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Viðskiptagreind 

Kristín Guðmundsdóttir 
Eðvald Möller 

Viðskiptagreind eða Business Intelligence (BI) er regnhlífarhugtak sem nær yfir hugbúnað 
og uppbyggingu upplýsingakerfa og gerir mögulegt að greina tiltæk gögn fyrirtækis 
(Lönnqvist og Pirttimaaki, 2006). Flestir eru sammála um að viðskiptagreind fáist við 
það að fanga, safna, skilja og greina óunnin gögn og búa til úr þeim aðgengilegar 
upplýsingar í þeim tilgangi að bæta frammistöðu í viðskiptum. (Davenport, Harris og 
Morison, 2010; Elbashir, Colllier og Davern, 2008; Laursen og Thorlund, 2010; 
Lönnqvist og Pirttimaaki, 2006; Yeoh, Koronios og Gao, 2010). 

Markmið höfunda er að gera grein fyrir hvað viðskiptagreind er, hvaða ávinning 
skipulagsheildir geta haft af henni og hvernig best sé að standa að innleiðingu 
viðskiptagreindar. Gerð er grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknar sem 
meistararitgerðin „Árangursrík innleiðing viðskiptagreindar“ byggist á, en þar er spurt: 
Hvernig má tryggja árangursríka innleiðingu viðskiptagreindarlausna? (Kristín 
Guðmundsdóttir, 2012). Í greininni er reynt að útskýra þá þætti sem hafa þarf í huga 
til þess að fyrirtæki nái betri árangri með því að hagnýta sér viðskiptagreind. 

Rannsóknin er byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð, en sú aðferð skilar lýsandi 
gögnum, eigin orðum og hegðun þess sem við var rætt (Bogdan og Taylor, 1998). 
Tekin voru um klukkustundar löng viðtöl við aðila sem hafa mikla þekkingu á 
viðskiptagreind, annaðhvort sem sérfræðingar (3) eða sem notendur (5) innan 
fyrirtækja sem nota viðskiptagreind.  

Viðskiptagreind blandar saman þekkingu og upplýsingum – þess vegna er hér horft 
á viðfangsefnið út frá þekkingarstjórnun og hugmyndum um lærdómsfyrirtækið. 
Hugmyndir um lærdómsfyrirtækið fengu góðan hljómgrunn á níunda áratug liðinnar 
aldar og á næstu árum. Lærdómsfyrirtæki leggja áherslu á stöðugan lærdóm, góða 
miðlun upplýsinga og fyrirtækjabrag sem einkennist af opnum samskiptum og 
samvinnu starfsmanna (Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998).  

Öll fyrirtæki búa yfir miklu magni upplýsinga í upplýsingakerfi sínu. Segja má að 
upplýsingakerfin hafi aðallega nýst sem geymslustaður fyrir gögn. Með tilkomu 
viðskiptagreindar má aftur á móti greina áherslubreytingu í þá átt að skipulagsheildir 
keppast nú í vaxandi mæli við að nýta sér tiltæk gögn til þess að vinna úr þeim 
hnitmiðaðar og gagnlegar upplýsingar sem hafa merkingu (Ranjan, 2008). 

Viðskiptagreind er skipulagsverðmæti 

Í lærdómsfyrirtækinu er talað um þekkingarverðmæti sem óáþreifanlegar auðlindir sem 
eru til þess fallnar að skapa fyrirtækjum samkeppnisforskot. Rætt er um að 
þekkingarverðmæti samanstandi af viðskiptaauð, mannauð og skipulagsverðmætum 
(Jashaphara, 2004). Viðskiptagreind tilheyrir því síðastnefnda þar sem það er hluti af 
upplýsingakerfi skipulagsheildar.  

Viðskiptagreind er blanda af upplýsingatækni, hæfni og færni mannauðs og 
skipulagsferla. Greiningarhæfni til að ná árangri í að greina gögn og upplýsingar hefur 
vaxandi hlutverki að gegna og snýst nú á tímum um það að ná hámarksárangri í rekstri 
(Laursen og Thorlund, 2010). 
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Hvers vegna tekst sumum fyrirtækjum að ná framúrskarandi árangri í 
upplýsingatækni og að búa sér til verðmæti úr upplýsingum en öðrum ekki? Í bókinni 
Information Orientation eftir Marchand, Kettinger og Rollins (2001) setja þeir fram 
kenningu um það hvernig ná megi framúrskarandi árangri í stjórnun upplýsingatækni, 
viðskiptaupplýsinga og mannauðs sem hefur bein jákvæð tengsl við almenna 
frammistöðu. Þeir kalla það að vera upplýsingamiðað fyrirtæki og horfa þurfi til 
þriggja ólíkra sviða 

 
1. Upplýsingatækni í framkvæmd:  

 
Hæfni fyrirtækja til þess að stjórna upplýsingatæknimálum, t.d. með uppbyggingu 

kerfa, skipulagi og stuðningi við upplýsingatækni og rekstur.  
 
2. Stjórnun upplýsingamála:  

 
Geta fyrirtækja til þess að stjórna upplýsingum þar sem upplýsingaflæði er alls 

staðar og aðgengi að upplýsingum mikið og gott. Hæfni fyrirtækja til þess að stjórna 
upplýsingum á árangursríkan hátt, m.a. með því að rýna í það hvað sé mikilvægt með 
söfnun gagna, skipulagningu og viðhaldi upplýsinga. 

 
3. Siðir og venjur í umgengni við upplýsingar:  

 
Hæfni fyrirtækja til að móta ákveðna hegðun og gildismat meðal starfsmanna til 

þess að nota upplýsingar á árangursríkan hátt.  
Ávinningurinn er ótvíræður af því að skipuleggja upplýsingakerfi og þau gögn sem 

fyrirtæki búa yfir þannig að auðvelt sé að nýta þau til að búa til lausnir 
viðskiptagreindar. Öll fyrirtæki þurfa að mæla árangur af starfsemi sinni með 
einhverjum hætti, það skapar þörf fyrir viðskiptagreindarkerfi sem styðja við 
ákvarðanatöku (Davenport o.fl., 2010). Gæði og áreiðanleiki gagna myndar undirstöðu 
þess að fyrirtæki geti nýtt sér tækifærin sem liggja í því að greina upplýsingar og nýta 
þá gagnagrunna sem það hefur yfir að ráða (Arnott og Pervan, 2008; Davenport, o.fl., 
2010; Griffin, 2010; Laursen og Thorlund, 2010). 

Hönnun og innleiðing viðskiptagreindar er samstarfsverkefni þar sem stjórnendur 
og þeir sem taka ákvarðanir í viðskiptum þurfa að vera leiðandi afl. Það hefur sýnt sig 
að það skilar sjaldnast góðum árangri að fela starfsmönnum upplýsingatæknisviðs 
einum þetta verkefni. Þeir Laursen og Thorlund (2010) setja fram 
viðskiptagreiningarlíkan (BA-líkan, Business Analytics Model) í þeim tilgangi að veita 
yfirsýn yfir þá hæfni sem þarf til þess að hámarka afrakstur af viðskiptagreind og/eða 
greiningu viðskiptanna.  

Í viðskiptagreiningarlíkaninu (sjá mynd 1) er hinum ólíku hlutverkum sem inna 
þarf af hendi innan fyrirtækja skipt í fimm lög. Tvö efstu lögin eru skilgreind í 
viðskiptaumhverfi, tvö neðstu tilheyra tækniumhverfi en miðlagið, hlutverk 
greinandans, er brúin á milli þessara tveggja heima. Hvert lag krefst ólíkrar kunnáttu 
og hæfni sem eru grundvöllurinn að því að ná árangri í því að greina upplýsingar. 
Myndin er sett fram til að svara því hvernig hver hlekkur í þessari keðju þarf að sinna 
sínu hlutverki til þess að styðja stefnumarkmið og kjarnastarfsemi fyrirtækis (Laursen 
og Thorlund, 2010). 
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Mynd 1. BA módel (Laursen og Thorlund, 2010) 
 

Viðskiptagreiningin byggist að miklu leyti á því að mæla frammistöðu (KPI), til 
þess að setja fram upplýsingar sem draga má lærdóm af við rekstur fyrirtækis (Laursen 
og Thorlund, 2010). KPI byggist aftur á móti á úrslitaárangursþáttum (CSF) en það 
eru þeir þættir sem hafa úrslitaáhrif á það hvort viðskiptaleg markmið náist. CSF er 
viss þáttur í ytra eða innra umhverfi sem hefur mikil áhrif á hvort fyrirtæki nái 
markmiðum sínum. KPI er mælanlegur þáttur sem fyrirtæki nota til þess að mæla 
frammistöðu sína gagnvart CSF. Það geta verið fleiri en ein frammistöðumæling á 
hvern CSF (Rockart, 1982) til dæmis gengisþróun á mörkuðum gagnvart sölumynt.  

Með viðskiptagreind er verið að greina trend og sjá í hvaða átt reksturinn er að 
þróast. Rætt er um lead- og lag-upplýsingar í þessu samhengi. Sem slíkar eru 
upplýsingar annars vegar skilgreindar sem lag því að þar er verið að horfa í 
baksýnisspegilinn og mæla árangur í sögulegu samhengi. Dæmi um þetta eru 
sölureikningar innan ákveðins tímabils. Hins vegar eru lead-upplýsingar annars eðlis 
því að þeim er ætlað að leiðrétta þá viðskiptaferla sem eru til staðar. Nefna má sem 
dæmi samanburð á sölutölum milli ára eða gagnvart söluáætlun. Einkenni lead- 
upplýsinga er að þær segja til um hvort KPI eru komnir fram úr eða aftur úr settu 
markmiði. Einnig greina lead-upplýsingar orsakasamhengið því þar sem mælingin er 
byggð á CSF er hægt að komast að því hvað fór úrskeiðis og taka leiðréttandi 
ákvarðanir út frá því. Það er einmitt stór kostur viðskiptagreindar að hægt er að draga 
fram mikið af lead-upplýsingum sem geta haft spágildi og létta mönnum þannig 
ákvarðanatöku (Laursen og Thorlund, 2010). 

Af framansögðu er ljóst að viðskiptagreind kemur ekki að gagni nema að saman 
fari vönduð stjórnun upplýsingakerfis, mannauðs- og upplýsingamiðlunar. Þegar 
kemur að innleiðingu viðskiptagreindar eru oft til staðar margs konar upplýsingakerfi 
sem innihalda mikið magn gagna sem taka þarf tillit til og byggt ofan á kerfi sem eru 
fyrir en ekki byrjað með autt blað og gerir þetta innleiðingu tæknilega flóknari en ella 
(Davenport o.fl., 2010; Laursen og Thorlund, 2010).  

Lykilatriði við innleiðingu viðskiptagreindar felast í fyrstu í þarfagreiningu og 
stefnumótun. Framkvæma þarf stöðumat gagnvart verkefninu og svara því hver sé 
tilgangur og markmið með viðskiptagreind – hverju á hún að skila? Þá er nauðsynlegt 
að skilgreina þau atriði sem skipta mestu máli fyrir þá starfsemi sem fyrirtækið er í, 
flokka atriðin og forgangsraða. Þegar búið er að skilgreina lykilatriðin sem skipta 
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kjarnastarfsemina mestu máli mynda þau lykil frammistöðumælikvarða eða KPI. Þessi 
lykilatriði eru svo hryggjarstykkið í fyrirtækjastefnunni sem höfð verða að leiðarljósi 
þegar viðskiptagreind er innleidd. 

Yfirleitt gilda sömu lögmál um hönnun viðskiptagreindar og upplýsingastefnu: 
yfirsýn, eftirlit og utanumhald stjórnenda með innleiðingu er lykilatriði til að ná árangri 
og bæta greiningarhæfni. Aðlögun að KPI í viðskiptalegum tilgangi er því nauðsynleg 
undirstaða þess að hægt sé að beita viðskiptagreind með árangursríkum hætti 
(Davenport o.fl, 2010; Laursen og Thorlund, 2010; Yeoh o.fl., 2010). 

Innleiðing viðskiptagreindar er oft flókin aðgerð sem krefst mikils tíma og 
mannafla. Hún krefst allt annarrar nálgunar en hefðbundin innleiðing grunnkerfa. Þar 
er átt við viðskiptalausnir (ERP-kerfi) eða önnur kerfi sem styðja einstaka 
viðskiptaferla. Innleiðing viðskiptagreindar er verkefni sem snertir sjálfa innviði 
skipulagsheilda og krefst lausna sem eru bæði tæknilega flóknar og sérhæfðar 
(Davenport o.fl., 2010; Yeoh o.fl., 2010).  

Yeoh og félagar (2010) hafa skilgreint ramma í sjö liðum til að ná árangri þegar 
innleiða skal viðskiptagreind: 

 
1. Skuldbinding stjórnenda, stuðningur og fjármögnun. 
2. Notendamiðuð breytingastjórnun. 
3. Skýr viðskiptalegur tilgangur, vel skilgreint verkefni út frá viðskiptaþörfum. 
4. Viðskiptaleg nálgun varðandi aðferðafræði og verkefnastjórnun. 
5. Stjórnun frá viðskiptaheimi og vel dreift verkefnateymi. 
6. Skipulagður tæknirammi með vaxtarmöguleika. 
7. Varanleg gæði gagna. Rammi um stjórnarhætti gagna. 

Niðurstöður  

Í rannsókninni voru lagðar fyrir spurningar í hálfopnum viðtölum og eru 
meginniðurstöður eftirfarandi: 

 
1. Ávinningur – hvað telja viðmælendur sig fá út úr viðskiptagreind? 
2. Hvaða eðlismunur er á bókhaldskerfum (ERP) og viðskiptagreind – hvers 

vegna þarf ólíka nálgun við innleiðingu lausnanna? 
3. Gæði gagna. Mikilvægi gagna sem grundvallar viðskiptagreindar. 
4. Verkefnastjórnun og velgengnisþættir. 
5. Þjálfun og kennsla. Hvaða máli skiptir hún og hvernig er best að haga þjálfun? 
6. Frammistöðustjórnun og árangursmat. 

Ávinningur – hvað telja viðmælendur sig fá út úr viðskiptagreind? 
Þegar spurt er hvaða ávinning megi hafa af viðskiptagreind eiga svörin það sammerkt 
að allir viðmælendur telja viðskiptagreind gefa hraðari og betri upplýsingar, betra 
aðgengi og betri greiningarmöguleika. Bankar hafa ríkar skyldur varðandi skráningu og 
miðlun upplýsinga til eftirlitsaðila. Þetta taldi einn viðmælenda vera eina af 
aðalástæðum þess að bankarnir tóku að innleiða viðskiptagreind. Auk þess sem mikil 
þörf var á samþættri upplýsingaveitu. Gagnagrunnar bankanna voru gjarnan margir og 
fyrir vikið var erfiðara og seinlegra að sækja þangað upplýsingar. 

Einn viðmælenda, sérfræðingur 2, telur ávinning viðskiptagreindar bjóða upp á 
betri upplýsingamiðlun og betri greiningarmöguleika fyrir alla þá sem þurfa að greina 
og meta eigin árangur, „fyrirtæki eru með ofboðslega mikið af gögnum en ofboðslega 
lítið af upplýsingum í boði,“ sagði hann. 

Fjármálastjóri sem notar viðskiptagreind í sínum störfum segir: „Já eins og fyrir 
mig þá er þetta gríðarlega mikilvægt að geta komið þessum upplýsingum á framfæri á 



Viðskiptagreind 

5 
 

skiljanlegu máli. Stjórnendur sjá það hversu mikilvægt er að geta skoðað vandlega 
hvern einasta mánuð fyrir sig.“ Hann sparar gríðarlegan tíma við að sækja upplýsingar 
og búa til skýrslur úr þeim. M.ö.o. þá auðveldar hann og hraðar greiningu á gögnum 
svo um munar. 

Viðmælandi sem starfar í fyrirtæki sem hefur hagnýtt sér viðskiptagreind í rúm sex 
ár segir viðskiptagreind (lausnirnar) sem þar eru í boði gríðarlega mikilvægt hjálpartæki 
fyrir fyrirtækið. „Þær eru algjörlega orðnar samofnar upplýsingakerfinu og fólk getur 
ekki verið án þeirra.“  

Niðurstaða flestra viðmælenda var á þá lund að lausnir viðskiptagreindar bæti 
greiningarhæfni og geri fyrirtækjunum kleift að spara tíma starfsmanna við að sækja sér 
upplýsingar og ljá þeim merkingu. Þær eru áreiðanlegri, samræmdari og skýrari. 
Viðskiptagreind dregur þannig úr áhættu og óvissu og eykur samkeppnisforskot 
fyrirtækja. 

Hvaða eðlismunur er á bókhaldskerfum (ERP) og viðskiptagreind – hvers vegna 
þarf ólíka nálgun við innleiðingu lausnanna? 

Bókhaldskerfi er í grundvallaratriðum ólík viðskiptagreind. Hlutverk bókhaldskerfa er 
að fylgja ákveðnum ferlum, til dæmis tekjuferli sem snýst um að sækja vöru í 
gagnagrunn og bóka reikning á viðskiptavin sem er sóttur í gagnagrunn. Þannig er 
mikið magn gagna geymt í bókhaldskerfum, t.d. upplýsingar um viðskiptavini og vörur 
en líka um ferla sem eru framkvæmdir eins og bókun reikninga. Viðskiptagreind er 
frábrugðin að því leyti, henni er ætlað að greina upplýsingar úr öllum undirliggjandi 
kerfum fyrirtækis og þar á meðal bókhaldskerfum. Það eru engin gögn geymd í 
viðskiptagreind nema fyrirspurnin sjálf sem endurvarpar niðurstöðu fyrirspurnar þegar 
keyrsla á sér stað. Lausnir viðskiptagreindar framleiða einungis upplýsingar í formi 
skýrslna, skjámyndar í formi mælaborðs og annars konar framsetningarmáta sem 
oftast er myndrænn og lýsandi fyrir notandann. 

Niðurstaðan úr viðtölunum er samhljóða áliti fræðimanna á þessu sviði. Einn 
viðmælandi sagði muninn m.a. felast í því að „í ERP innleiðingu er gríðarlega 
mikilvægt að búið sé að prófa lausn og tryggja að hún virki“. Ef það er ekki gert getur 
ERP-kerfið stöðvast sem þýðir að það er ekki hægt að framkvæma mikilvæga 
rekstrarferla svo sem að bóka reikninga, færa laun o.s.frv. Fjármálastjórinn tók í sama 
streng og taldi innleiðingu ERP mjög ólíka og vísaði í slíka innleiðingu og sagði: „Það 
var stórt mál, það er alveg gjörólíkt. Það var mikið mál, miklu meira mál en að innleiða 
þetta. Þetta er bara eitthvað sem þú setur ofan á bókhaldskerfið.“ 

Annar sérfræðingur nefndi að mikilvægt sé að notendur komi að borðinu strax í 
upphafi og séu hafðir með í ráðum allan tímann í innleiðingu viðskiptagreindar. 
Einnig leggur hann áherslu á tengsl viðskiptagreindar við lykilmælikvarða frammistöðu 
sem eru ólíkir frá einu fyrirtæki til annars og eru eðli málsins samkvæmt alltaf 
breytingum undirorpnir. Hann telur þess vegna að viðskiptagreind þurfi stöðugt að 
vera í þróun og aðlögun – þær séu „kannski aldrei alveg tilbúnar“ og að því leyti sé 
e.t.v. ekki rétt að tala um innleiðingu eins og fleiri viðmælendur nefndu. 

Hvað breytist við að innleiða viðskiptagreind? Einn sérfræðingur nefnir að það séu 
færri hindranir í því en í ERP-lausn, t.d. að veita starfsmönnum aðgang að 
viðskiptagreindarumhverfi ef það kemur þeim að notum í daglegum störfum. Hann 
telur að upplýsingamiðlun og samskipti batni og verði skilvirkari hjá fyrirtækjum, oft 
komi öll stefnumörkun og fyrirmæli frá yfirstjórnendum eða eftir „top-bottom“-leið 
en endurgjöfin eða viðbrögðin berist ekki til baka frá neðsta laginu, þ.e. „bottom-up“. 
Upplýsingaflæði innan fyrirtækisins breytist, það verður meira og betra og ætti því að 
vera vel til þess fallið að styðja betur ákvarðanatöku og bæta heildarframmistöðu. 
Fleiri tóku í sama streng varðandi upplýsingaflæði. 
  



Kristín Guðmundsdóttir og Eðvald Möller 

6 
 

Gæði gagna – Mikilvægi gagna sem grundvallar viðskiptagreindar 
Viðmælendur voru samdóma um að gæði gagna sé nauðsynleg undirstaða fyrir 
innleiðingu viðskiptagreindar. Auk þess skiptir miklu máli hve mörg grunnkerfi þurfi 
að tengja saman í viðskiptagreind. Einn sérfræðinganna orðaði það svo að um leið og 
lausnin inniberi tvö grunnkerfi þá sé flækjustigið helmingi meira, „... svo vindur þetta 
upp á sig bara í veldinu af tveimur“. Þetta kom berlega í ljós í samanburði á þeim 
fyrirtækjum sem til skoðunar voru. Í einu tilvikinu er einungis einn gagnagrunnur og 
það bókhaldskerfi sem þar er að finna er það kerfi sem oftast er með nokkuð 
áreiðanleg gögn. En það skapast m.a. af því að uppfylla þarf reglur um reikningsskil 
svo og ársreikningalög. 

Áreiðanleikamat á gögnum og vinna við að gera gögn nothæf í viðskiptagreind er 
það sem talið er taka lengstan tíma við innleiðingu. Sérfræðingarnir nefndu að um 80–
90% af tímanum fari í þessa vinnu. Sú samræming sem þarf að fara fram gerir slík 
verkefni oft erfið í framkvæmd þar sem brýnt er að tryggja einsleitni gagna. 

Verkefnastjórnun og velgengnisþættir 
Ein helsta áskorunin við framkvæmd og hönnun viðskiptagreindar er tengd 
samskiptum og skilningi á milli viðskiptaheims og upplýsingatækniheims. Oft skortir 
t.a.m. að verkefni sé vel skilgreint með skýrri setningu markmiða sem nær alveg upp til 
stjórnenda fyrirtækja. Sérfræðingur 1 segir: „Það er svo algengt að ef þetta eru einhver 
verkefni sem snerta upplýsingar og gögn að þá er því hent í UT-deild og þeir eiga að 
leysa þetta.“ Einn viðmælenda telur að bestu verkefnin reynist vera þau sem lúta 
agaðri verkefnastjórnun. Þá er valið úr safni mismunandi verkefna og spurt nokkurra 
spurninga svo sem: Hversu mikið kostar það? Hve margir munu nota lausnina? Þarf 
að þjálfa nýjan notanda? Er þetta ný tæknilausn? Þannig er byggt á ýmsum atriðum 
sem tengjast verkefnastjórnun sem aðferðafræði. Í þessum tilfellum eru 
hagsmunaaðilar skilgreindir auk þess sem skipaður er ábyrgðaraðili eða eigandi 
verkefnis. 

Skortur á skilningi og stuðningi stjórnenda var einnig nefndur. „Það er erfitt að 
skikka menn til þess að hafa áhuga á þessu,“ segir sérfræðingur 1. Þarna spilar auk þess 
pólitík inn í, stjórnendur hafi mismunandi stíl og togstreita getur myndast, ekki síst þar 
sem mörg ólík sjónarmið eru uppi sem erfitt er fyrir upplýsingatæknisvið að glíma við.  

Þjálfun og kennsla 
Þjálfun og kennsla er einn mikilvægasti hluti þessað tryggja hámarksafrakstur af 
fjárfestingu í viðskiptagreind (Lopykinski, 2010; Yeoh o.fl., 2008). Sé illa staðið að 
þessum málum er hætt við að fé í viðskiptagreind hafi verið eytt til einskis. 

Þær lausnir viðskiptagreindar sem voru til skoðunar gera allar miklar kröfur um 
færni notenda, bæði hvað varðar skilning á þeim möguleikum sem lausnin hefur upp á 
að bjóða og ekki síður Excel-kunnáttu, sérstaklega færni í að vinna með veltitöflur 
(pivot table). Ennfremur er það grundvallaratriði að þekkja þau gögn sem verið er að 
vinna með og að skilja þann „viðskiptaheim“ sem verið er að greina, hvort sem það er 
framleiðsla, sölumál, fjármál eða annað. Þeir lykilstarfsmenn sem eiga að nota lausnina 
þurfa að koma að þarfagreiningu strax frá upphafi þar sem upplýsingar eru 
skilgreindar og línurnar eru lagðar um þær kröfur sem gera á til viðskiptagreindar, 
þannig að það þjóni markmiðum eigenda sinna sem best. Vekja þarf áhuga þeirra strax 
og fá þá til að vera þátttakendur í breytingarferlinu. 

Þjálfun starfsfólks og stjórnenda er eitt hið mikilvægasta til að innleiðingin skili 
tilætluðum árangri og að viðskiptagreind geti orðið það verkfæri sem fyrirtækið er að 
leita eftir til að ljá upplýsingum sínum merkingu og til að auka samkeppnisforskot sitt 
á markaðinum.  
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Frammistöðustjórnun, árangursmat 
Lausnir viðskiptagreindar er hægt að nota sem verkfæri til að auðvelda 
frammistöðustjórnun og árangursmat. Sérfræðingarnir sem rætt var við telja oft flókið 
að skilgreina mælingar en samt er það undirstöðuatriði þegar viðskiptagreind er 
innleidd. Í viðskiptagreind er um að ræða lykilmælikvarða sem geta byggst á 
margþættum, flóknum gögnum sem sett eru fram myndrænt á mjög einfaldan hátt. 
Sérfræðingur 2 segir mikilvægt að lausnir viðskiptagreindar séu fyrir alla, ekki síst þá 
sem starfa við sérstaka rekstrarþætti svo sem sölu, framleiðslu eða innheimtu, því að 
þeir hafi mesta tilfinningu fyrir því hvað sé áhugavert að greina og viti hvaða 
spurninga þarf að spyrja. 

Sérfræðingur 1 leggur mikla áherslu á að fyrirtæki setji sér heildstæða 
upplýsingastefnu þar sem skilgreint er frá upphafi til enda hverjar upplýsingaþarfir 
fyrirtækisins séu. „Það þarf að hafa einhver markmið að tengja stefnu fyrirtækisins 
beint í upplýsingatæknina. Teikna þetta beint ofan í UT-heiminn, að þetta fari í 
einhvers konar keðju alveg upp,“ sagði hann. 

Umræður og lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á helstu hindranir og áskoranir við að 
innleiða viðskiptagreind. Þær mætti flokka á eftirfarandi hátt: Skipulag upplýsingakerfis, 
það er hve mörg kerfi innihalda gögn sem þarf að greina. Eftir því sem grunnkerfin 
eru fleiri þeim mun flóknara er að hanna og smíða lausnir fyrir viðskiptagreind. Miklu 
skiptir hversu mikla þekkingu og skilning lykilaðilar hafa í byrjun á þeim verkfærum 
sem ætlunin er að nota. 

Þjálfun og kennsla er lykilatriði til að tilætlaður árangur náist. Stuðningur 
stjórnenda og þátttaka þeirra í mótun stefnu í upplýsingamálum og setningu markmiða 
verður að vera skýr áður en hafist er handa við framkvæmd. Hér þarf að horfa til 
samskipta viðskiptaheims og upplýsingatækniheims (sbr. mynd 1). Hér er átt við að 
gagnkvæmur skilningur beggja sé mikilvægur á öllum stigum innleiðingar. Fyrirtækjum 
hættir til að reiða sig um of á lykilstarfsmenn (ofurnotendur) við hönnun lausna inn í 
viðskiptagreind en láta hjá líða að dreifa þekkingunni með aukinni þjálfun annarra 
starfsmanna. Í því felst nokkur áhætta, því að ofurnotendur geta horfið af vettvangi 
tímabundið eða varanlega með alla sína þekkingu. Það er heldur ekki raunhæft að ætla 
þeim að dreifa þekkingunni „sjálfkrafa“ því að oft hafa þessir starfsmenn nóg á sinni 
könnu og ekki efst á forgangslista þeirra að kenna starfsmönnum sem hugsanlega hafa 
líka takmarkaðan áhuga og þolinmæði til að læra á slíkar lausnir.  

Það getur verið himinn og haf á milli þess hve flókið og dýrt það er fyrir fyrirtæki 
að innleiða viðskiptagreind. Einkum veltur það á því hversu flókin og sundurleit 
upplýsingakerfin eru. En það hefur sýnt sig að lausnir viðskiptagreindar bæta 
upplýsingamiðlun innan fyrirtækja svo um munar enda bætir það árangur og 
áreiðanleika. Stjórnendur hafa ekki alltaf áhuga á að setja sig inn í tæknileg mál en í 
sambandi við viðskiptagreind er þetta úrslitaatriði því að gera verður að minnsta kosti 
ráð fyrir að lykilmælikvarðar á frammistöðu og heildaryfirsýn sé það sem stjórnendur 
hafi meira vit á en hönnuðir og tæknimenn fyrirtækis. Niðurstaðan er sú að stuðningur 
og skuldbinding stjórnenda sé lykilatriði til árangurs.  

Þeir sem vilja ná varanlegum árangri í framtíðinni og bæta samkeppnishæfni 
fyrirtækis eiga að stefna að því að innleiða viðskiptagreind. Gefa sér tíma í 
þarfagreiningu fyrirtækis og starfsfólks og samtvinna þjálfun innleiðingarferlinu. 
Þannig næst betri yfirsýn yfir alla þætti starfseminnar með greiningu fyrir þá sem taka 
ákvarðanir núna og þeirra er móta stefnu fyrirtækisins til framtíðar.  
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Að mati höfunda á viðskiptagreind erindi til allra skipulagsheilda, fyrirtækja og 
stofnana sem vilja vera framsækin og árangursrík og vilja byggja ákvarðanir sínar á 
upplýsingum sem hafa merkingu og eru áreiðanlegar. 
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