang, (2020) sagði m.a. viðskiptavini sem nota merkt 

smáforrit vera móttækilegri fyrir tilboðum og að sama skapi væru meiri líkur á að þeir 

myndu stökkva til og kaupa þá vöru eða þjónustu sem í boði var. Þessir viðskiptavinir eru 

einnig líklegri til þess að skoða vefsíðu fyrirtækisins sem á merkta smáforritið.  

Merkt smáforrit er snertipunktur fyrirtækja við viðskiptavini og gefa þau þeim 

tækifæri til tengslamyndunar. Jákvætt samband er á milli notkunar viðskiptavina á 
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merktum smáforritum og tengsla viðskiptavina við fyrirtæki. Það þýðir að fyrirtæki sem 

fá viðskiptavini sína til að nota merkt smáforrit ítrekað öðlist þar með betra samband við 

viðskiptavini sína (S. J. Kim o.fl.,  2015).  

Rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna að merkt smáforrit hvetja viðskiptavini til 

að versla oftar (Fang,  2017; S. J. Kim o.fl.,  2015; Seitz og Aldebasi,  2016). Í rannsókn Seitz 

og Aldebasi, (2016) var niðurstaðan sú að notkun smáforrits leiddi til jákvæðs viðhorfs til 

vörumerkisins sem að lokum vakti áhuga viðskiptavina á að versla í gegnum merkta 

smáforritið. S. J. Kim o.fl., (2015) framkvæmdu rannsókn þar sem kauphegðun 

viðskiptavina var skoðuð í sambandi við notkun merkts smáforrits. Þátttakendur sóttu 

það, notuðu smáforritið a.m.k. einu sinni og notuðu tvær gagnvirkar (e. interactive) 

aðgerðir í því. Í ljós kom að viðskiptavinir versluðu meira við fyrirtæki í kjölfar slíkrar 

notkunar merkts smáforrits, þetta gilt i í a.m.k. sex mánuði eftir að notkunin hófst. Einnig 

sást að því oftar sem þeir notuðu merkt smáforrit því meira versluðu þeir. Fang, (2017) 

undirstrikar mikilvægi nytsemi merktra smáforrita í rannsókn sinni. Hann segir miklu máli 

skipta að viðsiptavinir telji merkt smáforrit vera nytsamleg. Þegar merkt smáforrit mætir 

þörfum viðskiptavina og veitir það sem þeir vilja fá út úr notkun þess leiðir það líklega til 

að þessir sömu viðskiptavinir haldi áfram að nota (e. continuance intention) og versla í 

merkta smáforritinu.  

Veiting sérsniðins efnis og möguleiki viðskiptavina á að útbúa persónulega útgáfu 

af smáforritinu eykur líkur á áframhaldandi notkun þeirra hjá viðskiptavinum. Þegar talað 

er um persónulega útgáfu er einnig átt við möguleikann á að breyta og sía í merkta 

smáforritinu (McLean,  2018). Tilkynningar sem sendast í snjalltæki frá merktu smáforriti 

gegna einnig mikilvægu hlutverki í því að viðhalda viðskiptavinum. Eins og sagt var áður í 

ritgerðinni eru þær eins konar regluleg áminning um að opna merkta smáforritið og geta 

þannig aðstoðað við að viðhalda notendum (Mondal og Chakrabarti,  2021). 

Kostnaðurinn sem fylgir því að  búa til og vera með merkt smáforrit getur verið mjög 

mikill. Með það í huga að notendur og viðskiptavinir eiga það til að hætta að nota 

smáforrit og eyða þeim úr snjalltækjum sínum (Mondal og Chakrabarti,  2021), eru 

óáhugasamir eða eru hræddir við að versla í gegnum merkt smáforrit (Seitz og Aldebasi,  

2016) er þetta ákvörðun sem ætti ekki að taka léttilega. Í rannsókn Seitz og Aldebasi, 

(2016) var næstum helmingur (44%) þátttakenda sammála að þeir vildu versla vörur 
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ákveðins vörumerkis en þó ekki í merktu smáforriti þess. Einnig er athyglisvert að skoða 

tölur Upland Software, (e.d.) sem sýndu að um 57% notenda hætta að nota smáforrit 

einungis mánuði eftir að þeir byrjuðu að nota það. Að þremur mánuðum liðnum var 

hlutfallið orðið um 73%.  

Fyrirtæki þurfa því að velta fyrir sér hvort áhættusöm fjárfesting á borð við 

smáforrit borgi sig og hvort hún muni skila hagnaði (Mondal og Chakrabarti,  2021).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

6 Lokaorð 

Að framansögðu er ljóst að ávinningur fyrirtækja af CRM getur verið mikill. 

Ávinningurinn er ekki einungis fjárhagslegur heldur snertir hann einnig marga aðra fleti 

fyrirtækisins. Með því að fylgja hugmyndafræði CRM, þ.e. að leggja áherslu á að halda 

viðskiptavinum í stað þess að eingöngu afla nýrra, geta fyrirtæki orðið samkeppnishæfari 

og frekar haldið velli. Slíkt samkeppnisforskot gagnvart öðrum fyrirtækjum er mjög 

eftirsótt. Í CRM er lögð megináhersla á að sérsníða vöru og þjónustu að viðskiptavinum 

en í ljósi umræðu síðustu ára og áhyggja viðskiptavina af aukinni upplýsingasöfnun 

fyrirtækja, þurfa fyrirtæki að gæta þess að ganga ekki of langt gagnvart viðskiptavinum. 

Merkt smáforrit geta nýst fyrirtækjum þegar þau fylgja CRM til að efla tengsl sín 

við viðskiptavini. Einnig geta þau bætt ímynd og sölutölur fyrirtækja. Þegar merkt 

smáforrit voru skoðuð nánar mátti sjá að þau geta virkað hvetjandi á kauphegðun 

viðskiptavina og þannig fengið þá til að versla við fyrirtækið, mögulega endurtekið. Vert 

er að taka fram að þau þurfa þó að hafa ákveðna eiginleika eins og nytsemi eða veitingu 

sérsniðins efnis til að hafa þessi áhrif. Tilkynningar í snjalltæki viðskiptavina eru upp að 

vissu marki góð leið til að fá þá til að opna merkt smáforrit og viðhalda þannig tenglsum 

við fyrirtæki. Hins vegar hætta oft viðskiptavinir notkun smáforrita eða eyða þeim og erfitt 

getur verið að sjá það fyrir. Það er áhyggjuefni fyrir þá sem eru að velta fyrir sér að setja 

merkt smáforrit á markað. Samantekið er hægt að viðhalda viðskiptavinum með merktum 

smáforritum en það þarf í huga að margir eiga það til að hætta snögglega að nota þau eða 

jafnvel eyða þeim.  
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