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Úrdráttur 

Miklar framfarir hafa átt sér stað á sviði viðskiptagreindar á seinustu árum frá 

því að hún byrjaði að koma inn í starfsemi fyrirtækja í kringum árið 1990. Þrátt 

fyrir að fyrirtæki sýna henni mikinn áhuga hefur mörgum reynst erfiðlega að 

nýta til fulls þann ávinning sem af henni fæst. Þau alþjóðlegu fyrirtæki sem 

hafa farið fremst í ráðgjöf fyrir viðskiptagreind hafa mörg hver hannað 

þroskastigslíkön til þess að kortleggja þroska fyrirtækja með tilliti til 

viðskiptagreindar. Markmið verkefnisins var að taka viðtöl við fjóra ráðgjafa á 

sviði viðskiptagreindar um stöðu íslenskra fyrirtækja. Svör þeirra voru svo 

borin saman við eitt af þremur líkönum þroskastigs viðskiptagreindar sem 

fjallað var um og ályktað út frá þeim. Niðurstöður leiddu í ljós að þrátt fyrir að 

íslensk fyrirtæki hafi breyst mikið á seinustu árum eru þau ekki með mjög 

þroskaða viðskiptagreind. Lagðar voru til aðgerðir sem fyrirtæki þurfa að 

ráðast í til þess að þroskast áfram.   
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1. Inngangur 

Viðskiptagreind er hugtak innan aðferðafræði um notkun gagna. Viðskiptagreind hefur aukist 

gífurlega í vinsældum á Íslandi á seinustu árum, eftir að hafa hægt og bítandi komið inn í 

starfsemi fyrirtækja frá því síðan 1990 (Ragnhildur Konráðsdóttir, kennari í viðskiptagreind, 

fyrirlestur, 13. janúar 2014). Ein stærsta áskorunin sem fólk á sviði viðskiptagreindar hefur 

staðið frammi fyrir hefur verið að skilgreina hana á einfaldan hátt. Ástæðan fyrir því er sú að 

hún tengir saman tvo hópa innan fyrirtækja sem áður fyrr var talið að ættu ekki neitt 

sameiginlegt. Þessir hópar eru annars vegar þeir sem taka viðskiptaákvarðanir og hins vegar 

þeir sem hafa umsjón með gögnum fyrirtækja.  

Gray og Negash (2003) segja viðskiptagreind sameina gagnasöfnun, gagnageymslu og 

þekkingarstjórnun með greiningartólum til þess að setja fram flóknar og samkeppnishæfar 

upplýsingar fyrir þá sem gera áætlanir og taka ákvarðanir. Eckerson (2007) segir að 

viðskiptagreind tákni tólin, tæknina og ferlana sem nauðsynleg eru til þess að breyta gögnum í 

upplýsingar og upplýsingum í þekkingu og áætlanir. Þekkingu og áætlanir sem hagræða 

aðgerðum fyrirtækja. Í bók sinni Successful Business Intelligence skilgreinir Howson (2014) 

viðskiptagreind sem tækni og tól sem gerir fólki í öllum þrepum fyrirtækja kleift að eiga 

samskipti við og greina gögn til að stjórna rekstrinum. Bæta frammistöðu, uppgötva tækifæri 

og starfa á skilvirkan hátt. Í upplýsingatækniorðasafni Gartner er viðskiptagreind 

regnhlífarhugtak sem nær yfir forritin, uppbygginguna og tólin. Einnig nær það yfir aðferðir 

sem auðvelda aðgang og greiningu á upplýsingum til þess að bæta og hagræða ákvarðanatöku 

og frammistöðu („Business Intelligence – IT“, e.d.). 

Það sem þessar skilgreiningar á viðskiptagreind eiga allar sameiginlegt er að í þeim er talað um 

að taka gögn sem fyrirtæki safna, vinna þau og nýta til þess að hjálpa við ákvarðanatöku. Á 

tiltölulega stuttum tíma hefur viðskiptagreind þróast frá því að vera einfaldar skýrslur og 

greiningar sem draga saman helstu gögn fyrirtækja yfir í að gera fyrirtækjum kleift að greina 

breytingar í rauntíma og spá fyrir um framtíðina. Á seinustu árum hafa fyrirtæki í auknum mæli 

verið að fjárfesta í viðskiptagreind (Howson, 2014). Markaðurinn fyrir viðskiptagreind hefur 

aukist stórkostlega á undanfarin ár, samkvæmt skýrslum Gartner, stærsta greiningarfyrirtækis 

á sviði upplýsingatækni í heiminum (Gartner, 2015). Þrátt fyrir þessa miklu uppsveiflu í áhuga 

og fjárfestingu fyrirtækja og stofnana á viðskiptagreind hefur árangurinn ekki skilað sér 

nægilega vel. Ekki eru allir á eitt sammála um það hve hátt hlutfall viðskiptagreindarverkefna 

misheppnast þar sem sumir aðilar hafa hag af því að ofmeta hlutfallið á meðan aðrir hafa hag 
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af því að vanmeta það. Þótt fá viðskiptagreindarverkefni misheppnist algjörlega í dag eru menn 

almennt sammála um það að ennþá færri þeirra nýtist til fulls (Howson, 2014). 

Til þess að geta haldið áfram að þróa hugmyndafræði innan fyrirtækja þarf að vita hver staðan 

er á þeirri hugmyndafræði núna. Líkön fyrir þroskastig viðskiptagreindar voru búin til með það 

í huga að svara þeirri spurningu (Burton, 2007). Markmið þessarar rannsóknar er að draga 

ályktun um þroskastig viðskiptagreindar hjá íslenskum fyrirtækjum. Einnig að komast að því 

hver þekking ráðgjafa á þessum líkönum er og hve algengt það er að þeir þau. Til þess að ná 

settum markmiðum verða tekin viðtöl við fjóra ráðgjafa á sviði viðskiptagreindar hjá 

mismunandi ráðgjafafyrirtækjum, þar sem viðfangsefnið er staða viðskiptagreindar hjá 

íslenskum fyrirtækjum. 

2. Fræðileg umfjöllun 

2.1. Þroskalíkön viðskiptagreindar 

Til eru þónokkur þroskalíkön fyrir viðskiptagreind. Hér að neðan verður greint frá þremur 

þeirra. Farið verður yfir hvaða þætti líkönin mæla og hvernig þau ákvarða þroskastig 

viðskiptagreindar fyrirtækja. 

2.1.1. Gartner‘s Maturity Model for Business Intelligence & Performance Management 

Líkan Gartner (2009) fyrir þroskastig viðskiptagreindar og frammistöðustjórnunar er skipt upp 

í fimm stig. Þau eru sértæk (ad hoc), endurtekin (repeatable), skilgreind (defined), stjórnuð 

(managed) og hagkvæm (optimized) viðskiptagreind. Líkanið leggur aðallega áherslu á fjóra 

þætti sem eru gögn, fólk, ferlar, og verkfæri. Einkenni hvers þroskastigs eru eftirfarandi. 

 

Sértæk viðskiptagreind 

Þegar þroskastig viðskiptagreindar fyrirtækis er á þessu stigi skilar hún litlu sem engu virði til 

þeirra sem taka viðskiptalegar ákvarðanir. Afraksturinn svarar aðeins fáeinum fyrirfram 

ákveðnum spurningum sem eru yfirleitt tilfallandi, óskipulagðar og fjalla aðeins um hvað 

gerðist. Þar að auki eru niðurstöðurnar óáreiðanlegar vegna gæða gagnanna. Rekstri 

fyrirtækisins er stjórnað með skýrslum sem koma beint úr viðskiptakerfum og nauðsynlegum 

fjárhagsskýrslum. Notkun töflureikna er mikil og tímafrek þar sem þeir starfsmenn sem þurfa 

ítarlegri skýrslur þurfa að vinna þær sjálfir. Þá verða óskir eftir auka gögnum að fara í gegnum 

UT-deildina sem þarf að sækja þau í grunnkerfin. Fyrirtækið leggur ekki áherslu á 
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viðskiptagreind, sér ekki mikilvægi hennar og hefur umsjón og fjármögnun alfarið undir UT-

deildinni. Þekkingin sem kemur úr viðskiptagreindinni stenst ekki væntingar, gefur ekki innsýn 

til að bæta reksturinn en er nógu mikil til að viðhalda honum. 

Það sem er lýsandi fyrir áhersluþættina fjóra í sértækri viðskiptagreind er eftirfarandi: 

Fyrirtækið er ekki meðvitað um mikilvægi gagnagæða. Þar af leiðandi eru engar mælingar á 

þeim til staðar sem leiðir til þess að  grunnkerfi viðskiptagreindar innihalda léleg og 

óáreiðanleg gögn. Notkun stofngagna er engin. Ábyrgðaraðilar fyrir gögnum og markviss 

stjórnun á viðskiptagreindarverkefninu er ekki til staðar og togstreita er á milli UT-deildar og 

annara innan fyrirtækisins um það hver eigi að leysa vandamál tengd gæðum gagna. Þetta leiðir 

til þess að engin treystir skýrslunum. Ferlin í kringum viðskiptagreindina, ef þau eru einhver, 

ráðast af verkfærinu sem er í notkun og eru afar takmarkaðir. Stjórnendur eru ekki meðvitaðir 

um þörfina á gagnaumsýslu. Fastar skýrslur beint út úr rekstrarkerfum er það eina sem í 

reglulegri útgáfu og ef fyrirtækið á sérstakt framendaverkfæri fyrir viðskiptagreind þá er 

notkun þess óregluleg og henni illa stjórnað. 

 

Endurtekin viðskiptagreind 

Á þessu þroskastigi eru fyrirtæki byrjuð að fjárfesta í viðskiptagreind. Hún skilar stöðugum 

grunnupplýsingum sem safnað er reglulega til þeirra sem taka viðskiptalegar ákvarðanir. Hér á 

frumkvæðið að viðskiptagreindarverkefnum sér yfirleitt stað hjá stjórnendum UT-deildarinnar. 

Mælikvarðar eru annaðhvort ekki til staðar eða eru ekki samræmdir. Þá eru þeir aðeins innan 

ákveðinna deilda fyrirtækis. Tölvubúnaðurinn sem fyrirtæki nota hefur yfirleitt ekki verið 

uppfærður til að laga hann að þörfum fyrirtækisins og notendur hafa ekki nógu mikla þekkingu 

til þess að nýta sér kostina sem hann hefur uppá að bjóða. Stuðningur stjórnenda og fjármögnun 

er ekki fullnægjandi, þar sem þeir treysta hvorki gæðum né áreiðanleika upplýsinganna. 

Það sem er lýsandi fyrir áhersluþættina fjóra í endurteknari viðskiptagreind er eftirfarandi: 

Reynt er að lagfæra gögnin í ETL ferlinu en ekki er reynt að lagfæra eða mæla gæði gagna í 

rekstrarkerfum. Notkun stofngagna er mögulega hafin og á helst fyrir viðmiðsgögn. Nokkrir 

starfsmenn UT-deildarinnar taka að sér gagnaumsýslu þó án formlegs stuðnings og einhverjir 

hagsmunaaðilar reyna að gerast ábyrgir fyrir gögnunum. Sumir ferlar fyrir viðskiptagreind eru 

reglulega framkvæmdir en eru þó allir í hausnum á ákveðnum starfsmönnum en ekki opinberir 

og skjalaðir. Þarfir fyrirtækisins eru farnar að ráða því hvaða vandamál viðskiptagreindin 
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leysir. Starfsmenn í greiningum þurfa sjálfir með aðstoð töflureikna að fikta áfram með gögn 

sem þeir fá í reglulegum uppfærslum frá UT-deildinni. Oft eru deildir með gagnabúðir þar sem 

þau fá reglulegar uppfærslur frá sínum rekstrarkerfum. 

 

Skilgreind viðskiptagreind 

Á þessu þroskastigi eru fyrirtæki farin að sjá árangur viðskiptagreindar, en aðeins er lögð 

áhersla á ákveðna þætti innan fyrirtækisins. Á þessu stigi er ákveðin deild eða svið, önnur en 

UT-deild eða hátt settur stjórnandi sem er ábyrgur fyrir UT-deildinni, í forsvari fyrir 

viðskiptagreindarverkefnið. Fjármögnun kemur ekki aðeins frá UT-deildinni. Hér eru 

mælaborð fyrir stjórnendur komin til sögunnar en þeirra markmið er að hámarka hagkvæmni 

ákveðinna deilda eða sviða, en þau tengjast ekki stærri markmiðum fyrirtækisins. Algengt er 

að markmið og mælingar einstakra deilda og sviða séu ekki samræmdar. Almennir notendur 

eru þjálfaðir í grunnaðferðum í öflun gagna. Innan hvers hóps er yfirleitt ofurnotandi sem aðrir 

starfsmenn leita til þegar þörf er á skýrslum. Ofurnotandinn er í samskiptum við fólk innan UT-

deildar sem þarf að leysa tilfallandi gagnaþarfir. Notendur treysta UT-deildinni ekki til þess að 

koma öllum upplýsingum til skila með viðskiptagreind. Þeir eru því að afrita upplýsingar úr 

skýrslum í töflureikna þar sem þeir tengja þær við auka gögn. Áætlanir um hæfnisetur 

viðskiptagreindar eru farnar af stað þar sem sérfræðingar úr hópi notenda og UT-deildinni 

koma saman með það að markmiði að uppfylla þarfir notenda.  

Það sem er lýsandi fyrir áhersluþættina fjóra í skilgreindri viðskiptagreind er eftirfarandi: 

Stofngögn eru notuð fyrir viðmiðsgögn og sum mikilvæg gögn. Reynt er að lagfæra vandamál 

í gæðum gagna í grunnkerfunum. Þegar mikilvæg verkefni í viðskiptagreind eru í gangi eru 

stjórnun gagna ákveðin formlega. Hagsmunaaðilar innan mismunandi deilda eru farnir að taka 

þátt í gagnaumsýslunni. Skipulagt ferli fyrir greiningar er innleitt í viðskiptagreindina sem 

hjálpar við ákvörðunartöku og hagsmunaaðilar hjálpa við að ákveða hvernig 

viðskiptagreindarverkefni er farið í. Eitt eða fleiri vöruhús gagna er til staðar sem notendur hafa 

aðgang og hver deild sér um sína eigin gagnanámun. Sjálfvirk ETL ferli sér um að dæla 

gögnum öll kerfi. 
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Stjórnuð viðskiptagreind 

Skýr stefnumótun varðandi viðskiptagreind sem skilar samræmdum og fyrirsjáanlegum árangri 

er lýsandi fyrir þetta þroskastig. Ábyrgð er á herðum æðstu stjórnenda. Fyrirtæki á þessu stigi 

ákveða oft að hafa viðskiptagreind og frammistöðustjórnun sem hluta af mikilvægustu 

viðskiptaferlunum. Upplýsingar eru aðgengilegar fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins. Notkun 

viðskiptagreindar og frammistöðustjórnunar nær oft til birgja, samstarfsaðila og stundum 

viðskiptavina. Hæfnisetur viðskiptagreindar hefur verið stofnað en það samanstendur af 

sérfræðingum úr öllum deildum. Það hefur bæði nógu mikið fjármagn og úrræði til að ná fram 

sínum markmiðum. Kominn er upp stefnumótandi rammi sem sameinar markmið fyrirtækisins 

við mælingar í öllum þrepum þess. Stefna um gagnastjórnun og mælingar á gæðum gagna eru 

til staðar og stöðugt eftirlit er með gæðum þeirra. Traust er lagt á upplýsingar sem geta reynst 

stefnumótandi og ákvarðanir eru teknar út frá þeim. Notendur hafa fengið þjálfun í 

gagnavinnslu og nýta hana við mikilvæga ákvarðanatöku. 

UT-deildin skilar stöðugu aðgengi að upplýsingum alls staðar innan fyrirtækisins. Lært er af 

fyrri mistökum til að bæta árangur þegar það er hægt. Skilvirk framkvæmdaáætlun fyrir 

gagnastjórnun tryggir almennt aðgengi að gæðaupplýsingum og sérstaklega mjög 

áreiðanlegum stofngögnum. Umhverfi viðskiptagreindarinnar sér ofurnotendum fyrir tólum 

sem gera þeim kleift að útbúa tilfallandi greiningar og skýrslur sem njóta trausts þeirra sem 

taka viðskiptaákvarðanir. Kerfi til gagnanáms hefur getu til forspárgreininga fyrir 

fjármáladeild, til þess að stjórna áhættu. Einnig fyrir markaðsdeild, til að finna nýja 

viðskiptavini og markhópa. Gagnanámskerfið gerir ofurnotendum einnig kleift að nota 

greiningartól án þess að krefjast mikillar þekkingar á tölfræði. Framkvæmdastjórar, birgjar og 

viðskiptavinir sjá áreiðanleg gögn og upplýsingar sem veita innsýn, sem samkeppnisforskot 

sem aðeins fyrirtæki með skipulagða viðskiptagreind hafa. Árangur viðskiptagreindarverkefna 

á þessu þroskastigi er sá að afraksturinn er stöðugur, nytsamlegur fyrir reksturinn og umbætur 

eru stöðugar. 

Það sem er lýsandi fyrir áhersluþættina fjóra í stjórnaðri viðskiptagreind er eftirfarandi: 

Útbreidd notkun stofngagna auk mælinga og lagfæringa á gæðum gagna í grunnkerfum hafa 

að mestu leyst af hólmi lagfæringar í ETL ferlinu sem leiðir til þess að upplýsingar eru 

aðgengilegar og áreiðanlegar. Það er uppsett formlegt fyrirbyggjandi skipulag á stjórnun gagna 

og hlutverk hagsmunaaðila fyrir gagnaumsýslu er vel skilgreint og þeir dreifðir um allt 

fyrirtækið. Markvisst er lært af mistökum og velgengni auk þess sem reglum um stjórnun gagna 
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er fylgt eftir til þess að viðhalda áreiðanleika gagna. Upplýsingar um viðskiptafærslur eru 

aðgengilegar í rauntíma með ODS sem greiningaraðilar hafa aðgang að með verkfærum sem 

komast í samtengda gagnagrunna. Gagnanámun er samþætt viðskiptagreindarlausninni og nýtir 

sé mótuð og ómótuð gögn.  

 

Hagkvæm viðskiptagreind 

Á þessu stigi eru viðskiptagreind og frammistöðustjórnun útbreidd um alla arma fyrirtækisins 

og hluti af fyrirtækjamenningunni. Kerfi fyrir viðskiptagreind og frammistöðustjórnun eru hluti 

af viðskiptaferlum, Þau veita sveigjanleika til þess að bregðast fljótt við viðskiptalegum 

breytingum og kröfum um upplýsingar. Hér tekur hæfnisetur viðskiptagreindar bæði 

frumkvæði og er atkvæðamikið. Upplýsingar eru traustvekjandi og notaðar á mismunandi 

stigum fyrirtækisins. Notendur eru vel þjálfaðir og mældir eftir hæfni þeirra til þess að styðja 

við gæði gagna og stjórnun á stefnu. Notendur á mismunandi stigum hafa aðgang að 

upplýsingum og greiningum sem þörf er á til þess að skapa virði og hafa áhrif á rekstrarafkomu. 

Árangur er mælanlegur og er tengdur ákveðnum markmiðum. Notkun á viðskiptagreind er í 

boði fyrir birgja, samstarfsaðila og viðskiptavini. 

Hagkvæm viðskiptagreind gefur til kynna að viðskiptafólk nálgist reglulega aðgengilegar 

upplýsingar sem það sníður að sínum þörfum á auðveldan hátt. Þetta veitir þeim stöðuga hjálp 

við að reka og bæta reksturinn. Öll skjáborð bjóða upp á úrval af tólum sem veita innsýn fyrir 

viðskiptafólk til að nálgast eldri, núverandi og líklega framtíðarþróun þeirra þátta fyrirtækisins 

sem þau bera ábyrgð á. Með einum smelli getur hver sem er innan fyrirtækisins nálgast 

viðeigandi, tímabærar, nákvæmar, áreiðanlegar og nothæfar upplýsingar til þess að hjálpa þeim 

að klára sín verkefni innan fyrirtækisins. Tilkynningar um vandamál eða tækifæri tengd 

rekstrinum birtast reglulega með tölvupósti eða smáskilaboðum. Með þessum tilkynningum 

eru tenglar í ítarlegri upplýsingar. Þær innihalda tengla í tól sem heimila breytingar á 

viðskiptaferlum eða staðfesta breytingar sem viðskiptagreindarkerfið lagði til. Þessar 

breytingar ertu tilbúnar til framkvæmda eftir að vitnað er sjálfvirkt í verkflæði sem stjórnar 

breytingum. Viðskiptagreindarverkefni á þessu stigi hafa mikil áhrif á árangur reksturs 

fyrirtækis. Þau umbreyta starfsemi fyrirtækis með þeim afleiðingum að fyrirtækinu gengur 

betur en nokkru sinni fyrr. 
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Það sem er lýsandi fyrir áhersluþættina fjóra í hagkvæmri viðskiptagreind er eftirfarandi: 

Víðtæk notkun stofngagna og ferlar fyrir eftirlit með gæðum gagna tækla vandamál á 

fyrirbyggjandi hátt þar sem gögnin eru búin til. Einblínt er að því á fyrirbyggjandi hátt að 

stjórna, hagnýta og bæta gögnin með formlegum hóp fyrir gagnastjórnun. Alhliða 

gagnaumsýslu er stunduð alls staðar í fyrirtækinu. Viðskiptagreindin er studd með einbeittum 

hópi af greinendum og þekkingarstarfsfólki sem nær þvert yfir skipuritið. Hægt er að 

framkvæma flóknar greiningar í rauntíma og gagnanámun er samþætt uppbyggingu 

viðskiptagreindarinnar. Mikið er lagt í framsetningu gagna og verkfæri sérstaklega hönnuð með 

það í huga eru aðgengileg öllum starfsmönnum í gegnum alla miðla. 

 

2.1.2. The Data Warehouse Institude Business Intelligence Maturity Model 

Þetta líkan (TDWI, 2012) var upprunalega hannað af Wayne Eckerson árið 2004 en það hefur 

farið í gegnum reglulegar umbætur síðan þá. Líkanið metur þroska á hlutlægan hátt út frá fólki, 

ferlum og tækni. Átta lykilatriði eru notuð til þess að meta þroskann. Þau eru eftirfarandi.  

Umfang (Scope) – Að hve miklu leyti styður viðskiptagreindin við alla parta fyrirtækisins og 

mögulega notendur.  

Ábyrgð (Sponsorship) – Í hve miklum mæli er þátttaka og skuldbinding þeirra sem eru ábyrgir 

fyrir viðskiptagreindarverkefninu.  

Fjármögnun (Funding) – Hversu vel gengur viðskiptagreindarhópnum að tryggja fjármagn til 

þess að mæta kröfum rekstursins.  

Virði (Value) – Hversu árangursrík er viðskiptagreindarlausnin í því að mæta þörfum og 

væntingum viðskiptafólks.  

Uppbygging (Architecture) – Hversu framarlega er uppbygging viðskiptagreindarinnar og í 

hvaða mæli fylgja hópar stöðlum uppbyggingarinnar.  

Gögn (Data) – Í hvaða mæli mæta gögnin sem aflað er í viðskiptargreindarumhverfinu kröfum 

rekstursins.  

Þróun (Development) – Hversu skilvirk er nálgun viðskiptagreindarhópsins er varðar stjórnun 

verkefna og þróun lausna.  
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Afhending (Delivery) – Hversu vel samræmist geta til skýrslu- og greiningargerðar og þarfir 

notenda. Hversu umfangsmikil er notkunin. 

Þroskastig líkansins eru fimm. Þau eru tilveruleysi (nonexistent), undirbúningur (preliminary), 

endurtekning (repeatable), stjórnun (managed) og hagræðing (optimized). Einnig inniheldur 

líkanið tvær hindranir á þroskastigi viðskiptagreindar. Þær eru flóinn (the gulf), sem á sér stað 

á milli tilveruleysis og undirbúnings, og hyldýpið (the chasm), sem er á milli stiganna 

endurtekning og stjórnun. Þroskastig og hindranir líkans Eckerson eru eftirfarandi. 

 

Tilveruleysi 

Þetta þroskastig er samsett úr tveimur áföngum. Rekstrarskýrslugerð og gagnabúð töflureikna. 

Áfangarnir eru mismunandi hliðar á sama peningnum og leiða hvor af öðrum. 

Rekstraskýrslugerð. Fyrri helmingur þessa þroskastigs stendur fyrir frumstæðu umhverfi sem 

inniheldur ekkert vöruhús gagna, þar sem fyrirtæki treysta aðeins á rekstrarskýrslur fyrir 

upplýsingar. Rekstrarskýrslur eru keyrðar beint úr rekstrarkerfum og sýna aðeins gögn úr því 

kerfi. Í sumum tilvikum geta þær innihaldið gögn úr mörgum kerfum en fyrirtæki sameina gögn 

í rekstrarlega gagnageymslu. Yfirleitt eru rekstrarskýrslur í föstu formi og sýna takmarkað 

magn af gögnum. Ef notandi vill skoða örlítið breytt gögn þarf UT-deildin yfirleitt að forrita 

nýja sérhannaða skýrslu. Það er ferli sem getur tekið frá nokkrum dögum upp í mánuði. Það 

fer eftir því hversu flókin skýrslan er í framkvæmd og fjölda óafgreiddra mála sem UT-deildin 

þarf að sinna fyrst. 

Gagnabúð töflureikna. Lítill sveigjanleiki rekstrarskýrslna veldur því að sumir notendur taka 

málin í sínar hendur, sem leiðir til seinni áfanga þroskastigsins. Þessir notendur búa til sínar 

eigin skýrslur og nota hvaða verkfæri sem þeir komast í, yfirleitt frá Microsoft. Þeir safna, 

hreinsa, breyta, steypa saman og sníða gögn fyrir sína einka- eða hópnotkun. Þar af leiðandi 

framkvæma þeir öll hlutverk gagnabúða eða vöruhúsa gagna. Lokaútkoman er gagnabúð 

töflureikna, töflureiknir eða gagnasafn skjáborðs á yfirdrifi, sem starfar sem gagnabúð eða 

vöruhús gagna. 

Þótt gagnabúðir töflureikna gefi þeim sem taka viðskiptaákvarðanir gögnin sem þeir þarfnast 

hafa þær verulega ókosti. Höfundar þeirra, sem eru yfirleitt dýrkeyptir viðskiptagreinendur, 

eyða gífurlega miklum tíma í það að safna og fínpússa gögnin. Það eru verkefni sem gagnabúðir 

og vöruhús gagna eru hönnuð til þess að gera. Ennþá verra er að greinendurnir skilgreina 
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skilyrði og mælingar eftir persónulegri skoðun þeirra á viðskiptum, sem skapar misræmi á milli 

safna gagnaturna. Þar sem ekki er til ein endanleg útgáfa af sannleikanum geta stjórnendur ekki 

fengið nákvæma sýn á reksturinn til þess að hjálpa þeim að taka skynsamar ákvarðanir. Hættan 

verður sú að þeir uppfylli ekki reglugerðir sem varða nákvæmni og gegnsæi 

fjármálaupplýsinga. Einn eða fleiri stjórnendur hafa skipað framkvæmd gagnabúðar eða 

vöruhúss gagna, aðallega til þess að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu gagnabúða töflureikna. 

 

Flóinn 

Flóinn er hvorki það djúpur né breiður að fyrirtæki geti ekki komist yfir hann og fært sig frá 

tilvistarlausa stiginu yfir í undirbúningsstigið. En í honum eru algengar hættur. Raunin er sú að 

flest fyrirtæki komast hálfa leið í undirbúningsstigið með því að byggja sína fyrstu gagnabúð. 

Samblanda af slæmri skipulagningu, vandamálum með gæði gagna, mótspyrnu í 

fyrirtækjamenningunni og útbreiðslu gagnabúða töflureikna kemur í veg fyrir að fyrirtækjum 

tekst að komast alla leið. Þangað til fyrirtækinu hefur tekist að leysa öll vandamáli sem tengjast 

flóanum mun viðskiptagreindarverkefni verða að engu. 

Til þess að komast á skilvirkan hátt yfir flóann þurfa fyrirtæki að ná fram eftirfarandi 

breytingum. 

Stjórnendur sjá ekki muninn á viðskiptagreind og rekstrarskýrslum á þessu stigi og vilja ekki 

eyða meira fjármagni í afhendingu upplýsinga. Því þarf að breyta viðhorfi þeirra til 

viðskiptagreindar. Þótt þeir hafi mögulega hóp af dýrkeyptum greiningaraðilum til þess að veita 

þeim hvaða upplýsingar sem er, hefur restin af fyrirtækinu það ekki. Þangað til stjórnendur sjá 

viðskiptagreind sem stefnumótandi auðlind, sem er nauðsynleg til þess að stunda viðskipti og 

halda í og sækja nýja viðskiptavini, mun reynast erfitt að ná árangri með 

viðskiptagreindarverkefni. 

Tryggja fullnægjandi fjármögnun því mörg viðskiptagreindarverkefni eru upphaflega sett af 

stað án fjármögnunar eða með fjármagni frá áhugasömum deildarstjóra. Þetta gerir þau 

viðkvæm fyrir niðurskurði, sérstaklega ef ábyrgðaraðilinn skiptir um starf eða hlutverk. Oft 

gefst ekki nægur tími til þess að sýna fram á virði viðskiptagreindarinnar áður en fyrirtækið 

þarf að forgangsraða í fjárhagsáætlun. Það leiðir oft til lækkunar eða útrýmingar fjármagns til 

viðskiptagreindar. 
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Auka við gæði gagna vegna þess að mörg viðskiptagreindarverkefni ofmeta gæði gagna sem 

eru í grunnkerfum. Reynt er að sækja gögn frá of mörgum kerfum þar sem ástand gagnanna er 

lélegt eða óþekkt. Með þessum vandamálum eiga stjórnendur viðskiptagreindar erfitt með að 

fá greiningaraðila til þess að hjálpa þeim að skilja gögnin, hvernig eigi að laga villur og 

kortleggja ólíka gagnagjafa. Þeir sem vinna með viðskiptagreind komast stundum of seint að 

því, að til þess að komast hjá vandamálum til lengri tíma litið er betra að byrja með fáa 

gagnagjafa sem góður skilningur er á. 

Eftirfylgni með breyttu umfangi verkefnisins. Fyrstu viðskiptagreindarverkefnin eiga það til að 

vera á eftir tímaáætlun og fara fram úr fjárhagsáætlun, aðallega vegna vandamála tengdum 

gæðum gagnanna. Einnig ef ekki hefur verið komið á fót verkefnastjórnun og breytingaferli, 

ábyrgðaraðilar hafa ekki verið tryggðir eða fjármögnun. Þá munu stjórnendur 

viðskiptagreindar, með það að markmiði að gleðja notendur, lofa of miklu upp í ermina á sér 

og þar af leiðandi ekki ná að standast væntingar. Aðalatriðið er að hafa þrönga stjórn á 

verkefninu og gæta varúðar þegar nýjar þarfir koma til eða þær breytast. 

Ná tökum á útbreiðslu gagnabúða töflureikna. Stærsta áskorunin í flóanum er fólkið. Það þarf 

að fá það til þess að skilja við töflureiknana. Það þarf að breyta venjum fólks við að nálgast og 

greina upplýsingar og taka ákvarðanir sem er ekki auðvelt. Það krefst kröftugs umhverfis í 

kringum viðskiptagreindina, hvatningu frá stjórnendum og einbeittrar nálgunar á stjórnun 

breytinga í rekstrinum og fyrirtækjamenningunni.  

 

Undirbúningur 

Fyrirtæki á undirbúningsstiginu eru að fara af alvöru í viðskiptagreind og vöruhús gagna, í 

fyrsta sinn. Í upphafi er umfangið á deildarstigi og yfirleitt án fordæmis og án ferla fyrir 

áætlanagerð, breytingastjórnun og hugbúnaðarþróun sérsniðinni að viðskiptagreind. Ef vel 

gengur gæti deildin útbúið fjölda gagnabúða sem hver og ein tekst á við ákveðin ferli og 

vandamál sem keyrð eru af aðskildum forritum og kerfum. Deildin notar skilgreiningar og 

reglur eftir því hvernig hún er rekin, til að skilgreina viðfangsefnin. Lítið sem ekkert er reynt 

að samræma verkefnið við önnur framtaksverkefni innan fyrirtækisins, þó það sé innan sömu 

deildar. 

Á meðan á undirbúningsstiginu stendur kaupir fyrirtæki sín fyrstu viðskiptagreindarverkfæri. 

Einkum verkfæri fyrir fyrirspurnir, skýrslugerð og OLAP tækni. Nokkrum ofurnotendum og 
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viðskiptagreinendum sem hafa fullnægjandi tæknikunnáttu, áhuga og hvata til þess að nota 

tólið er veittur aðgangur. Þessir notendur greina stefnur og strauma úr sögulegum gögnum 

seinustu vikna, mánaða og ára, til þess að hjálpa við reksturinn og áætlanagerð. Áhersla er lögð 

á að fá innsýn, með því að auka vitund og skilning á því hvernig reksturinn hefur verið 

undanfarin ár.  

 

Endurtekning 

Á endurtekningarstigi er byggt á því sem var gert á undirbúningsstigi á víðan og samhæfðan 

hátt. Frekar en að leyfa deildum að búa til magn af ósamhæfðum gagnabúðum sér fyrirtæki hag 

fyrirtækis í að sameina þær í eitt vöruhús gagna. Það er gert til þess að lækka kostnað og fá 

aukinn stöðugleika á upplýsingar sem notaðar eru til þess að skilja og greina reksturinn. 

Deildin hættir að sinna tilfallandi verkefnum og sinnir frekar viðskiptagreindarverkefnum, sem 

þróar mörg forrit úr sameiginlegu gagnalíkani og verkvangi. Hún notar staðlaða aðferðafræði 

við verkefnavinnu og þróun, sem sameinar bestu starfsvenjur fengnar frá fyrri 

framtaksverkefnum og utanaðkomandi ráðgjöfum. Einnig færist stjórnun frá einum 

deildarstjóra og verkefnastjóra yfir til þverfaglegs teymis sem nýtur leiðsagnar stjórnanda 

viðskiptagreindarverkefnis. 

Stærsta breytingin á endurtekningarstigi er líklega aukning venjulegra notenda, 

þekkingarstarfsmanna sem þurfa upplýsingar til þess að taka ákvarðanir og gera áætlanir. Ólíkt 

ofurnotendum, hafa þeir ekki þörf fyrir, áhuga né þekkingu til þess að greina gögnin daglega. 

Venjulegir notendur kjósa frekar að fá upplýsingar sérsniðnar að þeirra starfi og hlutverkum án 

þess að þurfa að eyða tíma og orku í að búa til eða finna nothæfar skýrslur. Fyrirtæki, sem sjá 

hag sinn í að útvega þekkingarstarfsmönnum upplýsingar tímanlega, búa til fjölda staðlaðra 

skýrslna með breytum sem notendur geta síað út, eða mælaborð sem eru sniðin að mismunandi 

hópum notenda. Þessar skýrslur eru yfirleitt uppfærðar daglega og innihalda lykil 

frammistöðumælikvarða sem sýna frammistöðu samanborðið við áætlun á myndrænan hátt. 
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Hyldýpið 

Hyldýpið er dýpra og breiðara en flóinn. Viðskiptagreindarverkefni eiga á hættu að lenda í 

miklum erfiðleikum í þessari hindrun þar sem mörg þeirra enda aftur í flóanum á milli 

þroskastigs tvö og þrjú. Þær áskoranir sem þau standa frammi fyrir í hyldýpinu eru: 

Rekstrarsveiflur þar sem viðskiptagreindarverkefnið verður fyrir skaða þegar fyrirtækið 

ákveður að ráðast í breytingar. Líkt og að sameinast öðru fyrirtæki, ráða nýjan 

framkvæmdastjóra eða upplýsingatæknistjóra, taka upp nýja stefnu eða endurskipuleggja 

fyrirtækið til þess að mæta samkeppni eða fylgja reglugerðum. Rekstrarsveiflur umturna 

traustum viðskiptagreindarverkefnum sem verður til þess að byrja þarf upp á nýtt. Raunin er 

sú að fyrirtæki þurfa meira á viðskiptagreind að halda en nokkru sinni fyrr á meðan á slíkum 

breytingum stendur. Kvikir ferlar, sveigjanleg uppbygging og samhæfing UT og annarra deild 

er lykillinn að því að hafa stjórn á rekstrarsveiflum. 

Staðlaðar merkingar þar sem það að koma á sátt um hugtök, skilgreiningar og reglur í fjölda 

gagnabúða getur reynst pólitísk martröð. Hvert svið og hver deild sér heiminn frá sínu 

sjónarhorni. Að fá yfirmenn þeirra til þess að sammælast um skilgreiningar og reglur fyrir 

algeng hugtök og mælikvarða er nánast ómögulegt. Ekki nema framkvæmdastjóri fyrirtækis 

hafi frumkvæði að því að yfirmenn greiði úr sínum ágreiningsmálum í þágu velferðar 

fyrirtækisins. 

Skipulagsbreytingar á UT-deild þar sem önnur svið og deildir eru oft treg við að láta sínar 

lausnir yfir til UT-deildarinnar. Þau óttast að hún muni reyna að yfirfæra sína staðla á þeirra 

lausnir sem myndi hægja á þeirra verkefnum. Án þess að hafa miðlægt skipulag sem stjórnar 

vöruhúsi gagna er ómögulegt að samræma og skala árangursrík verkefni einstakra deilda yfir á 

allt fyrirtækið. Hér er samræming á fyrirtækjamenningu og rekstri á milli UT-deildar og 

annarra deilda nauðsynleg. 

Óregla á skýrslum þar sem margar UT-deildir telja tilgang viðskiptagreindar vera 

sjálfsafgreiðslu og að markmið hennar er að gera notendum kleift að búa til sínar eigin skýrslur 

og færa skýrslugerð algjörlega úr höndum UT-deildarinnar. Þetta leiðir til þess að ofurnotendur 

og venjulegir notendur búa til mörg hundruð ef ekki mörg þúsund af skýrslum sem eru 

mismunandi útgáfur af sömu upplýsingunum og sjaldan notaðar. Þannig veldur sjálfsafgreiðsla 

ringulreið hjá viðskiptagreind. Niðurstaðan er sú að notendum tekst ekki að finna réttu 

skýrslurnar og hætta að nota viðskiptagreindina, vegna óþolinmæði. Til þess að koma í veg 
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fyrir þetta þurfa viðskiptagreindarhópar að búa til staðlað safn af gagnvirkum skýrslum eða 

mælaborðum sem allir venjulegir notendur nota. 

Það að forðast ósveigjanleika í uppbyggingu. Ólíkt rekstrarkerfum, sem eru hönnuð til þess að 

veita stöðugt form í kringum framkvæmd rekstrarferla, þurfa viðskiptagreindarlausnir að 

aðlagast linnulausum breytingum. Spurningarnar sem notendur spyrja og greiningarnar sem 

þeir gera breytast á milli vikna og mánaða, sérstaklega í virkum atvinnugreinum. 

Viðskiptagreindarhópurinn þarf að hafa uppbygginguna sveigjanlega svo hún geti brugðist við 

breyttum upplýsingabeiðnum og stutt við kvik þróunarferli til þess að búa til ný forrit fljótt. 

Mistakist þetta mun viðskiptagreindin ekki geta haldið í við reksturinn og ekki verður litið á 

hana sem stuðning heldur sem hindrun.  

 

Stjórnun 

Þegar viðskiptagreindarhópar fara yfir hyldýpið og skila stefnumarkandi lausn sem er dreifð 

um allt fyrirtækið og gerir því kleift að ná sínum lykil markmiðum komast þeir á 

stjórnunarstigið. Hér að neðan er greint frá sjö þáttum sem eru lýsandi fyrir þau fyrirtæki sem 

eru á þessu þroskastigi.  

Skipulögð uppbygging vöruhúss gagna þar sem hugtök og mælingar eru eins fyrir allt 

fyrirtækið er grunnurinn að þessu stigi. Slík uppbygging er yfirleitt eftir nálgun Inmon þar sem 

ein uppbygging inni heldur allt. Fyrirtæki geta þó einnig nýtt sér nálgun Kimball þar sem eru 

margar ólíkar en samtengdar uppbyggingar eða sambandanálgun (federated approach) með 

mörgum samræmdum uppbyggingum. 

Annað einkenni stjórnunarstigsins er að í uppbyggingunni er að finna öll þau gögn sem 

notendur gætu þurft á að halda til þess að sinna sínum störfum. Með öðrum orðum má segja að 

það sé fullbúið vöruhús gagna. Til þess að mæta nýjum fyrirspurnum þurfa hönnuðir vöruhúss 

gagna aðeins að endurnýta fyrirliggjandi gögn í stað þess að sækja og móta ný óunnin gögn 

sem myndi taka þrjá mánuði í besta falli. Þannig er fullbúið vöruhús gagna kvikt, fært um að 

mæta nýjum þörfum skjótt. 

Vöruhús gagna á stjórnunarstiginu er líka sveigjanlegt og lagskipt. Hönnuðir hafa einangrað 

uppbygginguna með lögum sem skilja gögnin frá hvert öðru. Þetta gerir þeim kleift að gera 

breytingar á einum parti án þess að þurfa að endurskrifa aðra parta. Hönnuðir skýrslna búa til 

fyrirspurnir þannig að þær eru einangraðar frá breytingum í gerðarlýsingu vöruhúss gagna og 
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öfugt. Notkun uppflettitaflna og annarra aðferða í víddarlíkönum einangra uppbygginguna 

frekar frá breytingum í líkaninu. 

Tímanleiki gagna því umhverfið í stjórnunarstiginu er orðið að nauðsynlegum hlut sem styður 

við rekstrarferli. Vöruhús gagna er samþætt við rauntíma gagnaflæði til að styðja við 

rekstrarlausnir sem krefjast þess að upplýsingar séu afhentar tímanlega til greiningar. Hann 

styður einnig við úrvinnslu með blönduðu vinnuálagi svo að snöggar fyrirspurnir, eins og að 

sækja upplýsingar um viðskiptavin, trufli ekki mikilvægar langvarandi fyrirspurnir, 

greiningalíkön, rauntíma uppfærslur eða uppfærslur gagna. 

Frammistöðustjórnun því í stjórnunarstiginu er einnig innleitt árangursmat í öllum þrepum til 

þess að hagræða framkvæmd stefnu fyrirtækisins. Með þessu er ekki aðeins fylgst með ferlum 

á mælaborðum heldur er árangursmat einnig notað til þess að hafa umsjón með frammistöðu 

settra markmiða. Mánaðarlegt árangursmat, sem innleitt er í mánaðarlegar yfirferðir á 

rekstrinum, auka getu notenda til þess að skilja og geta í hagrætt í rekstrinum.  

Forspárgreiningar þar sem fyrirtæki byrja einnig að nota þróaðri verkfæri í áætlana- og 

líkanagerð til þess að sjá fyrir, frekar en að bregðast við, breytingum í starfsemi þess. Notendur 

í sölu- og fjármáladeild geta með mikilli nákvæmni framreiknað komandi stefnur og strauma. 

Greiningaraðilar búa til háþróuð líkön sem greina fylgni úr munstrum í stórum gagnasöfnum 

og hjálpa þannig við að uppgötva svik, spá fyrir um veltu viðskiptavina og besta tímaáætlanir 

fyrir sendingar og svo framvegis. 

Eitt af einkennum stjórnunarstigsins er að viðskiptagreindarumhverfinu er stýrt á miðlægan 

hátt. Fyrirtæki á efstu þroskastigunum stofna hóp fyrir upplýsingastjórnun sem sameinar öll 

svið sem eru upplýsingamiðuð. Þessi miðlægi hópur svarar ekki til deildarstjóra heldur til 

framkvæmdastjóra. Honum er stýrt af lagskiptum nefndum sem knúnar eru áfram af rekstrinum 

og hafa hag af því að styðja við verkefni sem hafa sömu stefnu og markmið fyrirtækisins. 

Hópurinn úthlutar oft hverri rekstrareiningu tæknimanni með kunnáttu í viðskiptum sem þjónar 

hlutverki ráðgjafa. Hann mælir með tæknilegum lausnum byggðum á núverandi hæfni og 

greinir þær þarfir sem skapast ef krafa um aukna þjónustu myndast. 
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Hagræðing 

Hagræðingarstigið klárar þroskaferlið með því að umbreyta kjarnaeiginleikum 

viðskiptagreindar í tæknilega og viðskiptalega þjónustu sem hjálpar einingum fyrirtækisins að 

þróast áfram með tilkomu hæfniseturs viðskiptagreindar. Eftirfarandi þrír þættir eru þeir sem 

aðskilja hagræðingarstigið frá stjórnunarstiginu. 

Fyrirtæki á hagræðingarstiginu dreifa sumum þróunarverkefnum á aðra en UT-deild til þess að 

flýta fyrir þróunarvinnu og aðlagast hratt að breytingum í rekstrinum. Miðlægi 

upplýsingastjórnunarhópurinn heldur utan um miðlægt vöruhús gagna, sem geymir upplýsingar 

sem notaðar eru á öllum sviðum rekstursins. Hann leyfir mismunandi hópum að byggja sín 

eigin forrit  innan staðlaðs ramma sem oft er viðhaldið af hæfnisetri viðskiptagreindar. Þau geta 

ekki náð árangri án þess að fyrirtækin hafi komið á fót ferlum, aðgerðum og stöðlum við 

afhendingu viðskiptagreindarlausna sem yfirleitt er gert í miðlægu umhverfi.  

Aðaleinkenni hagræðingarstigsins er að fyrirtæki nota viðskiptagreind til þess að veita 

viðskiptavinum og birgjum upplýsingaþjónustu á borð við sérsniðnar, gagnvirkar skýrslur og 

mælaborð. Umhverfi viðskiptagreindar er mikilvægt þegar kemur að því að veita virðisaukandi 

þjónustu sem skapar hagnað og samkeppnisforskot. 

Sambandið á milli viðskiptagreindar og reksturs er sterkast á hagræðingarstiginu. UT og aðrar 

deildir vinna saman að því að fá nýja viðskiptavini og auka sölu. Þegar fjöldi 

viðskiptagreindarnotenda eykst sér fyrirtækið mikilvægi þess að veita hágæðaþjónustu til 

viðskiptavina. Á þessum tímapunkti eru fyrirtæki yfirleitt reiðubúin til að setja mikið fjármagn 

í viðskiptagreindina til þess að viðhalda sterkri lausn sem stenst allar þjónustukröfur. 

Auk þess að bjóða upp á dreifða þjónustu nota fyrirtæki á hagræðingarstiginu þjónustumiðaða 

uppbyggingu til þess að flýta fyrir þróun viðskiptagreindarlausna. Með því að tengja virkni 

viðskiptagreindar og fyrirspurnalíkön saman við vefþjónustuviðmót er hægt að setja þá færni 

sem viðskiptagreind hefur upp á að bjóða í hvaða forrit sem er óháð stýrikerfi og forritunarmáli. 

Þá er hægt að búa til forrit sem nota mismunandi hluti sem eru í viðskiptagreindar- eða 

gagnaþjónustunni. Algengt er að slíkt forrit séu gátt sem sýnir töflur eða 

frammistöðumælikvarða sem stýrt er af vefþjóni. Flóknari forrit bæta við gagnasöfnun í kjölfari 

atburða með regluvélum, forspárlíkönum, viðvörunum og ferlum verkflæðis til þess að fylgjast 

með og framkvæma viðskiptaferla í rauntíma. Forrit sem stjórnast af atburðum blanda saman 

bestu aðgerða- og greiningarþáttunum svo úr verður fullkomin samsetning. 
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2.1.3. The HP Business Intelligence Maturity Model 

Líkan Hewlet Packard (2012) fyrir þroskastig viðskiptagreindar er byggt á reynslu þeirra af því 

að þjónusta fyrirtæki í mörgum mismunandi atvinnugreinum. Áhersla er lögð á þrjá þætti sem 

sagðir eru lykill að árangri fyrirtækja þegar kemur að viðskiptagreind. Fyrsti þátturinn, kallaður 

notagildi (business enablement), snýr að þeim þörfum og vandamálum sem viðskiptagreindin 

gerir fyrirtækinu kleift að leysa. Annar þátturinn er upplýsingatæknin sem notuð er til þess að 

þjónusta þarfir fyrirtækisins. Þriðji þátturinn er áætlana- og verkefnastjórnunin (strategy and 

programme management) sem drífur áfram viðskiptagreindina. Líkanið greinir frá þróun 

þessara þriggja þátta eða yfir fimm þroskastig. Þau eru rekstur, umbætur, samræming, efling, 

og umbreyting. Einnig greinir það frá því hvaða skref er nauðsynleg að taka til þess að komast 

frá einu stigi yfir í það næsta.  

 

Fyrsta stig: Að reka fyrirtækið 

Hér er fjárfesting í viðskiptagreind að byrja. Þetta gæti átt við fyrirtæki sem eru að byrja að 

hugsa um viðskiptagreind eða önnur sem hafa farið í gegnum nokkur misheppnuð verkefni. Á 

þessu stigi er umgjörðin fyrir viðskiptagreindina skilgreind. Umfangið nær yfirleitt aðeins yfir 

einn hóp eða deild innan fyrirtækisins. Hér er viðskiptagreind aðeins nýtt til þess að halda 

rekstrinum gangandi. 

Þarfir rekstursins snúa að því að bæta getu notenda til grunnskýrslu- og greiningargerða þar 

sem töflureiknar eru vinsælasta tólið. Notendurnir eru aðallega stjórnendur, auk lítils fjölda 

greinenda og rekstrarnotenda sem sinna þeirri handavinnu að safna saman gögnum með 

mismunandi uppruna og búa til skýrslur og greiningar til að færa stjórnendum. Þessar skýrslur 

og greiningar eru aðallega gerðar mánaðarlega eða ársfjórðungslega þar sem ekki gefst tími til 

tíðari skila á upplýsingum. Oft er hægt að framkvæma viðskiptagreindarverkefni í fjármála-, 

markaðs- og söludeildum á farsælan hátt á þessu stigi. Dæmi um slík verkefni gætu verið 

skýrslur um fjármál deilda, svæðisbundin sölusaga og einhverjar söluspár. 

Áhersla upplýsingatækni á þessu þroskastigi er grunnaðgengi að gögnum. Þetta eru oft 

einangruð og tilfallandi tilvik sem snúa að því að mæta þörfum einstaka hópa. Gögnin eru 

geymd í gagnabúðum deilda eða sviða eða jafnvel innan ákveðinna viðfanga. Ekki er til staðar 

nein samþætting á gögnum. Fyrsta stigið er skilgreinist af frumraunum í ferlinu þegar gögn eru 

sótt í grunnkerfi, þeim breytt og þeim hlaðið í vöruhús ganga, einnig þekkt sem ETL ferli og 
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OLAP tækni. Í flestum tilvikum krefst söfnun, samþætting og undirbúningur gagna fyrir 

skýrslur mikillar handavinnu. 

Lítil áhersla er lögð á stjórnun viðskiptagreindarverkefnisins þar sem það er lítið og framkvæmt 

innan deildar eða sviða. Stjórnendur taka lítinn eða engan þátt í ákvörðunum sem varða 

fjármögnun viðskiptagreindar. Þekking á viðskiptagreind er aðeins innan takmarkaðs hóps. 

Til þess að komast af þroskastigi eitt og yfir á næsta er mikilvægt að bæta aðgengi að gögnum. 

Eins og áður kom fram eru gögnin líklega geymd í ótengdum gagnagrunnum og ættu fyrirtæki 

að einbeita sér að því að samþætta þessi gögn með því að taka eitt safn fyrir í einu. Einnig er 

mikilvægt að skilja núverandi þarfir og framtíðarþarfir þegar kemur að hæfni notenda í 

viðskiptagreind. Fyrirtæki eiga auðveldara með að byggja upp sín viðskiptagreindarverkefni ef 

þeim tekst að greina þessar þarfir fljótlega. Líklegt er að fjölga þurfi þeim sem hafa þekkingu 

á viðskiptagreind til þess að komast á þroskastig tvö. Sá stuðningur sem stjórnendur veita 

hjálpar mikið þegar kemur að ráðningum og fjármögnun í tengslum við 

viðskiptagreindarverkefni og því ætti einnig að vinna að því að fá þann stuðning. 

 

Annað stig: Að mæla og fylgjast með rekstrinum 

Á þroskastigi tvö er áhersla lögð á viðskiptagreindarverkefni innan smærri sviða eða lóðréttra 

lausn. Líkt og innleiðingu greininga fyrir mannauðsstjórnun eða samþættingu gagna um 

viðskiptavini. Í staðinn fyrir að hafa aðeins handvirkar tilfallandi lausnir er meira farið að sjást 

af  skipulögðum aðgerðum til þess að mæla hvað hefur gerst í rekstrinum, fylgjast með honum 

og veita stjórnendum yfirsýn. 

Áherslan hjá þörfum notenda er ennþá sú að bæta skýrslu- og greiningargerð en hún færist 

einnig í áttina að innleiðingu einfaldra mælaborða og árangursmats, auk forrita fyrir 

áætlanagerð og forspár. Þótt minna átak þurfi til þess að vinna og setja gögnin fram eru flestir 

notendur stjórnendur. Þeir geta nýtt sér einhverja eiginleika sjálfsþjónustu og jafnvel breytt 

skýrslum og greiningum en þó aðeins í takmörkuðum mæli. Gögn eru uppfærð oftar og því eru 

skýrslur og greiningar gerðar vikulega eða mánaðarlega. 

Það er einkennandi fyrir upplýsingatækni á þroskastigi tvö að áhersla er lögð á það að þjónusta 

upplýsingaþarfir ákveðinna sviða. Þótt vöruhús gagna, gagnabúðir og gagnageymslur séu orðin 

algeng og nýtt af mörgum mismunandi deildum eða sviðum eru þau ennþá miðuð að ákveðnu 

viðfangi og án samþættingar. Fyrirtæki á þroskastigi tvö eru farin að færa sig yfir í veftengd 
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skýrslugerðarforrit og í auknum mæli farin að nýta sér eiginleika viðskiptagreindar, sem standa 

þeim til boða í gegnum þeirra þjónustuaðila. Meiri áhersla er lögð á gæði gagna en þó bara í 

sérstökum tilvikum með því að hreinsa til í ETL ferlinu. 

Fyrirtæki á þessu þroskastigi eru farin að sjá mikilvægi verkefnastjórnunar fyrir 

viðskiptagreind. Hlutverk og hæfni tengd verkefnum í viðskiptagreind eru formlega skilgreind 

og stjórnendur viðskiptagreindarverkefna eru ábyrgir fyrir fleiri en einni deild. Þrátt fyrir að 

fyrirtæki á þessu stigi geri sér betur grein fyrir ávinning þess að fjárfesta í viðskiptagreind er 

þátttaka stjórnenda í ákvarðanatöku tengdri henni takmörkuð.  

Það fyrsta sem þarf að bæta til þess að komast yfir á næsta þroskastig er að afhending skýrslna 

og greininga sé ekki vikuleg eða mánaðarleg, heldur þegar á þeim er þörf. Því er mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að byrja að skrá þarfir notenda viðskiptagreindar til þess að komast að því hve 

tímanlega upplýsingarnar þurfa að berast hverjum notendahóp. Skráning á þörfum notenda 

kemur einnig að góðum notum við það að þróa og hagræða skýrslugerðar- og greiningartólum 

sem standa notendum viðskiptagreindar til boða. Á þriðja þroskastigi fara fyrirtæki að veita 

gæðum og stjórnun gagna meiri eftirtekt. Því ættu þau fyrirtæki sem eru á öðru þroskastigi að 

finna þær deildir og hópa sem eru skuldbundnir því að að taka ábyrgð á sínum gögnum. Þær 

upplýsingar væri hægt að nýta til prófunar á þróaðri ferlum í kringum gæði og stjórnun gagna. 

Eitt af aðaleinkennum fyrirtækja á þriðja þroskastiginu er ákveðin framtíðarsýn í 

viðskiptagreind og leiðarvísir að henni. Annars stigs fyrirtæki ættu að kanna hvort úrræði og 

þekking til þess að fara í slíka stefnumótun séu til staðar innanhús eða hvort leita þurfi til 

utanaðkomandi aðila. 

 

Þriðja stig: Innleiðing frammistöðustjórnunar og þekkingar 

Fyrirtæki á þriðja þroskastiginu eru farin að fá samþætta sýn á þær upplýsingalausnir sem voru 

innleiddar á seinasta stigi. Þessi samþætting býður upp á aukið virði í gegnum flóknari 

mælingar og greiningar. Fyrirtæki geta til dæmis byrjað að reikna hluti eins og virði 

viðskiptavina, sem krefst þess að gögn um viðskiptavini og fjármál séu tengd saman. Á þessu 

stigi er hægt að gera grein fyrir framlagi viðskiptagreindar til rekstursins. Mælingar eru 

skilgreindar og ferli eru til staðar. Mikið af vinnunni sem átti sér stað á þroskastigi tvö skilar 

sér í verðmæti og færni sem bætir reksturinn í gegnum útbreidda notkun viðskiptagreindar. 
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Þar sem staðbundnum þörfum í skýrslugerð hefur verið fullnægt geta áhrifavaldar innan 

fyrirtækisins aukið samræmi og samþættingu sem oft er tengt stefnu í frammistöðustjórnun 

innan fyrirtækisins. Hér er virði greininga í brennidepli, yfirleitt fyrir ákveðin kerfi og ferli. 

Fyrirtæki hafa innleitt samþætta skýrslugerð og færast í áttina að stefnumiðuðu árangursmati  

og straumlínulöguðum lykilmælikvörðum fyrir frammistöðu. Notendur viðskiptagreindar 

aukast, þeir eru ekki aðeins stjórnendur heldur einnig framlínustarfsmenn. Aðgengi að gögnum 

er orðið áreiðanlegra og ekki eru lengur til staðar hindranir sem koma í veg fyrir tímanlega 

afhendingu þeirra í takt við þarfir rekstursins.  

Samþætting upplýsinga þvert og lóðrétt á milli deilda og sviða er lykilatriði þriðja 

þroskastigsins. Stök vöruhús gagna og gagnabúðir eru styrkt með sameiningu og mögulega er 

unnið að því að setja upp vöruhús gagna sem nær yfir allt fyrirtækið eða er miðlægt. Byrjað er 

að veita stjórnun stofngagna eftirtekt þar sem fyrirtæki reynir að fá heildarsýn á nokkur 

lykilgagnasöfn, eins og viðskiptavini, birgja eða starfsmenn. Á þessu stigi eru gæði og stjórnun 

gagna farin að skipta meira máli sem skilar sér í fágaðra skipulagi þeirra mála. Ákveðnar deildir 

og/eða svið innan fyrirtækisins hafa tekið ábyrgð á sínum gögnum og skipað umsjónarmenn 

yfir þeim gögnum.  

Þegar þarfir notenda verða flóknari og samþætting upplýsinga fer á hærra stig er hæfni til þess 

að stjórna nauðsynleg til að ná árangri. Hæfni í stjórnun mismunandi þátta eins og 

breytingastjórnun, aðfangastjórnun og væntingastjórnun eru lykillinn að því að ná þessari 

auknu samþættingu. Fyrirtæki á þriðja stigi hafa þróast frá stjórnun einstakra 

viðskiptagreindarverkefna yfir í stjórnun viðskiptagreindar sem heild. Þá hafa þau framtíðarsýn 

og leiðarvísi, ferli við ákvarðanatöku, stjórnunarlíkan og aðferðafræði við áhættustýringu. Á 

þessu stigi fer þróun hæfniseturs viðskiptagreindar af stað, auk hagræðingar í kostnaði og 

aðföngum. Æðstu stjórnendur fyrirtækja eru farnir að taka þátt í viðskiptagreind af miklum 

áhuga þar sem þeir eru farnir að sjá mælanleg áhrif eins og kostnaðarlækkun.  

Efling framlínunotenda er lykilatriði fjórða þroskastigs. Líklegt er að mikill meirihluti notenda 

samanstandi af stjórnendum og ofurnotendum á þroskastigi þrjú. Eitt helsta skilyrði þess að 

komast á fjórða stigið er að veita almennum starfsmönnum aðgengi að viðskiptagreind. 

Fyrirtæki þurfa því að skilja þarfir nýs hóps notenda og hvernig tól mæta þörfum þeirra til 

rekstrarupplýsinga. Ómótuð gögn koma til sögu á fjórða stigi. Því þurfa fyrirtæki að greina 

hvaða verðmætu ómótuðu upplýsingar þau eiga og hvernig hægt er að sameina þær með 

mótuðum gögnum svo hægt sé að vinna úr þeim gagnlegar upplýsingar.  
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Fjórða stig: Stuðningur við nýsköpun í rekstri og afköst starfsmanna 

Fyrirtæki á fjórða stigi eru að breyta upplýsingum í öfluga eign. Þau eru að standast áskoranir 

í kringum stjórnun stofngagna, umsýslu gagna og eru að færa viðskiptagreind til fjölda 

starfsmanna. Viðskiptagreiningar eru orðan lykilpartur af stefnunni og eru partur af 

rekstrarferlum. Aðgengi að upplýsingum er á þeim stöðum þar sem það þarf að vera og þegar 

það þarf að vera. Upplýsingar eru miðlægar og umhverfið er sveigjanlegt og getur auðveldlega 

aðlagað sig að breyttum þörfum í rekstrinum. 

Á fjórða þroskastiginu er þekking nýtt til þess að breyta ferlum innan fyrirtækisins og hvernig 

fólk starfar. Greiningar eru sjálfvirkar og partur af ferlum til þess að aðstoða við ákvarðanatöku 

í framlínunni. Notendur í framlínunni hafa nýjar væntingar til afhendingar og notagildis 

upplýsinga í sínu umhverfi. Eftirlit með starfsemi og aðrar birtingarmyndir viðskiptagreindar í 

daglegum rekstri sem fyrirtæki á þessu stigi tileinka sér verða til þess að eftirspurn eftir 

viðskiptagreind á meðal almennra starfsmanna eykst. Þótt aukin áhersla sé lögð á að 

framlínustarfsmenn sem notendur viðskiptagreindar á þessu stigi, halda stjórnendur áfram að 

nota viðskiptagreind til þess að skipuleggja og stjórna stefnu fyrirtækisins. 

Fyrirtæki á fjórða stigi vinna að því að láta gögn alls staðar í starfseminni svara sömu 

spurningunni eins. Stjórnun stofngagna felst í því að halda utan um gögn mismunandi starfsemi 

og/eða á milli svæða. Stuðningur fyrir umsýslu gagna er á meðal æðstu stjórnenda UT-deildar 

og hagsmunaaðila í rekstrinum og með því er hægt að framfylgja stöðlum og reglum alls staðar 

í fyrirtækinu. Til staðar er traust framkvæmdaáætlun um gæði gagna og hagsmunaaðilar á 

meðal UT-deildar og annarra deilda eru skuldbundnir því að takast á við vandamál sem tengjast 

gæðum gagnanna á frumstigum frekar en að fela þau með lagfæringum seinna í ferlinu. 

Átaksverkefni eru í gangi við það að samþætta ómótuð og mótuð gögn til þess að auka afköst 

starfsmanna. Búið er að samþætta viðskiptagreind að fullu innan gátta fyrirtækisins. Þá er 

innleiðing á þróaðri tækni til greininga hafin, eins og framsetningu gagna, til þess að mæta 

þörfum notenda.  

Aukið mikilvægi er sett á það að halda utan um alla þætti viðskiptagreindar, þar sem hún er 

orðinn eðlilegur hluti af allri stefnumótun. Stjórnun viðskiptagreindarverkefna er samþætt 

annarri verkefnastjórnun innan fyrirtækisins og er hluti af þeirri stefnu. Stjórnendur eru ráðnir 

til að sjá um utanumhald viðskiptagreindar og fyrirtæki eru byrjuð að nýta sér öflug og 

sveigjanleg líkön fyrir afhendingu lausna. Líkan fyrirtækisins fyrir umsýslu viðskiptagreindar 

er framsækið og nálgun fyrirtækisins á að bera kennsl á hagkvæmni viðskiptagreindarverkefna 
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er háþróuð. Æðstu stjórnendur veita skipulögðu utanumhaldi viðskiptagreindar stuðning sem 

gerir það að verkum að viðskiptagreind er samofin öllum aðgerðum og áætlunum fyrirtækisins.  

Til þess að komast á fimmta þroskastigið þarf að vinna að því að straumlínulaga öll ferli og 

aðferðir í kringum viðskiptagreind. Það er gert með því að koma á fót þjónustumiðuðum ramma 

fyrir afhendingu viðskiptagreindar. Því ættu fyrirtæki á fjórða stiginu að kynna sér hvernig 

hægt er að gera samþættingu og afhendingu gagna mögulega á samfelldan hátt alls staðar í 

starfseminni, með þjónustumiðaðri uppbyggingu. Fyrirtæki sem vilja komast á næsta stig þurfa 

einnig að stytta tímann sem það tekur að afhenda notendum nýjar greiningar. Þau þurfa einnig 

að skilja hvernig tækninýjungar hafa áhrif á það hvernig notendur taka við og vinna úr 

upplýsingum. Þá er nauðsynlegt að stjórnendur styðji ekki aðeins utanumhald 

viðskiptagreindar heldur taki henni, sem stefnumótandi afli yfir reksturinn, opnum örmum. 

Fyrirtæki á fjórða stigi ættu að meta hversu tilbúnir æðstu stjórnendur eru fyrir þessa þróun og 

ákveða hvernig breytingastjórnun og fræðsluátökum er þörf á til þess að ná henni fram. 

 

Fimmta stig: Að skapa stefnumótandi snerpu og sérhæfingu 

Mjög fá ef einhver fyrirtæki eru raunverulega á fimmta þroskastigi á öllum sviðum. Þetta er 

lokastigið þar sem viðskiptagreind er innbyggð í alla starfsemi fyrirtækisins og 

forspágreiningar eru nýttar í nánast allri ákvarðanatöku. Uppbyggingin er að fullu 

þjónustumiðuð og gerir sveigjanleika í viðskiptamódelinu mögulegan með raunverulegri 

upplýsingasnerpu. Kerfi, notendur og verkfæri eru samþætt og styðja við utanumhald 

viðskiptagreindar. 

Í fimmta þroskastiginu hagnast fyrirtækið af því að hafa kvikt umhverfi upplýsinga þar sem 

upplýsingar koma ekki í veg fyrir skarpa stefnumótun heldur stuðla að henni og gera hana 

mögulega. Skörp kerfislíkön sem veita samkeppnisforskot verða að raunveruleika. Ekki er litið 

á greiningar sem virðisaukandi aðgerðir heldur sem lykilatriði fyrir starfsemina. Nýsköpun í 

viðskiptagreind verður að kjarnaáherslu þegar kemur að rannsóknum og þróun. Ávinningur 

þess að hafa samþættar upplýsingar og þekkingu er útbreiddur. Notendur á öllum stigum 

fyrirtækisins hafa aðgang að þessari innsýn, sem stuðlar að skilvirkum og hagkvæmum 

vinnubrögðum. 

Hér nær upplýsingastjórnun hæstu hæðum þar sem upplýsingum er komið til skila með 

þjónustulíkani. Aðgengi að samþættum upplýsingum er óhindrað, óháð uppruna gagnanna eða 
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þeirri tækni sem notuð er til samþættingarinnar. Framkvæmdaáætlanir í kringum umsýslu halda 

áfram og gæði gagna aukast. Þetta gerist með stuðning og langvarandi trú æðstu stjórnenda á 

eignarhaldi rekstrarsviða, á gögnunum, og áherslu á mikilvægi þess að leiðrétta vandamál tengd 

gæðum gagna við upptök þeirra. Ómótuð og mótuð gögn eru að fullu samþætt. Þróuð 

viðskiptagreind er að fullu innbyggð í ferla, kerfi og verkflæði. Það er lýsandi fyrir aðgerðir, 

sem eru notaðar til þess að bæta afhendingu upplýsinga, að þær eru skarpar og nýjar greiningar 

eru auðveldlega hannaðar til að sinna nýjum hlutverkum. Notendur geta nálgast upplýsingarnar 

sem þeir þurfa, þegar þeir þurfa þær, á auðveldan hátt. Þetta hjálpar þeim að sinna sínum 

hlutverkum innan fyrirtækisins. 

Fimmta þroskastigið einkennist af því að virði viðskiptagreindar er að fullu náð. Stjórnendur 

taka viðskiptagreind sem stefnumótandi afli opnum örmum. Í einhverjum tilfellum er búin til 

staða framkvæmdastjóra greininga. Hann aðstoðar fyrirtæki við það hvernig er best að nota 

upplýsingar til þess að ná forskoti á samkeppniaðila. Framsækin stjórnun á utanumhaldi 

viðskiptagreindar hjálpar fyrirtækinu að ná því virði sem fjárfestingar þess í viðskiptagreind 

hafa upp á að bjóða. Þá er fyrirtækið skuldbundið til þess að hafa rannsóknir og þróun 

viðskiptagreindar á sinni stefnu. 

Fyrirtæki sem kemst á fimmta stigið þarf að halda áfram að þróa hæfni sína í viðskiptagreind 

með því að skilja og nýta tækninýjungar. Í þessu felst ekki aðeins næsta bylgja nýsköpunar í 

afhendingu upplýsinga, heldur einnig ný verkfæri og tækni. Þau verða partur af því hvernig 

notendur vinna á hverjum degi. Fyrirtæki á fimmta stiginu geta einnig staðið frammi fyrir 

áskorunum sem tengjast hnattvæðingu. Umfang viðskiptagreindar verður að geta aðlagast 

mismunandi svæðum, hvort sem þar eigi í hlut gagnasnið, uppruni, aðferðir við söfnun, 

reglugerðir um persónuvernd eða ríkjandi aðferðir við móttöku og notkun þekkingar. Það að 

komast á fimmta stigið er afrek út af fyrir sig en það framúrskarandi fyrirtæki sem nær því 

afreki hefur ekki efni á því að staðna. Nauðsynlegt er að halda áfram sinni skuldbindingu við 

framþróun í viðskiptagreind og að tryggja að þarfir notenda á öllum stigum til upplýsinga séu 

uppfylltar. 
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2.3. Samanburður á líkönum 

Þótt megin áhersla þessara þriggja líkana sé sú sama eru þau með mismunandi áherslur sem 

eru þá líklega til þess fallnar að aðgreina sig frá hinum enda eru þessi líkön að einhverju leiti 

notuð til þess að laða mögulega framtíðarviðskiptavini að fyrirtækinu.  

Líkan TDWI leggur mikla áherslu á erfiðleikana sem fylgja því að fara á milli þroskastiga, þá 

sérstaklega hættanna sem eru í flóanum og hyldýpinu eins og þeir nefna þá. Líkan Hewlett-

Packard einblínir hinsvegar mikið á þá þætti sem þarf að huga að hverju sinni til þess að halda 

áfram að þroskast. Ekki er farið sérstaklega ofan í það hver munurinn á þessum þáttum er á 

milli hvers stigs, heldur eru bara aukið við lýsingarorðin sem fylgja þeim. Í líkani Gartner er 

áherslan hinsvegar á muninn á þessum þáttum á milli þroskastiga, það er að segja hvernig til 

að mynda gæði gagna eru mismunandi eftir hverju þroskastigi og var því ákveðið að leggja 

áherslu á það líkan við framkvæmd rannsóknarinnar. 

 

3. Rannsókn 

Markmið þessarar rannsóknar var að svara spurningunni ,,Hvert er þroskastig viðskiptagreindar 

hjá íslenskum fyrirtækjum?” Það var gert með því að taka viðtöl við fjóra ráðgjafa sem eru 

sérfræðingar á sviði viðskiptagreindar. Þeir voru fengnir til þess að leggja sitt mat á hina ýmsu 

þætti er varða uppbyggingu viðskiptagreindar fyrirtækja. Niðurstöður þessara viðtala voru svo 

bornar saman við þekkt líkön um þroskastig viðskiptagreindar. Loks var dregin ályktun um 

þroskastig viðskiptagreindar hjá íslenskum fyrirtækjum út frá niðurstöðum. 

3.1. Rannsóknaraðferð 

Notast var við matsúrtak við val á viðmælendum. Það var gert í samráði við leiðbeinanda, í 

ljósi þess að markmið rannsóknarinnar var að kanna fræðigrein sem er ekki almennt þekkt. 

Með þeirri aðferð eru þátttakendur valdir af rannsakanda á þeim forsendum að talið er að þeir 

þekki viðfangsefnið vel og muni því veita sem bestar upplýsingar. Þessi aðferð er fljótleg og 

þægileg en ekki er hægt að alhæfa um þýði út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Haft var 

samband við viðmælendur með tölvupósti í lok október. Viðmælendur voru valdir umfram aðra 

sem starfa á sama sviði af ýmsum ástæðum. Þeir hafa allir unnið með stórum hluta þeirra 

fyrirtækja sem hafa fjárfest í viðskiptagreind. Þá þekkir rannsakandi alla viðmælendur.   

Viðtölin voru tekin í byrjun nóvember, annað hvort á vinnustöðum þeirra eða í Háskólanum í 
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Reykjavík. Öll viðtölin voru tekin upp á snjallsíma með samþykki viðmælenda. Allir vildu þeir 

gæta nafnleyndar.  

Viðmælendur starfa allir sem ráðgjafar á sviði viðskiptagreindar. Þeir eiga það sameiginlegt að 

hafa menntun á sviði tölvunarfræði. Einnig að hafa unnið að innleiðingu viðskiptagreindar á 

öllum stigum innleiðingarferlisins. Sem heild hafa viðmælendur unnið með stórum parti af 

íslenskum fyrirtækjum, úr flestum atvinnugeirum. Litlum og stórum fyrirtækjum, með mikið 

og lítið fjármagn, einkarekin sem opinber. Því ætti þeirra mat á þroska viðskiptagreindar 

íslenskra fyrirtækja að vera nálægt því sem hann er í raun og veru. Viðmælendur eiga eiga það 

einnig sameiginlegt að þeir stefndu aldrei ákveðið á starfsferil í viðskiptagreind, heldur leiddust 

þeir út í hana eftir mismunandi leiðum. 

Bókin Qualitative Research Design (Maxwell, 2005) var höfð til hliðsjónar við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Stuðst var við hálfopin viðtöl þar sem búið var að ákveða viðfangsefni og 

punkta niður áhersluþætti fyrirfram (sjá viðauka 1). Fyrst voru settar fram opnar spurningar um 

ákveðin viðfangsefni. Þá var spurt ítarlegar um viðfangsefnið, ef rannsakandi taldi öll svör ekki 

hafa komið fram. Rannsakandi var með þær spurningar fyrir framan sig, en þær voru 

eftirfarandi: 

 Hver er áreiðanleiki gagna? 

 Hver eru gæði gagna? Eru þau mæld? 

 Hvernig nota fyrirtæki stofngögn? 

 Hver er tímanleiki gagna? 

 Hvernig er stjórnun viðskiptagreindarverkefna háttað? 

 Eru áhrifavaldar og stuðningsaðilar viðskiptagreindar? Hverjir eru þeir? 

 Hver er færni notenda? 

 Eru ferli í kringum viðskiptagreind? Hverjir stjórna þeim? Hvar eru þau skráð? 

 Svarar viðskiptagreind þörfum fyrirtækja? Hverjar eru þarfirnar, hvernig er þeim 

svarað? 

 Hvernig er viðskiptagreind skilgreind í skipuriti fyrirtækja? Er hæfnisetur 

viðskiptagreindar til staðar? 

 Í hvaða formi eru upplýsingarnar sem viðskiptagreindin skilar? Hvaða verkfæri eru 

notuð?  Hvernig er framsetningu háttað? Hverjir sjá um lagfæringar og breytingar? 
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Það getur reynst erfitt fyrir óreynda rannsakendur að framkvæma lauslega skipulagða rannsókn 

(Miles og Huberman, 1994). Þessi aðferð, sem kallast fyrirbærafræði, var valin umfram 

megindlega rannsóknaraðferð, á borð við spurningakönnun. Það var gert vegna þess að djúp 

viðtöl við sérfræðinga bæta skilning og þekkingu rannsakanda á viðfangsefninu frekar en að 

komast að ákveðinni niðurstöðu (Kvale og Brinkmann, 2009; Creswell, 2013). Sú aðferð 

samræmist því markmiðum þessarar rannsóknar. Í viðtölunum var byrjað á að ræða um 

bakgrunn viðmælenda. Hvernig þeir hefðu endað í viðskiptagreind og reynslu þeirra af 

verkefnum á því sviði. 
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4. Niðurstöður 

Viðmælendur voru beðnir um að skilgreina viðskiptagreind og reyndust svör þeirra nokkuð 

svipuð. þeir sögðu viðskiptagreind vera regnhlífarhugtak yfir það að breyta gögnum í 

upplýsingar, sem auka þekkingu hjá fyrirtæki, sem hjálpar þeim við ákvarðanatöku. 

Viðmælandi 4 orðaði erfiðleikann við að skilgreina viðskiptagreind á eftirfarandi hátt: „Sama 

hvað maður kallar þetta þá kemst maður upp með það svo lengi sem þeir í kringum mann skilja 

það eins og maður gerir sjálfur.“ 

 

4.1. Nálgun í viðskiptargreindarverkefnum. 

Byrjað var á því að spyrja viðmælendurna út í það hvernig þeir nálguðust þau 

viðskiptagreindarverkefni sem þeir hafa tekið þátt í og hvort mikill munur væri á 

aðferðafræðinni sem þeir styðjast við eftir stöðu fyrirtækjanna sem áttu í hlut hverju sinni. Þá 

var einnig spurt að því hverju væri mikilvægast að huga að og hver algengustu mistökin væru.  

Þótt ekki allir væru með formlega aðferðafræði til staðar töluðu þeir á þann hátt að stuðst væri 

við sömu skrefin óháð því hver staða fyrirtækisins væri. Þeir voru allir á sama máli um að fyrsta 

skrefið væri að greina þarfir fyrirtækisins og einblína á lykilstarfsmenn fyrirtækisins. 

Viðmælandi 4 hafði þetta að segja um samskipti: „Ég byrja alltaf á samskiptum, tengi saman 

alla hluthafa þannig að allar upplýsingar um verkefnið verði upp á borðinu.“ 

Viðmælandi 2 sagði að hann vildi helst geta komið inn í fyrirtæki þegar þau eru lítið sem ekkert 

komin af stað í viðskiptagreind. Þá fengi hann tækifæri til þess að komast að grunnþörfunum. 

Hinir viðmælendurnir töluðu einnig um það hversu mikilvægt það væri að fá fyrirtækin til þess 

að skilja muninn á því hvað þau vilja fá og hvað þau þurfa að fá.  

Í svörum sínum töluðu allir viðmælendurnir um það hversu mikilvægur þáttur fjármálasvið 

fyrirtækja er. Sá þáttur rekstursins er yfirleitt fyrstur til þess að sækjast eftir þeim breytingum 

sem viðskiptagreind getur leitt til, hvað varðar yfirsýn, greiningar og skýrslu- og áætlanagerð. 

Viðmælandi 1 komst svo að orði: „Við byrjum oft á fjármálastjórunum, þeir vilja fá sínar 

greiningar og það er oft ekki endilega fyrir deildirnar heldur fyrir framkvæmdarstjórnina, stjórn 

fyrirtækja og hluthafa.“ 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir út í hvaða þáttur viðskiptagreindarverkefna þeim þætti vera 

mikilvægastur voru svör þeirra allra á þá leið að í raun væri það starfsfólkið sjálft sem skipti 

mestu máli. Hvort sem það væru samskipti á milli hagsmunaaðila innan fyrirtækisins, 
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stuðningur frá stjórnendum eða þekking á gögnunum. Að þeirra mati er þessi mannlegi þáttur 

nauðsynlegur til þess að viðskiptagreindin geti haldið lífi eftir að ráðgjafar hafa lokið sínu 

verki. Ef áhugi starfsmanna er ekki til staðar, stuðningur frá stjórnendum er lítill og enginn 

gerist ábyrgur fyrir verkefninu er það dæmt til þess að falla. Þessi svör tengdust síðan því sem 

þeir töldu vera algengustu mistökin varðandi viðskiptagreindarverkefni. Þar nefndu þeir allir 

að ekki væri nógu vel staðið að eftirfylgni. Fyrirtækin gefi sér ekki nægan tíma til þess að sjá 

til þess að hlutirnir gangi vel. Um leið og einhver vandamál koma upp reyni notendur frekar að 

uppfylla þarfir sínar með gömlu aðferðunum en að leita sér hjálpar. 

„Það eru allir rosa æstir í að fara af stað, svo þegar allt er farið að virka og 

grunnskýrslur og greiningar virka eru allir sáttir en þegar maður stígur í burtu 

er vandamálið að superusers gefast upp, eru kannski feimnir við að biðja um 

hjálp.“ 

Viðmælandi 4 talaði um mikilvægi breytingastjórnunar og að fyrirtæki vanmeti oft flækjustigið 

sem fylgir viðskiptagreind. Þau væru of oft að hugsa til þess ef hlutirnir færu úrskeiðis, í stað 

þess að vera búin undir það þegar þeir fara úrskeiðis, eins og oft er raunin. 

 

4.2. Almennt um viðskiptagreind 

Hér voru viðmælendurnir fengnir til þess að segja hvernig þeim þykir íslensk fyrirtæki vera að 

nýta sér viðskiptagreind og hvar þeim þætti áherslurnar liggja með tilliti til rekstrarþátta. Þá 

voru þeir einnig spurðir út í það hvers vegna þeim þætti mikilvægt að fyrirtæki nýttu sér 

viðskiptagreind og hvaða þátta ætti að hugsa til þegar verið er að réttlæta þann kostnað sem 

henni fylgir.  

Þeirra mat var að fyrirtæki væru mikið að horfa aftur í tímann og bera saman við það sem er í 

gangi í dag. Setja fram rauntölur við hlið áætlunar og fyrri tímabil. Áhersla er lögð á að sjá 

hvernig fyrirtækinu gekk en minna er skoðað af hverju því gekk þannig. Enn síður er skoðað 

að greina hvernig því mun ganga. Að þeirra mati er ekki farið að líta á viðskiptagreind sem 

mikilvægan hluta af starfsemi fyrirtækja, nema í þeim tilvikum sem hún er nýtt við 

áætlanagerð. Viðmælandi 1 komst svo að orði: „Fólk er bara sátt við að hafa auðveldara form 

til að koma þessum einföldu skýrslum til stjórnenda. Það er ekki verið að nýta þetta nægilega 

vel til ákvörðunartöku.“ 
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Af svörum viðmælenda að dæma er víst að viðskiptagreindarverkefni byrja nánast 

undantekningalaust í fjármáladeildum og leiðist út frá henni inn í aðrar deildir. Tveir þeirra 

töluðu sérstaklega um að markaðsfólk væri í auknum mæli farið að sýna viðskiptagreind. 

Aðeins einn viðmælenda minntist á mannauðsdeildir og sagði þær nánast alltaf undanskildar.  

Þegar viðmælendur voru beðnir um að útskýra af hverju þeim þætti viðskiptagreind mikilvæg 

fyrir starfsemi fyrirtækja og hvernig mætti réttlæta fjárfestingu í henni voru svör þeirra svipuð. 

Til að byrja með sögðu þeir að hún gæti hjálpað fyrirtækjum að öðlast yfirsýn yfir öll svið 

rekstursins. Ef það er verið að ná þessari yfirsýn með handvirkum leiðum muni viðskiptagreind 

örugglega hjálpa starfsmönnum að nýta tíma sinn frekar í að vinna úr upplýsingunum, frekar 

en að búa þær sjálfir til. Þannig geti viðskiptagreind hjálpað færri starfsmönnum að sinna fleiri 

verkefnum. Að lokum töluðu þeir um tækifærin sem viðskiptagreindin getur hjálpað 

fyrirtækjum að finna. Með tilliti til þessa tækifæra í réttlætingu fjárfestingar í viðskiptagreind 

sagði einn viðmælandinn einfaldlega: „...Einnig er erfitt að ákveða hvað það hefði kostað 

fyrirtæki að taka ranga ákvörðun án viðskiptagreindar samanborið við rétta ákvörðun með 

viðskiptagreind.“ 

 

4.3. Hugmyndir viðmælenda um þroskastig viðskiptagreindar 

Viðmælendur voru spurðir út í þeirra þekkingu á líkönum fyrir þroskastig viðskiptagreindar og 

kom í ljós að hún var lítil sem engin. Tveir þeir höfðu rekist á þau í sínu starfi og kynnt sér þau 

lítillega en hinir tveir viðurkenndu að hafa aldrei velt þeim sérstaklega fyrir sér. Viðmælandi 1 

hafði eftirfarandi um þetta að segja: „...Fyrirtæki vilja bara fá lausn á skammtímavandamálum 

en eru ekki að spá í að ná að bæta sig yfir eitthvað langtímaferli eins og þessi þroskastigslíkön 

einblína á.“ 

Í þessum hluta viðtalsins voru viðmælendur einnig spurðir hvernig þeir myndu framkvæma 

úttekt á viðskiptagreind fyrirtækis. Þeir töluðu allir um að mikilvægt væri að komast að því 

hversu vel viðskiptagreind væri að svara þeim spurningum sem koma upp í fyrirtækinu og 

einnig hvers eðlis þær spurningar eru. Viðmælandi 2 orðaði þetta á eftirfarandi hátt: „...Þarft 

alltaf að vita hverjar þarfirnar eru, hver eru markmið lykilstjórnenda, því ef það eru einfaldar 

spurningar er viðskiptagreindin ekki langt komin.“ 

Þá töluðu þeir allir um að mikilvægt væri að skoða hvernig viðskiptagreindarverkfærin væru 

að nýtast. Það er að segja, hvort starfsmenn þyrftu að taka gögn út úr verkfærunum og vinna 
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með þau sjálfir til þess að fá þau svör sem þá vantar. Því tengt nefndu þeir gæði og innihald 

gagna, hversu heildstæð þau eru. Viðmælandi 1 talaði sérstaklega um áreiðanleika gagna og 

viðhorf starfsmanna til þeirra og komst svo að orði: „...Það er verst þegar enginn treystir 

gögnunum og enginn notar þau. Það er algjör byrjunarreitur.“ 

 

4.4. Mat á þroska hinna fjögurra undirstöðuþátta viðskiptagreindar 

Í síðasta hluta viðtalsins voru viðmælendurnir beðnir um að leggja sitt mat á stöðu fjögurra 

þátta, sem greint er frá í þroskastigslíkani Gartner, út frá þeim fyrirtækjum sem þeir hafa unnið 

fyrir og þekkja til. 

4.4.1. Gögn 

Svör viðmælenda við því hver gæði, áreiðanleiki, stjórnun, geymsla og tímanleiki gagna væri 

hjá fyrirtækjum voru eftirfarandi: 

Viðmælandi 4: 

„Áreiðanleikinn er svolítið tengdur því að við erum ekki með það mikið af 

gögnum á Íslandi. Gagnasöfnin eru tiltölulega lítil, létt að viðhalda góðum 

gæðum og tengja við þjóðskrá sem þýðir að gögnin eru nokkuð rétt. 

Gagnalega séð er umhverfið mjög gott. Kennitalan einfaldar hlutina 

gífurlega mikið og gerir okkur kleift að tengja saman hluti sem annars væri 

ekki hægt að tengja saman… Það er ekki mikið um mælingar á gæðum gagna 

á íslandi… Fyrirtæki eru frekar með ábyrgðarmenn fyrir ákveðin gögn sem 

tengjast hans sviði… Fyrirtæki eru ekki mikið að nota aðalgögn eða 

stofngögn… Uppfærslur eru sjaldnast í rauntíma eða oft á dag, þarfir 

fyrirtækjanna krefjast þess ekki. Fyrirtæki fá gögnin þegar þau þurfa á þeim 

að halda… Flest stór fyrirtæki eru með vöruhús gagna, minni fyrirtæki eru 

oftar með gagnanámur eða ODS.“ 

Viðmælandi 1: 

„Ég held að áreiðanleikinn sé í lagi, gögnin sjálf eru þarna, það er allt til 

staðar og þetta er skráð… Gæðin eru að batna, þau eru ekkert frábær en ekki 

slæm, bara meðal. Fyrirtæki eru ekki að spá í gæðunum og rekjanleikin er 

miðlungs… Það er helst að treyst sé á að starfsmenn sem þekkja gögnin vel 

taki eftir villum… Notkun stofngagna er ekki algeng, ég tel að meginþorri 
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fyrirtækja á Íslandi þurfi það ekki… Mestmegnis er verið að keyra hluti frá 

því í gær um nóttina, fyrirtæki fjárfesta bara í hraðari uppfærslum þegar þau 

þurfa þess nauðsynlega… Þetta er voðalega oft í einhverskonar vöruhúsi 

gagna, hvernig sem það er uppbyggt.“ 

Viðmælandi 2: 

„Íslensk fyrirtæki eru með of mikið af gögnum sem er búið að plástra saman 

og þannig eru gagnagæðin ekki góð út í gegn… Allir vilja meina að gögnin 

sín séu hrein og falleg en það er aldrei svoleiðis… Ég veit ekki til þess að 

mælingar séu að eiga sér stað markvisst fyrir gæði gagna, UT-deildir eru 

meira að spá í að spara í diskastæðunni sinni heldur en að passa uppá 

áreiðanleika gagna… Yfirleitt þarf að leggja mikla vinnu í víddargögnin hjá 

fyrirtækjum og koma á stjórnun stofngagna… Öryggi gagna er mjög misjafnt 

eftir fyrirtækjum og víða pottur brotinn þar… Yfirleitt eru fyrirtækin með 

vöruhús gagna.“ 

Viðmælandi 3: 

„Þar sem við búum á Íslandi eru gögnin okkar mjög meðfærileg, 

gagnamagnið sem við erum að fást við er það lítið að varla er hægt að tala 

um Big Data… Það er oftast mjög auðvelt að ná utan um öll gögn fyrirtækis 

með einfaldri keyrslu… Flest fyrirtæki eru að fá gögnin þegar þau þurfa á 

þeim að halda… Þau vita að gæði gagna er vandamál og eru að sækjast eftir 

lausnum á því… Myndi ekki segja að stofngögn væru algeng nema hjá 

íslenskum erlendum fyrirtækjum þar sem verið er að kaupa önnur fyrirtæki 

og þörf er á að sameina gagnastrúktúrinn… Flestir af þeim fyrirtækjum sem 

ég þekki eru með vöruhús gagna.“ 
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4.4.2. Mannlegi þátturinn 

Eftirfarandi höfðu viðmælendurnir að segja um stöðu mannlegra þátta. Eins og stjórnun, 

skipulag, stuðning, áhrifavalda og færni, í viðskiptagreind fyrirtækja: 

Viðmælandi 3: 

„Stundum er starfsmönnunum sem eru falin þessi verkefni ekki með 

commitment stjórnenda til þess að sinna þessu vel vegna þess að þeir hafa 

nóg af öðrum hlutverkum nú þegar… Fyrirtæki hverfa oft frá reglum í 

skráningu til að sinna undantekningum og fylgja þeim því ekki eftir… 

Hagdeildir, fjármálastjórar og tekjusvið sem eru mestu áhrifavaldarnir. 

Viðskiptagreindarverkefni fá yfirleitt ágætan stuðning og það frá yfirstjórn 

fyrirtækja… Notendur er nokkuð færir og óhræddir við að prufa, Sérstaklega 

hvað varðar Microsoft Power BI. Ég myndi telja að þekkingarstigið væri hátt 

á Íslandi.“ 

Viðmælandi 1: 

„Það er illa staðið að stjórnun viðskiptagreindarverkefna, yfirleitt er þetta 

þannig að þeir sem eiga að sjá um þetta eru drekkhlaðnir af verkefnum og 

fólk reddar sér með öðrum aðferðum… Þetta kemur voðalaga oft í gegnum 

IT, þar eru grúskararnir. En á endanum er þetta forstjórinn eða 

framkvæmdastjórinn sem er mesti áhrifavaldurinn... Almennt séð er einn og 

einn sem er að prófa sig áfram en mest eru þetta neytendur á því sem búið er 

til. Nema kannski fjármálastofnanir sem hafa greiningadeildir.“ 

Viðmælandi 2: 

„Það er staðið illa að þessu, ekki vegna þess að starfsfólkið er óhæft heldur 

vegna þess að það fær ekki tíma til að sinna þessu...Skráning í fjárhags- og 

sölukerfi er í nokkuð góðu lagi en í kerfum sem eru ekki í forgangi er 

skipulagið minna, ábyrgð einstaklinga meiri á að hafa hlutina á hreinu sem 

klikka frekar… Í flestum tilfellum er stuðningurinn frá fjármálastjórum en 

stundum eru þetta stjórnir fyrirtækja, forstjórar eða framkvæmdarstjórar… 

Oft er sá sem leiðir verkefnið neðar í skipuritinu, þá er erfitt að ná dreifingu 

utan þeirrar deildar... Ekki mikil áhersla á að meirihluti notenda afli sér 
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almennilegrar þekkingar í notkun viðskiptagreindar, þeir þurfa yfirleitt á 

mikilli hjálp að halda.“ 

Viðmælandi 4: 

„Hún mætti vera markvissari… Yfirleitt er þetta leyst bara einhvern veginn 

af deildunum. Það mætti vera meira um miðstýringu á þessu þar sem lausnir 

eru búnar til eða hlutir eru lagaðir fyrir alla í einu… Ég veit ekki til þess að 

það er reglulegt skipulag á skráningu... Stuðningurinn er frá 

framkvæmdarstjórn og yfirleitt er drifkrafturinn einhver í fjármála-, 

markaðs- eða þjónustusviði... Fólk er almennt séð gott í að tileinka sér þetta 

og fikta svolítið.“ 

4.4.3. Ferlar 

Svör viðmælenda við því hvernig ferlum í kringum viðskiptagreind er háttað voru eftirfarandi: 

Viðmælandi 4: 

„Það er lítið um ferlastjórnun, hún mætti vera miklu betri. Mikil áhersla á að 

framleiða í staðinn fyrir að skoða stóru myndina og sjá hvort það sé hægt að 

búa til varanlegri lausn… Ferlar eru of mikið bara í hausnum á fólki… 

Þekking er ekki að haldast inní fyrirtækinu… Ef eitthvað klikkar þá veit fólk 

við hvern það á að hafa samband en ekkert meira… Þörfunum sem er svarað 

eru hvernig hlutirnir gerast, hvernig viðskiptavinirnir líta út og hverjar eru 

bestu vörurnar… Viðskiptagreind er alltaf hluti af IT eða fjármáladeild, 

sumir eru með óformlega faghópa en hvergi formlegt hæfnisetur 

viðskiptagreindar.“ 

Viðmælandi 2: 

„Held að heilt yfir sé ferlastjórnun á Íslandi ekki í lagi… Þar sem þarf að 

viðhalda gögnum, eins og í Excel-skjölum, er þetta mikið í hausnum á 

fólki… Fá fyrirtæki með skilgreinda hópa og spá sjálf í að læra af mistökum 

eða bestu aðferðum, er meira í höndum ráðgjafa eða fræðslufunda.“ 
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Viðmælandi 1: 

„Ég held að fólk viti ekki af viðskiptagreind sem einhverjum sérstökum hlut 

innan fyrirtækja, þetta eru bara einhver gögn sem þau fá en þau vita ekkert 

hvað liggur á bakvið… Viðskiptagreind er í mesta lagi skilgreint ábyrgðasvið 

einhvers starfsmanns… Þarfirnar eru yfirlit um hvernig okkur gekk og hver 

er staðan núna… Fyrirtæki eru að brenna sig á sömu hlutunum aftur og 

aftur… Þau skilja ekki hugtakið hæfnisetur viðskiptagreindar.“ 

Viðmælandi 3: 

„Viðskiptagreind er yfirleitt ein á báti, sett upp af einhverjum í IT og keyrir 

þangað til hún bilar og enginn veit af hverju… Oft er það þannig að ferlar 

eru bara í hausnum á einhverjum… Oftast er það þannig að kjarnastarfsemin 

er í lagi, þarfir sem halda fyrirtækinu gangandi... Mjög fá fyrirtæki sem eru 

sérstaklega að skoða bestun í viðskiptagreind. Þekktara að hittast og bera 

saman bækur sínar eins og til dæmis Stjórnvísi...Viðskiptagreindin fellur 

annað hvort undir UT eða hagdeild og svo eru ofurnotendur í hverri deild.“ 

4.4.4. Verkfæri 

Aðspurðir að því hvaða verkfæri fyrirtæki væru að nota í viðskiptagreind og hvernig þau væru 

að nýta þau svöruðu viðmælendurnir eftirfarandi: 

Viðmælandi 3: 

„Microsoft er ráðandi í flutning og geymslu gagna… Framendinn fylgir 

tískunni, fyrst voru allir með Cognos en núna eru komin fleiri tól og tæki, 

Microsoft er að sækja á, hafa þann styrk að fólk þekkir Excel og gögnin, enda 

alltaf þar, fólk vill geta gert hlutina á sinn hátt… Ef hægt er að leysa 

vandamál með Excel þá gera notendurnir það, annað gerir IT og ráðgjafar… 

Það er komin aukin eftirspurn eftir því að birta gögnin á grafískari hátt… Hef 

ekki séð fyrirtæki í What If eða Event-greiningum, stundum eru þjónustuver 

með KPI‘s.“ 

Viðmælandi 1: 

„Vegna þess hve kostnaðurinn er mikill eru bara stærri fyrirtæki í Oracle og 

SAP, hin eru í Microsoft… Það eru alltaf allir með Excel og svo kannski 



37 

 

eitthvað annað sem er þá hannað til þess að hafa góða framsetningu eða 

auðvelda dreifingu… Það er ekki mikil krafa lögð í framsetningu gagna 

umfram valmöguleikana sem eru í boði í venjulegum forritum... Event og 

What If-greiningar eru að aukast en ekki komnar í almenna notkun.“ 

Viðmælandi 2: 

„Í bakendanum er það fyrst og fremst Microsoft... Flestir eru að nota Excel, 

plús eitt í viðbót, og það er ekkert óeðlilega vinsælt nema bankageirinn er 

mikið í Business Objects… Það er ekki eytt miklu púðri í framsetninguna, 

frekar hefur tilkoma einfaldra tóla bætt hana… Lagfæringar á viðameiri 

hlutum gerir yfirleitt IT en fyrir minni hluti er þetta að verða meiri og meiri 

sjálfsþjónusta… Allt of fáir að gera fyrirbyggjandi greiningar.“ 

Viðmælandi 4: 

„Mikið um Microsoft í bakendanum en þeir eru ekki það sterkir hvað varðar 

framendalausnir... Þetta er minna spennandi en maður hefði vonað, fólk er 

mikið að notast við töflur af gögnum. En greiningarverkfærin eru helst í 

notkun við að gera bara töflur og línurit eins og Excel nema bara sjálfvirkt. 

Hvað framleiðendur varðar eru þeir mjög svipaðir. En hvað framsetningu 

varðar eru flestir bara í einföldum skýrslum og eiga þá frekar langt í land 

hvað varðar lifandi greiningar, hvað ef greiningar, mælaborð og 

viðburðastýrð umhverfi þar sem eitthvað gerist og einhver aðili er látinn vita 

með skýrslu… Það er gríðarlega mikið um það að endanotendur finni að 

einhverri þörf er ekki fullnægt og reyna þá að leysa það sjálfir.“ 
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5. Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvert þroskastig viðskiptagreindar væri hjá 

íslenskum fyrirtækjum, út frá svörum fjögurra ráðgjafa á því sviði. Með því að taka djúpviðtöl 

við aðeins nokkra aðila var markmiðið ekki að komast að niðurstöðu sem hægt væri að alhæfa 

um, heldur að kafa ofan í þeirra reynslu af viðfangsefninu og skilja það betur. Leit að svipuðum 

rannsóknum hérlendis skilar engum árangri og þóttu viðmælendum, sem og öðrum fagaðilum 

sem vissu af framkvæmd þessarar rannsóknar, viðfangsefnið framandi en einnig forvitnilegt. 

Á Skemmunni er aðeins að finna eina ritgerð um viðskiptagreind, sem gæti hafa hjálpað til við 

að fá viðmælendur. Þeir voru mjög áhugasamir um að taka þátt í rannsókninni þar sem þeir eru 

líklega ekki beðnir um slíkt jafn oft og þeir sem starfa á sviðum vinsælli viðfangsefna. 

Niðurstöður úr viðtölunum benda til þess að íslensk fyrirtæki eigi margt sameiginlegt þegar 

kemur að þroska þeirra í viðskiptagreind. Þau eru oft að glíma við svipuð vandamál, eins og 

kom fram í svörum viðmælenda. Hvað gagnahliðina varðar þá eru fyrirtæki að uppfæra gögnin 

eins oft og þarfir þeirra krefjast. Yfirleitt eru það daglegar uppfærslur. Þrír viðmælendur töluðu 

um að eftirlit með gæðum gagna væri ekkert, eða að það væri undir notendum komið að fylgja 

því eftir. Einn þeirra sagði að markvisst eftirlit væri að aukast. Skortur á eftirliti ætti að haldast 

í hendur við áreiðanleika og gæði gagnanna en smæð Íslands og notagildi kennitölunnar hafi 

haldið þeim þáttum í skefjum. Þá er notkun stofngagna ekki algeng af sömu ástæðum. Út frá 

þessum svörum er dregin sú ályktun hér að gagnahlutinn sé  á þriðja þroskastigi í líkani Gartner, 

af fimm. Hann mun ekki haldast þar nema eftirlit með gögnum batni, því umfang gagna er að 

aukast gífurlega, kostnaður við geymslu að lækka og eftirspurn notenda að aukast. 

Svör viðmælenda gáfu vísbendingu um að ferlastjórnun í viðskiptagreind sé í algjöru lágmarki. 

Í besta falli vita notendur hvert þeir eiga að leita ef eitthvað klikkar, því þekking á ákveðnum 

þáttum er yfirleitt aðeins í hausnum á fólki. Hvergi er markvisst verið að reyna að læra af fyrri 

reynslu. Viðskiptagreind fellur undir ábyrgðarsvið einhvers sem er yfirleitt starfsmaður UT- 

eða fjármáladeildar. Fá fyrirtæki hafa sett af stað þverfaglega hópa til að móta stefnu 

verkefnisins. Hér er dregin sú ályktun að þroskastig ferla sé á öðru stigi. Hvort sem það á við 

um minni ferli eða lærdóm af stærri verkefnum þá þurfa fyrirtæki að standa betur að skjölun til 

þess að þroskast áfram. Einn viðmælandi sagði að virkja þyrfti faghópamenningu betur til þess 

að fyrirtæki gætu lært af hvert öðru. 

Notkun á viðskiptagreindarverkfærum er hefðbundin, þar sem hlutir enda á því að vera 

meðhöndlaðir af notendum í Excel. Önnur verkfæri í eigu fyrirtækja eru of takmörkuð. Lítil 
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áhersla er lögð á framsetningu umfram hefðbundin gröf, sem eru í þeim verkfærum sem í boði 

eru hverju sinni. Skýrslur og greiningar eru einfaldar og lítið um flóknar greiningar eins og 

forspárgreiningar. Þá vinna starfsmenn UT-deilda eða ráðgjafar alla gagnavinnslu. Annað 

þroskastig verkfærahlutans einkennist af því að notendur draga gögn út úr þeim og vinna þau 

áfram á eigin spýtur sem gerir það að verkum að oft skapast margar útgáfur af sannleikanum. 

Til að þroskast áfram í þessum hluta þurfa fyrirtæki að innleiða verkfæri sem gera notendum 

kleift að útfæra gögnin á sinn hátt án aðstoðar sérfræðings.  

Einn mikilvægasti þátturinn við innleiðingu viðskiptagreindarverkefna er fjárhagslegur 

stuðningur frá æðstu stjórnendum fyrirtækja. Umsjónarmenn slíkra verkefna fá þrátt fyrir það 

ekki nægilega skuldbindingu frá stjórnendum til þess að geta sinnt verkefninu almennilega. 

Það leiðir til þess að illa er haldið utan um þætti eins og skráningu grunngagna. Notendurnir 

eru einfaldir neytendur sem skoða bara skýrslur og greiningar eða aðeins lengra komnir og geta 

þá fikrað sig áfram. Hins vegar eru flest fyrirtæki búin að skilgreina áhrifavalda utan UT-

deildarinnar. Hér er því dregin sú ályktun að þroskastigið í mannlega hlutanum sé á þriðja stigi, 

þar sem íslensk fyrirtæki virðast almennt vera með dreifðan hóp áhrifavalda og góðan stuðning 

frá æðstu stjórnendum. Nauðsynlegt er að fyrirtæki sýni ekki aðeins stuðning gagnvart þessum 

verkefnum í formi fjárfestingar heldur einnig í formi tíma. Þau þurfa að gera sér grein fyrir því 

að viðskiptagreindarverkefni hefur engan enda heldur þróast stöðugt með þörfum fyrirtækisins. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingu um að heildarþroski viðskiptagreindar hjá 

íslenskum fyrirtækjum sé aðeins á öðru stigi, þar sem heildin er aldrei sterkari en veikasti 

hlekkurinn. Vert er að hafa í huga að viðmælendurnir voru beðnir um að leggja sitt mat á þessa 

þætti út frá því hvernig þeim væri háttað hjá meginþorra þeirra fyrirtækja sem þeir þekkja til. 

Það er því eflaust staðið að viðskiptagreind með öðrum hætti í einhverjum fyrirtækjum, líkt og 

þeir nefndu. Athyglisvert væri að sjá rannsókn framkvæmda þar sem ákveðin atvinnugeiri væri 

tekinn fyrir og úttekt væri gerð á fyrirtækjunum sjálfum í stað þess að ræða við ráðgjafa. 

Helstu vankantar þessarar rannsóknar eru nokkrir. Viðmælendurnir voru aðeins fjórir, sem 

gefur líklega ekki nógu skýra mynd af raunverulegri stöðu viðskiptagreindar í íslenskum 

fyrirtækjum. Þeir eyddu einnig miklum tíma í að útskýra hvernig best væri að gera ýmsa þætti 

í staðinn fyrir að greina frá því hvernig þeir væru í raun. Einnig er mögulegt að sú staðreynd 

að þeir eru allir ráðgjafar á þessu sviði hafi haft áhrif á svör þeirra þar sem þeir eru ekki 

hlutlausir. Var þeim lofuð nafnleynd til þess að reyna að koma í veg fyrir það. Stærsti þátturinn 

sem þarf að taka til greina í þessari rannsókn er sá að ekki var tekið tillit til þeirra fyrirtækja 
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sem þátttakendur þekkja ekki til. Þó svo að viðmælendurnir hefðu einhverja sameiginlega 

hugmynd um stöðu viðskiptagreindar í þeim fyrirtækjum sem hafa fjárfest í henni, vita þeir 

lítið sem ekkert um önnur fyrirtæki. Þau eru þá hugsanlega á byrjunarreit þegar kemur að 

viðskiptagreind. 
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Viðauki 1 

Spurningalisti um þroskastig viðskiptagreindar á Íslandi 

Innleiðing 

1. Hefur þú unnið eitthvað við innleiðingu viðskiptagreindar í fyrirtækjum? 

2. Styðst þú við mismunandi aðferðafræði í innleiðingum eftir því hversu lagt viðkomandi 

fyrirtæki er komið í notkun viðskiptagreindar. 

3. Eru einhverjir þættir í innleiðingu viðskiptagreindar sem eru mikilvægari en aðrir? 

4. Styðst þú við eitthvert sérstakt framework/ramma sem unnið er eftir og ef svo hvernig 

eru þættir hans ákveðnir? Eru þeir ávalt þeir sömu eða mismunandi eftir aðstæðum. 

5. Hver eru helstu mistökin sem eiga sér stað hjá fyrirtækjum í innleiðingu 

viðskiptagreindar. 

Þroskastig 

6. Hvernig myndir þú mæla þroska viðskiptagreindar eða gera úttekt á henni hjá fyrirtæki? 

Hvaða þætti myndirðu skoða, hvernig myndirðu mæla þá og hvernig myndirðu dæma 

þá. 

7. Hefur þú notað eitthvað af þeim líkönum sem eru til fyrir þroskastig viðskiptagreindar 

eða kynnt þér þau sérstaklega? Hvernig gagnaðist það þér? Þurfti að breyta því eitthvað 

til að það hentaði í ákveðnum tilvikum? 

8. Hvernig myndir þú brjóta mælingu þroskastigs viðskiptagreindar fyrirtækis upp? 

9. Hvað gerist eftir að þú hefur greint þroskastig viðskiptagreindar hjá fyrirtæki? 

Almennt varðandi viðskiptagreind 

10. Hvernig finnst þér viðskiptagreind vera í íslenskum fyrirtækjum? 

11. Eru fyrirtæki að einblína á ákveðna þætti frekar en aðra? Eru einhver svið frekar skilin 

útundan? 

12. Í íslenskum fyrirtækjum, finnst þér vera horft til viðskiptagreindar þegar fyrirtæki hugsa 

um sína kjarnastarfsemi, markmið og stefnu? 
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13. Af hverju er viðskiptagreind mikilvæg og er nauðsynlegt fyrir öll fyrirtæki að huga að 

henni? 

14. Hverjir eru kostir viðskiptagreindar að þínu mati og hvernig réttlæta þeir þá fjárfestingu 

í viðskiptagreind sem fyrirtæki þurfa að leggjast í við innleiðingu eða uppfærslu? 

15. Hugsa íslensk fyrirtæki um arðsemi fjármagnsins sem fer í viðskiptagreind? (ROI) 

Gögn 

16. Hvernig fara íslensk fyrirtæki með gögn? Hver er áreiðanleiki gagna? 

17. Hver eru gæði gagna og hvernig eru þau bætt? Hvernig eru þau mæld?  

18. Er Master data notað í viðskiptagreind? 

19. Hver er tímanleiki gagna hjá fyrirtækjum? 

20. Hvar geyma fyrirtæki gögnin sín? Data warehouse, Data mart eða annað? 

Fólk 

21. Hvernig stendur starfsfólk íslenskra fyrirtækja sig þegar það kemur að þáttum eins og 

stjórnun viðskiptagreindarverkefna og skipulagi á formi í skráningu gagna? 

22. Hvar eru áhrifavaldar fyrir viðskiptagreind staðsettir innan fyrirtækja á íslandi? 

23. Hvernig er stuðningur fyrir viðskiptagreind innan fyrirtækja?  

24. Færni notenda í notkun framendakerfa. 

Ferlar 

25. Hvernig er ferlum í kringum viðskiptagreind stjórnað?  

26. Hvers eðlis eru ferlarnir, eru þeir opinberir eða í hausnum hjá starfsmönnum? 

27. Hvernig er viðskiptalegum þörfum fyrirtækja svarað með viðskiptagreind? 

28. Eru íslensk fyrirtæki að horfa mikið til bestu aðferða og lærdóms af mistökum þegar 

kemur að Viðskiptagreind? (e. Best practices and lessons learned). 

29. Hvernig eru fyrirtæki að skilgreina viðskiptagreind innan sinna skipurita? 

30. Eru fyrirtæki með hæfnisetur viðskiptagreindar (BICC) eða að hugsa útí það?  
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Tól 

31. Hvaða tól eru fyrirtæki að nota við að sækja gögn, ETL og geyma gögn? 

32. Hvernig framsetningartól fyrir viðskiptagreind eru fyrirtæki að nota? Er það misjafnt 

eftir atvinnugeirum? Hversu mörg tól eru fyrirtæki að nota? 

33. Hvers eðlis eru skýrslurnar og greiningarnar sem fyrirtæki eru að fá út úr sinni 

viðskiptagreind? 

34. Hvernig er framsetningu gagna háttað? Hversu mikið er lagt í hana? 

35. Hverjir sjá um að sækja gögn og breyta þeim í upplýsingar þegar þess er þörf? 

36. Hvernig eru fyrirtæki að nota BI fyrir ferla og greiningu atvika?  

(event analysis/process) 

Að lokum 

37. Hvern telur þú þroska viðskiptagreindar vera hjá megin þorra íslenskra fyrirtækja? 

38. Hvað þarf að gerast svo fyrirtæki geti haldið áfram að þroskast? 

39. Er eitthvað annað sem þú vilt taka fram? 


