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Útdráttur 
 

Viðskiptagreind (e. business intelligence) er samansafn af hugbúnaði og þjónustu sem 

ætlaður er til þess að greina gögn og upplýsingar á gagnlegan máta frá mismunandi 

upplýsingakerfum í þeim tilgangi að styðja við betri ákvörðunartöku. Á síðustu árum hefur 

notkun á viðskiptagreindarlausnum aukist verulega í takt við tækniþróunina í heiminum og er 

því áhugavert að rannsaka það nánar. Viðskiptagreindarkerfi gefa stjórnendum færi til að 

bregðast fljótt við breytingum á markaðinum sem gerir þeim kleift að ná samkeppnisforskoti 

og geta þannig unnið að því að ná markmiðum fyrirtækisins. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

gefa til kynna að helsti kostur viðskiptagreindar er tímasparnaður og helsta hindrun 

innleiðingarinnar er þekkingarleysi starfsmanna á viðskiptagreind. Í ritgerðinni er að finna 

umfjöllun um viðskiptagreind og ferlið sem fylgir því að innleiða viðskiptagreindarlausnir hjá 

stórum íslenskum fyrirtækjum. Greint verður frá helstu hindrunum, helstu kostum, 

fjárhagslegum ávinning og þeim vandamálum sem stjórnendur þurfa að varast við 

innleiðingu. Tekin voru hálfopin viðtöl við stjórnendur hjá fimm stórum íslenskum 

fyrirtækjum og eitt viðtal við stjórnanda hjá ráðgjafafyrirtæki. Farið verður yfir upplifun og 

reynslu viðmælanda hjá hverju fyrirtæki fyrir sig og borið saman svör þeirra. Samræmi var í 

svörum viðmælenda rannsóknarinnar og niðurstöður leiddu í ljós að stjórnendur töldu að 

innleiðing á viðskiptagreindarkerfi hafi leitt til aukins árangurs. 
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Inngangur 
Viðskiptaumhverfið eins og við þekkjum það í dag hefur verið að taka miklum 

breytingum síðustu tvo áratugi með tilheyrandi framboði á nýrri vöru og þjónustu samhliða 

tækniframförum (Chaudhuri, Dayal og Narasayya, 2011). Fyrirtæki eru að berjast við mikið 

framboð af mismunandi gögnum og upplýsingum sem verða til jöfnum höndum bæði í innra 

og ytra umhverfi fyrirtækja. Sökum þessara nýju áskorana í umhverfi fyrirtækja má ætla að 

þau þurfi stöðugt að fylgjast með breytingum í umhverfinu og stjórna viðskiptum sínum í 

samræmi við það. Áður fyrr voru stjórnendur að taka ákvarðanir út frá eðlishvöt sinni og lítið 

að styðjast við gögn. Í dag þurfa stjórnendur meira að styðjast við gögn í ákvörðunartöku ásamt 

því að hlusta á tilfinngar sínar og innsæi (Bannister og Remenyi, 2000). 

Viðskiptagreind (e. business intelligence) snýst mestmegnis um að greina upplýsingar 

á gagnlegan máta í þeim tilgangi að styðja við betri og skynsamlegri ákvarðanir (Chaudhuri 

o.fl., 2011). Til þess að stjórnendur geta tekið ákvarðanir varðandi starfsemi fyrirtækis er 

mikilvægt að gæði gagna og upplýsinga séu í lagi. Einnig er mikilvægt að stjórnendur séu með 

réttar upplýsingar á réttum tíma til þess að styðjast við í ákvörðunartökuferlinu (Cederberg, 

2010). Að koma réttum upplýsingum til rétta fólksins á réttum tíma er hluti af innleggi 

viðskiptagreindar og gefur til kynna að viðskiptagreind notar upplýsingar en ekki gögn, það er 

að segja, viðskiptagreind getur unnið úr óunnum gögnum og gert þau að gagnlegum 

upplýsingum sem hægt er að nota aftur og aftur til að greina og móta ný viðskiptalíkön 

(Nedelcu, 2013). Í stórum fyrirtækjum má líta á vöruhús gagna sem grundvallarlausn fyrir 

önnur viðskiptagreindarkerfi en vöruhús gagna er ferli sem safnar saman gögnum frá 

mismunandi upplýsingakerfum og breytir þeim í mikilvægar upplýsingar á auðskiljanlegu 

formi (Kimball og Ross, 2011). Geymsla gagna á einum stað, það er í vöruhúsinu, veitir 

fyrirtækinu auðveldara aðgengi að gögnunum og heildstæðari mynd. 

Viðskiptagreindarkerfi geta gert starfsmönnum kleift að vinna verkefni hraðar og þar 

með sparað tíma þeirra til muna. Þennan tímasparnað má til dæmis nýta í að meta niðurstöður 

greininga í stað þess að eyða tíma í að búa þær til (Gibson, Arnott, Jagielska og Melbourne, 

2004). Það er einnig mikilvægt fyrir fyrirtæki að stjórnendur séu stöðugt að greina tækifæri og 

ógnir frá umhverfinu. Velgengni fyrirtækis fer mikið eftir getu stjórnenda til þess að taka eftir 

og grípa tækifæri í umhverfinu auk þess að greina og meta ógnir sem gæti haft áhrif á 

fyrirtækið, til þess að bregðast rétt við þeim eða jafnvel forðast þessar ógnir (Klepić, 2004). 

Það er því nauðsynlegt að leita leiða og lausna til að einfalda vinnu stjórnenda eins og hægt er, 
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finna lausnir sem spara tíma og auðveldar greiningu gagna og upplýsinga. Þar af leiðandi hefur 

viðskiptagreind farið vaxandi síðustu ár sem mikilvægur grunnur fyrir fyrirtæki til að ná 

samkeppnisforskoti (Işık, Jones og Sidorova, 2013). 

Tilgangur og markmið  

Í þessari ritgerð er ætlunin að gera grein fyrir hugtakinu viðskiptagreind og ferlinu sem 

tengist því að innleiða viðskiptagreindarkerfi. Farið verður dýpra í innleiðingarferlið og það 

greint með tilliti til hindrana sem geta komið upp auk kosti þess að hafa slíkt kerfi innan 

fyrirtækis. Með innleiðingarferli er átt við allt frá því að greining og söfnun gagna fer af stað 

þar til stjórnendur eða aðrir starfsmenn eru farnir að nota viðskiptagreindarlausn innan 

fyrirtækis. 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvort innleiðing á viðskiptagreind leiðir 

til aukins árangurs hjá stórum íslenskum fyrirtækjum og þá á hvaða hátt. Mikil samkeppni ríkir 

í viðskiptaheiminum og er því mikilvægt að stjórnendur séu meðvitaðir um hvað sé að gerast 

á markaðnum og hvernig samkeppnisaðilar eru að standa sig. Til að fyrirtæki nái að bæta sig í 

takt við samkeppni er þörf fyrir tækni sem getur aðstoðað við að ná settum markmiðum og 

skara fram úr. Með hjálp tækninnar geta stjórnendur verið fljótari að bregðast við tækifærum 

og ógnum sem mögulega hjálpar þeim að ná samkeppnisforskoti á markaði. Rannsakendum 

fannst því áhugavert að fræðast meira um viðskiptagreind og skoða hvernig það nýtist 

stjórnendum og öðrum starfsmönnum innan stórra fyrirtækja hér á landi. 

Rannsakendur töldu að eigindleg rannsóknaraðferð myndi henta vel þar sem hún er 

notuð til að fá dýpri skilning á ákveðnum atburðum með því að kanna álit og upplifun fólks. 

Tekin voru hálfopin viðtöl við fimm einstaklinga sem starfa hjá fyrirtækjum sem hafa innleitt 

viðskiptagreind í starfsemi sína. Auk þess var eitt viðtal tekið við einstakling sem starfar í 

ráðgjafafyrirtæki sem selur viðskiptagreindarlausnir og hjálpar öðrum fyrirtækjum með 

innleiðinguna. Rannsakendur voru með nokkrar fyrirframlagðar spurningar en viðmælendur 

gátu auðveldlega komið sinni upplifun á framfæri. 

Innihald ritgerðar  

Í upphafi þessarar ritgerðar verður farið yfir fræðilegt yfirlit viðskiptagreindar til að 

lesandi fái betri skilning á hugtakinu, einnig verður skoðað þroskalíkan viðskiptagreindar, 

vöruhús gagna, hvort einhver ávinningur fyrirtækja sé af viðskiptagreind og þar á eftir er farið 

yfir mismunandi viðskiptagreindarlausnir. Að lokum verður fjallað fræðilega um innleiðingu 
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viðskiptagreindar en huga þarf að mörgum þáttum þegar byrja á að innleiða 

viðskiptagreindarkerfi. Það geta komið upp allskyns hindranir og vandamál en einnig eru 

margir kostir við að innleiða slík kerfi. Því verður farið dýpra í helstu hindranir og vandamál 

sem stjórnendur þurfa að varast við innleiðinguna og helstu kosti þess.  

Eftir fræðilega yfirlitinu er farið yfir aðferð rannsakenda á þessari rannsókn. Farið 

verður yfir framsetningu rannsóknarinnar, hvaða þátttakendur tóku þátt og hvernig framkvæmd 

rannsóknarinnar fór fram. Þar á eftir verður farið yfir niðurstöður, spurningar og svör 

viðmælenda sem eru sett upp í töflur og er ein tafla fyrir hvert og eitt fyrirtæki. Þetta gerir 

greiningu á niðurstöðum fyrirtækjanna mun auðveldari. Í niðurstöðu kaflanum er einnig tekin 

samantekt úr öllum viðtölunum en þar koma fjórir undirkaflar sem innihalda helstu 

viðfangsefni viðtalanna varðandi innleiðingu viðskiptagreindar: hindranir, kostir, fjárhagslegur 

ávinningur og síðast en ekki síst gallar og vandamál sem stjórnendur þurfa að varast.  

Að lokum setja rannsakendur fram umræðu þráð þar sem borið er saman niðurstöður úr 

viðtölum við fræðilega yfirlitið og komist er að niðurstöðu við rannsóknarspurningunni: 

„Leiðir innleiðing á viðskiptagreind til aukins árangurs hjá stórum íslenskum fyrirtækjum?”. 

Viðskiptagreind 
Á síðustu árum hefur viðskiptagreind orðið sífellt veigameiri þáttur í rekstri nútíma 

fyrirtækja. Viðskiptagreind (e. business intelligence) er samansafn af hugbúnaði og þjónustu 

sem ætlaður er til þess að greina gögn og upplýsingar frá mismunandi upplýsingakerfum í þeim 

tilgangi að styðja við betri ákvörðunartöku innan fyrirtækis (Chaudhuri o.fl., 2011). Vegna 

mikillar aukningar á greiningu gagna og skýrslugerð hefur skapast þörf fyrir slík kerfi sem 

þurfa að vera í takt við tækniþróunina (Nedelcu, 2013). Til þess að bregðast við þessari auknu 

þörf á greiningu gagna og upplýsingaöflun fyrir stjórnendur og viðskiptaumhverfi þeirra eru 

fyrirtæki farin að fjárfesta í auknari mæli í viðskiptagreind (Hou, 2012). 

Hugtakið viðskiptagreind komst í almenna notkun um miðjan níunda áratug þegar 

Gartner teymið (2006) kynnti það til sögunnar. Hugmyndin var þó til löngu áður en það var 

Hans Peter Luhn (1958) sem talaði um viðskiptagreind í grein sinni. Gartner (2006) skilgreinir 

viðskiptagreind sem regnhlífarhugtak yfir þann hugbúnað og tæki sem veita aðgang að 

greiningu upplýsinga til þess að bæta ákvarðanatöku og frammistöðu fyrirtækja. Frá og með 

níunda áratugnum hefur tíðni notkunar á viðskiptagreind aukist verulega. Fleiri fyrirtæki fóru 

að nota viðskiptagreind og komust að því að nauðsynlegt væri að flokka hana niður í fimm 
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flokka til þess að fullnægja mismunandi þörfum notenda (Nedelcu, 2013). Þessir flokkar eru 

eftirfarandi: 

1. Gagnanámun (e. data mining) og ítarleg greining (e. advanced analysis). 

2. Myndræn framsetning (e. visual analysis) og OLAP (Online Analytical Processing) 

teningar. 

3. Skýrslugerð (e. enterprise reporting). 

4. Mælaborð (e. dashboard) og tölfræðileg skrá (e. scorecard). 

5. Snjalltækjaforrit og sjálfvirkar aðvaranir (e. mobile apps and alerts). 

 
Mynd 1: Flokkarnir fimm sem fullnægja mismunandi þörfum notenda (Nedelcu, 2013). 

Tilgangur viðskiptagreindar er að safna gögnum, breyta þeim í upplýsingar og birta þær 

á gagnlegan og skynsamlegan hátt svo stjórnendur fyrirtækis geti byggt ákvarðanir sínar á þeim 

(Hsinchun Chen, Chiang og Storey, 2012). Fyrirtæki innleiða mismunandi 

viðskiptagreindarlausnir eftir því sem hentar hverju sinni og er vænlegur árangur ólíkur hjá 

hverju fyrirtæki fyrir sig. Viðskiptagreind getur aðstoðað fyrirtæki að ná samkeppnisforskoti á 

markaði, hjálpað stjórnendum að bregðast fljótt við breytingum sem eiga sér stað á markaði, 

einfaldar vinnu stjórnenda töluvert og gerir þeim kleift að taka eins réttar ákvarðanir og kostur 

er. Einnig er hægt að nota viðskiptagreind til að ákvarða getu fyrirtækisins: stöðu mála, þróun 

í tæknilegu umhverfi og framtíðarstefnu á markaði, fylgjast með aðgerðum samkeppnisaðila 

og spá fyrir um breytingar á eftirspurn vöru (Işık o.fl., 2013). Mismunandi 

viðskiptagreindarkerfi þjóna mismunandi tilgangi. Þar sem fyrirtæki eru oft með margar deildir 
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og mismunandi kerfi verður að huga vel að því hver hefur aðgang að hverju kerfi. Sum kerfi 

hafa opinn aðgang til allra notenda á meðan önnur þurfa að hafa takmarkaðan aðgang. 

Við upphaf viðskiptagreindar ferlisins er byrjað á að setja fram markmið fyrirtækisins 

og forgangsraða þeim svo hægt sé að safna upplýsingum fyrir ákveðna viðskiptagreindarlausn 

(Klepić, 2004). Fyrirtæki þurfa stöðugt að fylgjast með og greina umhverfið til þess að geta 

brugðist fljótt við ógnum eða tækifærum í umhverfinu. Í viðskiptaumhverfinu koma upp 

hagstæð tækifæri nánast daglega en á sama tíma eru ógnir í umhverfinu sem geta komið í veg 

fyrir velgengni fyrirtækis. Lykilatriði er að stjórnendur geti greint bæði tækifæri og ógnir 

tímanlega svo hægt sé að gera ráðstafanir og bregðast rétt og fljótt við þeim. Talið er að ein af 

helstu leiðunum til að ná árangri í viðskiptaheiminum í dag sé að fylgjast með breytingum í 

umhverfinu á skipulagslegan og kerfisbundin máta og safna og greina viðeigandi upplýsingar 

fyrir fyrirtækið. 

Í núverandi efnahagsumhverfi eru nákvæmar upplýsingar lykilatriði í flest öllum 

viðskiptum. Alveg frá einföldum söluskýrslum upp í óunnin gögn í gagnagrunninum hefur 

greining gagna veitt stjórnendum fyrirtækja dýrmætar upplýsingar (Nedelcu, 2013). Því er gert 

ráð fyrir að stjórnendur bæti stöðu fyrirtækisins á markaði með því að taka nákvæmar og réttar 

ákvarðanir í hvaða aðstæðum sem er. Til þess að geta tekið eins réttar ákvarðanir og hægt er 

þá þarf kerfi sem geta stuðst við ákvörðunartöku líkt og viðskiptagreindarlausn (Rouhani, 

Ashrafi, Zare Ravasan og Afshari, 2016). 

Þroskalíkan viðskiptagreindar  
 Þroskalíkan er notað til að bera kennsl á styrkleika og veikleika fyrirtækis og útskýra 

og meta þroskastig viðskiptagreindar (Hribar, 2010). Þroskalíkanið getur hjálpað stjórnendum 

í ákvörðunartökuferlinu og til að meta heildar frammistöðu fyrirtækis. Líkanið hjálpar einnig 

til við að ná meiri samræmingu á milli viðskipta- og tæknideildar fyrirtækis. Líkanið 

samastendur af fjórum skrefum sem má sjá nánar hér að neðan (Shao, Shin og Jain, 2014): 

Fyrsta skrefið er að vita hvað gerðist. Gögn eru tekin saman til að fá upplýsingar um 

fortíðina. Þessar upplýsingar gefa merki um hvort eitthvað sé rétt eða rangt án þess að útskýra 

hvers vegna. Upplýsingarnar geta verið til dæmis í töflu- eða skýrsluformi. 

Annað skref er að komast að því af hverju eitthvað gerðist. Þetta skref hjálpar til við að 

greina uppákomur og fá áreiðanlegar niðurstöður sem veita nánari upplýsingar um 

frammistöðu fyrirtækisins.  
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Þriðja skrefið er að komast að því hvað mun líklega gerast. Byggð eru líkön út frá 

upplýsingum um það sem hefur gerst, til að gefa betri innsýn í það sem gerðist. Þessi líkön má 

einnig nota til að spá fyrir um óorðin atvik. 

Fjórða og síðasta skrefið er að komast að því hvað væri það besta sem gæti gerst. Hægt 

er að nýta þekkingu í fyrstu þremur skrefunum til að kortleggja það sem hefur áhrif á 

niðurstöður, með því er hægt að hafa áhrif á útkomu óorðinna atvika með því að framkalla 

ákveðnar niðurstöður. 

 
Mynd 2: Þroskalíkan viðskiptagreindar (Shao, Shin og Jain, 2014). 

Vöruhús gagna 
Það má líta á vöruhús gagna (e. data warehouse) sem undirstöðu allra annarra 

viðskiptagreindarkerfa þar sem það inniheldur öll viðskiptaleg gögn fyrirtækis. Eitt hlutverk 

viðskiptagreindar er að hlaða gögnum frá mörgum gagnalindum inn í vöruhús gagna og síðan 

draga nauðsynlegar upplýsingar úr vöruhúsinu til þess að nota í greiningar (The Economic 

Intelligence Unit, 2006). 

Tilgangur og hlutverk. 
Vöruhús gagna veitir auðvelt aðgengi að gögnum og upplýsingum og er það talið vera 

öflugt tól til þess að leysa vandamál (Kimball og Ross, 2011). Það er þó hægt að innleiða 

viðskiptagreind án þess að vera með vöruhús gagna en það gerir innleiðinguna töluvert 

flóknari. Þegar upplýsingum er komið fyrir í vöruhúsinu er ekki hægt að breyta þeim (Tank, 

2015). Helsta ástæðan fyrir því er að þessi gögn eru notuð til að greina fyrirtækið og er það 
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erfitt ef þær eru stöðugt að breytast. Einnig kemur það í veg fyrir sviksemi starfsmanna þar 

sem ekki er hægt að breyta gögnum eftir á til að gefa ranga mynd af stöðu fyrirtækis. Gögnin 

eru skipulögð eftir viðfangsefnum sem innihalda þá aðeins upplýsingar sem hjálpa til við 

viðeigandi ákvörðunartökuferli (Sharda, Delen og Turban, 2016). Almennt er talið að vöruhús 

gagna geti bætt starfsemi fyrirtækis á marga vegu, til dæmis með því að minnka byrði á 

viðskiptakerfum, bætt notendaframleiðni og starfsemi og aukið gæði ákvarðana. 

Vöruhús gagna sameinar gögn frá mörgum mismunandi gagnalindum. Samþætting 

gagna (e. integrated data) er ferli sem á sér stað við innlestur í vöruhús gagna þar sem gögnin 

eru stöðluð, hreinsuð og auðguð (e. ETL: extract, transform, load) og er þeim svo breytt í 

mikilvægar upplýsingar á auðskiljanlegu formi (Kimball og Ross, 2011). Stjórnendur geta þá 

stuðst við þessar upplýsingar í ákvörðunartökuferli sínu. Gögnin þurfa þó að vera vel hreinsuð, 

samþætt, rétt skipulögð og geta stuðst við mikilvægar ákvarðanatökur innan fyrirtækis.  

Eiginleikar. 
Flest vöruhús gagna eiga það sameiginlegt að vera með eftirfarandi níu eiginleika 

(Tank, 2015): 

1.  Skipulögð gögn (e. organized data). 

2.  Samræmi í gögnum (e. consistency in data). 

3.  Gögn geymd til lengri tíma (e. time variant). 

4.  Gögn breytast ekki oft (e. non-volatile). 

5.  Tengjanleg (e. relational structure). 

6.  Miðlari (e. client/server architecture). 

7.  Stuðningur frá vefnum (e. web-based support). 

8.  Samþætting með ýmsum heimildum (e. entegration using various sources). 

9.  Færni í rauntíma (e. real time capabilities). 

Það getur þó verið krefjandi verkefni að hreinsa, samþætta og færa gögnin yfir á staðlað 

form þar sem þau eru ekki alltaf fullkomin. Gögnin geta verið af mismunandi gæðum, 

mismunandi kóðar og snið sem þarf að aðlaga og einnig getur verið ósamræmi í framsetningu 

gagnanna (Chaudhuri o.fl., 2011). 
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Mynd 3: Vöruhús gagna (Chaudhuri o.fl., 2011). 

Ávinningur fyrirtækja af viðskiptagreind 
Á síðustu tuttugu árum hafa vinsældir gagnavinnslukerfa aukist verulega. Áður fyrr var 

upplýsingatækni mestmegnis notuð á rekstrarstigi fyrirtækja en vélbúnaður hefur stækkað ört 

og samhæfni við önnur kerfi hefur aukist. Þessi kerfi geta unnið verkefni mun hraðar en áður 

og hefur þetta sparað tíma starfsmanna til muna (Gibson o.fl., 2004). 

Þegar byrja á að innleiða viðskiptagreind þarf að setja fram markmið fyrirtækisins og 

forgangsraða þeim svo hægt sé að safna upplýsingum fyrir ákveðna viðskiptagreindarlausn 

(Klepić, 2004). Til að fyrirtæki geti bætt sig í rekstri er mikilvægt að fylgjast með frammistöðu 

og mæla árangur gagnvart settum markmiðum. Algengt er að nota lykilmælikvarða (e. key 

performance indicators) eða KPI, til þess að mæla árangur en til þess að ákveða hverjir helstu 

lykilmælikvarðar eru krefst þekkingar og skilnings á því sem þeir eru ætlaðir til að mæla. 

Samkvæmt Stegerean og Gavrea (2010) eru helstu lykilmælikvarðar þegar mæla á árangur 

fyrirtækis: hæfileikar starfsmanna, gæði stefnumótunar og getan til þess að fylgjast með og 

bregðast fljótt við breytingum í umhverfinu. Breytingar til hins betra innan fyrirtækis er góð 

vísbending um árangur fyrirtækis eða árangur ákveðins ferils innan fyrirtækisins. 

Árangursmælingar á ákveðnu ferli innan fyrirtækis geta aðstoðað stjórnendur við að taka 

ákvarðanir um hvaða breytingar eigi að framkvæma (Tank, 2015).  

Rannsakendur hafa haldið því fram að viðskiptagreindarkerfi í fyrirtækjum geti bætt 

samskipti við hluthafa, aukið tækifæri á markaði sem og samkeppnisforskot (Evelson og 

Norman, 2008; Lin o.fl., 2009). Ghazanfari o.fl. (2011) skiptu mælingu á árangri fyrirtækja í 

þrjá megin hluta: skilvirk ákvörðun, samkeppnisforskot og ánægja hagsmunaaðila. Skilvirkar 

ákvarðanir er yfirleitt sá árangur viðskiptagreindarlausna sem öll fyrirtæki búast við, það er að 
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viðskiptagreindarlausnir hafi áhrif á ákvarðanatöku stjórnenda og gerir þeim kleift að ná settum 

markmiðum. Með viðeigandi viðskiptagreindarlausnum sem veita aðgang að mikilvægum 

upplýsingum á öllum tímum geta fyrirtæki tekið skilvirkar ákvarðanir og þar með náð 

samkeppnisforskoti á markaði. Samkvæmt könnun frá Gartner (2018) sem var svarað af 

yfirmönnum upplýsingatæknimála kemur fram að viðskiptagreind er sú tækni sem hjálpar 

fyrirtækjum að aðgreina sig frá samkeppni. Þátttakendum könnunarinnar var skipt niður í þrjá 

flokka eftir frammistöðu fyrirtækja þeirra: framúrskarandi fyrirtæki, meðal fyrirtæki og slök 

fyrirtæki. Niðurstöður könnunar má sjá á Mynd 4 hér að neðan: 

 
Mynd 4: Niðurstöður könnunar frá Gartner (2018). 

Hagsmunaaðilar (e. stakeholders) eru þeir einstaklingar eða hópar sem eiga hagsmuna 

að gæta gagnvart skipulagsheildinni, til dæmis fjárfestar, viðskiptavinir, stjórnendur og 

starfsmenn (Freeman, 1999). Mikilvægt er að taka eins réttar ákvarðanir og hægt er til þess að 

hagsmunaaðilar séu ánægðir. Hægt er að mæla árangur út frá sjónarhorni hagsmunaaðila, fá 

skoðun þeirra á gæðum, virkni, mikilvægi og nákvæmni þeirra upplýsinga sem þeir fá (Rouhani 

o.fl., 2016).  

Ávinningar sem leiða ekki beint til efnahagslegrar niðurstaðna eða eru óáþreifanlegir, 

líkt og aukin gæði og betri tímasetning upplýsinga eru algengir ávinningar af 

viðskiptagreindarlausnum. Þessir ávinningar geta þá leitt til aukins fjárhags síðar meir 
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(Lonnqvist og Pirttimaki, 2006). Efnahagslegur ávinningur getur verið lækkaður kostnaður eða 

auknar tekjur (Boyton, Ayscough, Kaveri og Chiong, 2015). 

Viðskiptagreindarlíkan. 
Til eru mörg viðskiptagreindarlíkan sem hægt er að styðjast við þegar mæla á árangur 

út frá viðskiptagreind. Helsti munurinn á þeim, samkvæmt Pirttimäki og Hannula (2003), er 

fjöldi hluta og uppbygging, hvaðan upplýsingarnar koma, mismunandi vistun á upplýsingum 

og tegund upplýsinga sem aflað er. 

 Lönnqvist og Pirttimaki (2006) settu fram viðskiptagreindarlíkan sem þeir skiptu niður 

í fjóra hluta: 

1. Skilgreining upplýsingaþarfa → Fyrirtæki þurfa að skilgreina viðeigandi upplýsingar 

til að leysa mismunandi vandamál og taka skilvirkar ákvarðanir. 

2. Upplýsingaöflun → Getur verið flókið ferli þar sem það getur verið mismunandi 

hvernig upplýsingunum er aflað. 

3. Greining upplýsinga → Greining upplýsinga og þeim miðað að réttum notendahóp. 

4. Geymsla og notkun upplýsinga → Eitt af markmiðum viðskiptagreindarkerfa er að hafa 

upplýsingar aðgengilegar fyrir stjórnendur á öllum tímum og miðla þarf 

upplýsingunum á rétta aðila á réttum tíma. Þessi hluti er ekki árangursríkur ef eitt af 

fyrri skrefum hafa mistekist. 

Þegar búið er að skilgreina þessa fjóra hluta er svo hægt að mæla árangur 

viðskiptagreindarkerfisins eftir fjórum skrefum: 

1. Ánægja hagsmunaaðila → Fyrsta skrefið er að skilgreina helstu hagsmunaaðila og 

þarfir þeirra. Helstu hagsmunaaðilar viðskiptagreindarferlisins eru notendur, 

stjórnendur og fjárhagsaðilar sem bera ábyrgð á viðskiptagreindarkerfinu. 

2. Viðskiptagreindarstefna → Annað skrefið felst í því að fara eftir stefnu sem fullnægir 

þörfum hagsmunaaðila. Algengt er að nota viðskiptagreindarlíkanið sem skilgreint er 

hér að ofan sem stefnu til þess að ná settum markmiðum. Næstu tvö skref eru ákvörðuð 

út frá niðurstöðum í þessu skrefi. 

3. Viðskiptagreindarferli → Hvernig skal framkvæma ferlið til að ná markmiðum. 

4. Hæfni → Skilgreina þá hæfni sem þarf til að framkvæma ferlið, til dæmis hæfni við 

upplýsingaöflun, tækni, mannauð, tíma og pening. 
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Mynd 5: Fjögur skref til þess að mæla árangur (Lönnqvist og Pirttimaki, 2006). 

Viðskiptagreindarlausnir 
Fyrir mörgum árum síðan, áður en tæknin var orðin jafn aðgengileg og hún er í dag, 

fengu stjórnendur til sín mikið magn af skýrslum á blaði. Plássleysi skapaðist og fóru 

stjórnendur að senda eldri skýrslur í skjalasafn og héldu aðeins í nýjustu skýrslurnar. Seinna 

meir kom í ljós að sú lausn væri ekki svo góð þar sem gömlu skýrslurnar voru alveg eins góðar 

og þær nýju og var þá nauðsynlegt að endurskoða lausnina. Stóru fyrirtækin fóru að átta sig á 

því að þau geta ekki fylgst með keppinautum sínum og er því erfitt að halda í við samkeppnina. 

Markaðurinn er alltaf að stækka og eru fleiri og flóknari vörur alltaf að berast inn á markaðinn. 

Það var þörf á að nálgast notkun góðra auðlinda eins og sögulegra gagna fyrirtækisins með 

nýrri tækni og þannig varð viðskiptagreindin til (Nedelcu, 2013). 

Þróun viðskiptagreindarlausna. 
Þróun viðskiptagreindarlausna felur í sér margar áskoranir sem koma frá upplýsingum 

úr raunveruleikanum. Sá aðili sem les úr gögnunum þarf að hafa skilning á viðskiptakröfum, 

kerfinu sem verið er að nota, mismunandi sniði og veikleika gagna, mismunandi þörfum 

notenda og margt fleira. Þróun á viðskiptagreindarlausn hefur þann tilgang að tryggja skilning 

á þeim þáttum sem hafa áhrif á árangursmælingar og að veita stjórnendum ítarlega þekkingu á 

upplýsingum sem móta fyrirtækið (Mircea og Andreescu, 2011). 
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Eins og áður hefur komið fram þá er nauðsynlegt að búa til vöruhús gagna fyrir 

stjórnendur þegar byggðar eru upp viðskiptagreindarlausnir. Í flestum fyrirtækjum eru 

mikilvægustu ákvarðanirnar reiknaðar út frá upplýsingum sem safnað hefur verið frá ýmsum 

kerfum. Að setja viðskiptagreindarkerfi upp eftir ákveðnu ferli gefur heildarmynd af 

fyrirtækinu sjálfu. Það veitir upplýsingar frá rekstrarferlinu og grunngerðum upplýsingatækni, 

eldri greiningum og tölum frá eldri rekstrarferlum, spár fram í tímann ásamt upplýsingum um 

fjárhagsáætlanir, viðskiptaáætlanir, tilkynningar, gögn frá utanaðkomandi atvikum, skýrslur og 

tillögur um úrbætur. 

Samkvæmt Moss og Atre (2003) eru um það bil sextíu prósent viðskiptagreindarlausna 

sem mistakast við innleiðingu eða stjórnendur jafnvel hætta í miðri innleiðingu vegna 

ófullnægjandi áætlanagerðar. Aðrar ástæður eru skortur á gögnum, sleppt er nauðsynlegum 

skrefum við innleiðinguna, óraunhæfar viðskiptakröfur eða leiðtogi ekki nógu skýr. Leiðtogar 

verða að þekkja ferlið þegar kemur að innleiðingu á viðskiptagreind, þekkja takmörkun 

lausnarinnar og vera hvetjandi fyrir aðra starfsmenn. Til þess að þróa viðskiptagreindarlausn 

þarf að skilgreina hver það er sem tekur ákvarðanir og þau vandamál og önnur málefni sem 

geta valdið erfiðleikum þegar taka þarf ákvarðanir. Einnig er nauðsynlegt að greina 

viðskiptaumhverfi og þróa frumgerðir af viðskiptagreindarlausnum. Lokaskref í þróunarferli 

viðskiptagreindar er að staðfesta niðurstöður og þar af leiðandi er lausnin gefin út fyrir 

stjórnendur (Mircea og Andreescu, 2011).  

Til þess að fá dýpri skilning á þróunarferlinu settu Moss og Atre (2003) fram sex skrefa 

ferli sem gott er að fara eftir: 

1. Skilgreining viðskiptaþarfa: Fyrsta skrefið er að skilgreina viðskiptaþarfir fyrirtækisins 

fyrir tilkomandi viðskiptagreindarlausn. 

2. Útbúa áætlun: Setja þarf fram stefnumótandi markmið sem hægt verður að fylgja eftir. 

3. Viðskiptagreining: Framkvæma þarf nákvæma greiningu á ógnum og tækifærum í 

viðskiptaumhverfinu til að öðlast góðan skilning á viðskiptakröfunum um hugsanlega 

lausn.  

4. Að hanna lausnina: Hér er byrjað á að hanna lausn fyrir fyrirtækið sem getur hjálpað 

þeim að leysa vandamál eða greina tækifæri. 

5. Smíða lausnina: Í þessu skrefi er lausnin byggð upp og tekin ákvörðun um væntanlegan 

árangur lausnarinnar. 

6. Innleiðina lausnina: Lokaskrefið er innleiðing lausnarinnar. Einnig þarf að mæla 

árangur lausnarinnar til þess að ákvarða hvort þær mæti þörfum stjórnenda og séu í 

samræmi við sett markmið. 
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Mynd 6: Sex skrefa þróunarferli (Moss og Atre, 2003). 

Miklvægt er að fylgja ferlinu eftir og hafa stöðugt eftirlit á því. Endurskoðunarferlið 

hjálpar við að finna veikleika viðskiptagreindarlausna tiltölulega fljótt í tengslum við tiltekna 

starfsemi sem er háð framkvæmdum (Ghilic-Micu, Mircea og Stoica 2010). Mikilvægi og 

gagnsemi þess er metin í tengslum við áhrif á gæði á atvinnustarfsemi og ferla innan 

fyrirtækisins. 

Grundvallaratriði í velgengni fyrirtækja. 
Upplýsingar eru grundvallaratriði í velgengni fyrirtækis (Nedelcu, 2013). Að geyma, 

greina og nýta gögn fyrirtækis getur veitt stjórnendum dýrmætar upplýsingar á réttum tíma og 

á auðskiljanlegan máta. Viðskiptagreind birtir upplýsingar oft á myndrænan hátt svo 

auðveldara sé að túlka það sem upplýsingarnar eru að gefa til kynna. Áreiðanleiki upplýsinga 

eða gæði gagna er lykilatriði í því að tryggja almenna útbreiðslu og notkun 

viðskiptagreindarlausna innan fyrirtækja. Hæfni viðskiptagreindar til að skila nákvæmum 

upplýsingum tímanlega til notenda getur gert fyrirtækjum kleift að bæta viðskipti sín (Işık o.fl., 

2013). Ef upplýsingar eru ekki réttar geta fyrirtæki ekki mætt þörfum viðskiptavina eða fylgst 

vel með rekstri sínum. 

Stjórnendur eða aðrir starfsmenn standa gjarnan frammi fyrir því að þurfa að svara 

erfiðum spurningar. Til þess að fá svör við þessum flóknu spurningum þarf yfirleitt rauntíma 

„up to date“ gögn frá nokkrum viðskiptakerfum (Nedelcu, 2013). Til þess að fá gott yfirlit yfir 

fyrirtækið er gagnlegt að upplýsingar séu sameinaðar á einn stað, það hjálpar stjórnendum með 

litla tæknilega þekkingu að taka ákvarðanir. Með þessum upplýsingum er hægt að búa til 

skýrslur, spár, sölukort, stofna besta markaðssviðið og margt fleira. Ekki er algengt að geyma 
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öll gögnin í gagnagrunninum þar sem að stærð gagna myndi draga verulega úr vinnslu tímanum 

og því velja mörg fyrirtæki að hafa vöruhús gagna þegar innleiða á viðskiptagreind. 

Hugbúnaðarlausnir. 
Ef fyrirtæki ætla að halda í við samkeppnina í dag er mikilvægt að fjárfesta í tækni sem 

hjálpar þeim með rekstur og því hafa fjárfestingar aukist verulega á sviði eins og 

viðskiptagreind (Nedelcu, 2013). Tæknin getur hjálpað fyrirtækjum að draga úr kostnaði, 

framleiða meira án þess að auka kostnað og einfaldlega að bæta gæði þjónustu eða vara (Legris, 

Ingham og Collerette, 2003). Stórar vinnsluvélar voru búnar til af hugbúnaðarfræðingum til 

þess að þróa sérstakar lausnir fyrir viðskiptagreind.  

Fyrirtæki geta keypt tilbúnar hugbúnaðarlausnir frá ráðgjafafyrirtækjum. Stór fyrirtæki 

eða fyrirtæki sem ekki eru með nægilega mikla hugbúnaðar þekkingu innan fyrirtækisins eru 

helstu viðskiptavinirnir fyrir slík kaup. Þessar lausnir geta verið virkilega dýrar, bæði í 

innleiðingu og viðhaldi. Því getur verið kostur fyrir fyrirtæki að hafa starfsmenn sem hafa bæði 

góða þekkingu og tök á hugbúnaðinum til þess að geta sérsmíðað viðskiptagreindarlausnir fyrir 

fyrirtækið (Cristescu, 2016). 

Til að gefa skýrari mynd af viðskiptagreindarlausnum eru nokkrar lausnir nefndar hér 

að neðan sem fyrirtæki hafa talað um í viðtölum við rannsakendur. Mikill fjöldi er til af 

mismunandi lausnum og er þetta einungis dæmi um nokkrar þeirra: 

OLAP eru teningar sem framkvæma fjölvíða greiningu á gögnum sem geymd eru í 

gagnagrunninum. OLAP hjálpar stjórnendum og öðrum notendum að öðlast innsýn í 

frammistöðu fyrirtækis og veita þeim betri upplýsingar sem þeir þurfa til þess að taka upplýstari 

ákvarðanir. Fjöldi notkunarmöguleika eru miklir, hægt er að velja um teninga sem greina gögn 

til dæmis úr innkaupum, sölu, lánardrottnum, verkbókhaldi eða birgðum (Colliat, 1996; 

„OLAP definition”, e.d.). 

Tableau var stofnað út frá því einfalda markmiði að aðstoða fólk við að skilja gögnin sín. 

Tableau hugbúnaðurinn er sveigjanlegur og með getu til þess að aðstoða fólk við að fá svör við 

spurningum sínum eða gera öllum starfsmönnum fyrirtækis kleift að framkvæma ýmsar 

fyrirspurnir með öflugum gagnagrunni. Samkvæmt Murray (2013) hefur Tableau hjálpað 

starfsmönnum til dæmis við að auka sölu, bæta starfsemi sína og þjónustu við viðskiptavini, 

stjórna fjárfestingum betur, meta gæði og öryggi og takast á við vandamál úr umhverfinu. 

ERP kerfin eru svokölluð viðskiptaferlakerfi og eru talin vera mjög öflug en þó frekar flókin. 

Þau eru víða notuð og er hentugt að stilla og bæta við viðbótum eftir þörfum. Samkvæmt 
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rannsókn Edelhauser (2011) á ERP kerfum og framkvæmd þess gefa niðurstöður til kynna að 

innleiðing á ERP kerfi skilar góðum árangri hjá fyrirtækjum. 

SAP er einn framleiðandi viðskiptaferlakerfa. SAP lausnin stuðlar að samþættingu 

viðskiptaferla í öllu fyrirtækinu í stað þess að hafa sérstakt kerfi fyrir hverja deild fyrir sig. 

SAP veitir fyrirtækjum sveigjanleika til að taka yfir stjórn á viðskiptastöðum og býður einnig 

viðskiptavinum fjölbreyttari þjónustu (Soliman og Youssef, 1998). 

Kepion er áætlanakerfi sem hannað var til þess að veita einfalda nálgun við skýrslugerð og 

fjárhagsáætlun fyrir fyrirtæki af öllum stærðum. Kepion gerir fyrirtækjum kleift að samþætta 

alla áætlanagerð í eina lausn með sveigjanleika og einfaldleika í fyrirrúmi. Með notkun Kepion 

geta stafsmenn eytt meiri tíma við það að greina áætlunina í stað þess að eyða tíma í að búa 

eitthvað til handvirkt áður en farið er í það að greina (Expectus, e.d.). 

PowerBI er þjónusta frá Microsoft þar sem hægt er að sækja gögn frá mismunandi 

gagnalindum, greina þau og deila með öðrum. Fyrirtæki geta veitt starfsmönnum aðgang að 

mælaborðum og skýrslum sem tengd eru við grunnkerfi fyrirtækisins. Hægt er að vinna með 

skýrslurnar í gegnum vefsíðuna powerbi.com, með spjaldtölvu, síma smáforriti eða Windows 

8 smáforrit (Microsoft, e.d.). Á Mynd 7 hér að neðan má sjá skjáskot af mælaborðum sem 

rannsakendur bjuggu til í powerBI. 

 

Mynd 7: Dæmi um mælaborð í PowerBI. 
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Innleiðing viðskiptagreindar 
Þegar kemur að innleiðingu viðskiptagreindar er mikilvægt að fara inn í ferlið með rétt 

hugarfar. Þegar viðskiptagreindarlausn sem hentar fyrirtækinu vel hefur verið fundin er hægt 

að hefjast handa við að greina tækifæri og ógnir snemma í ferlinu en innleiðing á 

viðskiptagreind hjá fyrirtækjum er ekki auðvelt ferli. Það geta komið upp margar hindranir, 

ekki einungis tæknilegir erfiðleikar heldur einnig fólk, ferli og menning fyrirtækisins. Þessir 

þættir gætu komið í veg fyrir að fyrirtæki ná að innleiða árangursríkar viðskiptagreindarlausnir 

og er því mikilvægt að greina þessa þætti og ákvarða áhrif þeirra (Mesaros o.fl., 2016). 

Til þess að ná árangursríkri innleiðingu á viðskiptagreindarkerfi þá eru nokkrir 

lykilþættir sem huga þarf að. Náið samstarf innan fyrirtækisins þarf að vera til staðar og 

samvinna tækni- og viðskiptadeildar er lykilatriði til að ná árangri (Christofi, Nunes, Chao 

Peng og Lin, 2013). Að innleiða slík kerfi krefst þekkingar á viðskiptaþörfum fyrirtækisins, 

þar með talið að veita endanotendum ráðgjöf varðandi innleiðinguna og notkun kerfisins og 

skilgreina nákvæm markmið með innleiðingunni. Endanotendur eru oft þeir sem starfa við 

viðskipti í framlínu. Viðskiptadeildin í fyrirtækinu þarf meðal annars að ákvarða hvaða 

mælitæki og skýrslur eru nauðsynlegar fyrir komandi viðskipti og breytingar innan 

fyrirtækisins (Mesaros o.fl., 2016). Mikilvægt er að vera með rétt tæki og tól og að gæði gagna 

séu í lagi. Ef gæði gagna eru léleg verður túlkun á niðurstöðum gagnagreiningarinnar ekki nógu 

traust og er það ein af aðalástæðum þess að viðskiptagreindarlausnir ná ekki árangri eins og til 

er ætlast (Dumitriu, 2009). 

Lykilatriði er að öðlast traust frá stjórnendum og fá stuðning frá þeim (Yeoh, Koronios 

og Gao, 2008). Einnig er mikilvægt að fá aðra starfsmenn með sér í lið, að þeir séu opnir fyrir 

nýjungum og tilbúnir að taka þátt í breytingum á gömlum aðferðum. Stefna og markmið 

fyrirtækisins þurfa að vera skýr og er gott að leggja fram nákvæma áætlun um það sem kerfið 

á að skila og tryggja að viðskiptagreindarlausnin muni gefa niðurstöður í samræmi við 

markmið fyrirtækisins (Boyton o.fl., 2015). 

Helstu hindranir og vandamál sem þarf að varast 
Það eru margar hindranir eða vandamál sem koma upp þegar innleiða á nýja 

viðskiptagreindarlausn. Áður en farið er af stað með innleiðingu á viðskiptagreindarlausn er 

mikilvægt að hafa leiðtoga til þess að selja mannauðnum lausnina. Leiðtoginn þarf að hafa 

bæði viðskiptalegan- og tæknilegan skilning og þann eiginleika að geta hvatt aðra starfsmenn 

áfram (Yeoh o.fl., 2008). Einnig þarf að gera viðskiptagreind sem hluta af menningu 
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fyrirtækisins og er lykilatriði í því að fá mannauðinn með sér í lið og fá samþykki og stuðning 

frá æðstu stjórnendum (Watson og Wixom, 2007). Viðhorf æðstu stjórnenda þurfa að vera 

jákvæð og til þess að öðlast traust frá þeim er gott setja skýr markmið og leggja fram nákvæma 

áætlun um ferlið þar sem stjórnendur munu meðal annars úthluta fjármagni í verkefnið (Yeoh 

o.fl., 2008). 

Mikilvægt er að þekkja menningu fyrirtækisins þar sem hvert fyrirtæki þarf 

mismunandi viðskiptagreindarlausn (Thamir og Poulis, 2015). Í fyrirtækjum þar sem ekki er 

vitað hvernig viðskiptagreindarlausnin eigi að mæta markmiðum fyrirtækisins eða hverju 

lausnin eigi að skila er lítill tilgangur með lausninni og líklegt að innleiðingin muni mistakast 

(Williams og Williams, 2003). 

Gerð var könnun um helstu hindranir þess að innleiða viðskiptagreind af fulltrúum 

vefsíðunnar bi-survey.com (BI-survey, e.d.). Þátttakendur voru alls 2.586 og voru þeir frá 

Evrópu, Asíu og Norður Ameríku. Samkvæmt könnuninni var algengasta vandamálið að lítill 

áhugi væri meðal starfsmanna fyrirtækis. Skortur á áhuga hjá starfsmönnum getur verið út af 

ýmsum ástæðum, þar á meðal út af lítilli kunnáttu við að lesa úr upplýsingum eða að starfsmenn 

séu almennt ekki tilbúnir í breytingar. Hins vegar, af þeim Evrópubúum sem tóku þátt voru 

tuttugu prósent sem sögðu að algengasta vandamálið væri lítil tölvukunnátta meðal 

starfsmanna en þar á eftir var lítill áhugi innan fyrirtækisins og léleg gæði gagna. Mögulega 

eru þetta notendur sem hafa aldrei þurft að vinna með gögn en þurfa nú stöðugt að vinna með 

þau í takt við tæknina.  

 
Mynd 8: Algengustu hindranir við innleiðingu viðskiptagreindar meðal Evrópubúa. 
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Mótspyrna stafsmanna. 
Með innleiðingu á nýju viðskiptagreindarkerfi fylgja töluverðar breytingar. Það er 

mismunandi hvernig fólk getur brugðist við breytingum og þurfa stjórnendur að meta stöðuna 

áður en farið er að innleiða nýtt viðskiptagreindarkerfi. Kotter og Schlesinger (1989) nefndu 

fjórar algengar ástæður fyrir því hvers vegna starfsmenn sýna mótspyrnu gagnvart breytingum 

sem stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um: 

• Fólk óttast stundum að missa eitthvað sem það hefur: Fólk á það gjarnan til að hugsa 

of mikið um eigin hagsmuni í stað þess að líta á heildarmyndina og það sem hentar 

fyrirtækinu best. 

• Misskilningur á afleiðingum breytinganna: Misskilningur á milli manna á sér oft stað 

ef skortur er á trausti milli starfsmanna og aðilans sem sér um innleiðinguna. Þetta getur 

valdið því að fólk er ekki tilbúið í að innleiða eitthvað nýtt. 

• Mismunandi mat á aðstæðum: Starfsmenn geta metið aðstæður á öðruvísi hátt en 

stjórnendur. Starfsmenn sjá oft ekki hvernig innleiðing á nýju kerfi eigi að bæta 

starfsemi fyrirtækisins og því þurfa stjórnendur að upplýsa þá um allt sem skiptir máli. 

• Takmörkuð þolinmæði gagnvart breytingum: Fólk óttast stundum að þau muni ekki 

hafa þá hæfni sem þarf til að notast við nýja kerfið. 

Kotter og Schlesinger (1989) koma einnig með nokkrar leiðir til að takast á við 

mótspyrnur starfsmanna. Ein algengasta leiðin er þjálfun og samskipti. Góð samskipti og 

undirbúningur auka möguleika starfsfólks að skilja markmið innleiðingarinnar betur. 

Stjórnendur þurfa að veita starfsmönnum allar þær upplýsingar sem skipta máli. Þjálfun á svona 

kerfi getur falið í sér ítarlegar samræður, kynningar eða skýrslur með leiðbeiningum. Möguleiki 

er að auka þátttöku starfsfólks í breytingum með því að hlusta á það sem þau hafa að segja og 

nota ráð þeirra. Fólk sem tekur þátt hefur skuldbundið sig til að framkvæma breytingar og allar 

þær upplýsingar sem það hefur munu vera teknar til skoðunar í breytingarferlinu. Önnur leið 

fyrir stjórnendur til að takast á við mótspyrnu er að vera hvetjandi. Þeir þurfa að vera jákvæðir, 

veita starfsfólki stuðning og þjálfun þegar þess þarf og einnig veita þeim umbun, til dæmis gefa 

þeim frítíma þegar krefjandi verkefni er lokið eða einfaldlega hlusta og veita tilfinningalegan 

stuðning. 

Samvinna tækni- og viðskiptadeildar. 
Innleiðing á viðskiptagreindarlausn getur verið dýr. Áður en innleiðing hefst þurfa 

fyrirtæki að bera saman kostnað þess að innleiða slíkt kerfi og þann ávinning sem kerfið á að 

veita (Moss og Atre, 2003). Þegar fyrirtæki byrja að innleiða viðskiptagreindarlausn hefur það 
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miklar væntingar um árangur en algengt er þó að fyrirtæki eigi erfitt með að samræma 

tækninálgun sína við viðskiptagreindarlausnina með viðskiptalegum markmiðum. Ef ekki tekst 

að samræma þessa þætti þá uppfyllir útkoma lausnarinnar ekki markmið fyrirtækisins (Panian, 

2006). Samvinna tækni- og viðskiptadeildar eða helstu notenda viðskiptagreindarlausnarinnar 

er því lykilatriði til þess að ná árangri. Ef samvinna þeirra er ekki til staðar skapar það erfiðleika 

við framkvæmd lausnarinnar. Tæknideildin þarf að sjá um að bæta gæði gagna á meðan 

viðskiptadeildin þarf að ákveða hvernig mælaborð eða skýrslur eru mikilvægar fyrir 

viðskiptaþarfir fyrirtækisins. 

Gagnavísindamaður. 
Eins og staðan er í dag eru flest stór fyrirtæki með heilan helling af gögnum, það mikið 

af gögnum að erfitt er að halda utan um þau. Viðskiptagreind er því orðin algeng hjá stórum 

fyrirtækjum í dag en aukin eftirspurn er eftir nýju starfsheiti sem fær nafnið gagnavísindamaður 

(e. data scientist) (Vangelova, 2012). Gagnavísindamaður ber ábyrgð á að safna, greina og 

túlka mikið af gögnum til þess að hjálpa fyrirtækinu að bæta rekstur og ná samkeppnisforskoti. 

Hlutverk gagnavísindamannsins felur í sér notkun á háþróaðri greiningartækni sem og vélrænt 

nám (e. machine learning) og fyrirbyggjandi líkön til að veita innsýn umfram tölfræðilegra 

greininga. Á síðustu árum hafa gagnavísindi (e. data science) orðið mun algengara þar sem 

fyrirtæki eru með mikið af gögnum sem eru skipulögð, óskipulögð og hálf skipulögð og eru öll 

þessi gögn undir heitinu „Big Data”. Tengsl eru á milli gagnavísinda og viðskiptagreindar, þau 

taka bæði gögn og breyta þeim í gagnlegar upplýsingar fyrir fyrirtæki. Með viðskiptagreind er 

almenn áhersla á að búa til upplýsingar fyrir stjórnendur fyrirtækisins á meðan gagnavísindi 

miða að því að búa til upplýsingar úr gögnum sem stjórnendur hafa oft ekki umsjón með. 

Gagnavísindi nota sömu tækni fyrir greiningar og viðskiptagreind, þar með talið gagnanámun 

(e. data mining), vélrænt nám (e. machine learning) og Big Data nálgun. 

Gæði gagna. 
Mikilvægt er að finna réttu tólin til að byggja upp árangursríka viðskiptagreindarlausn 

en það getur verið erfitt þar sem þau þurfa að mæta þörfum nútímans og framtíðarvæntingum 

fyrirtækisins (Olszak og Ziemba, 2007). Stjórnendur þurfa sífellt að vera á varðbergi fyrir 

breytingum í umhverfinu, þeir þurfa að geta greint tækifæri og ógnir svo hægt sé að taka á móti 

áskorunum sem tengjast innleiðingu á viðskiptagreindar lausn. Gæði gagna er mikilvægt ferli 

fyrir allar viðskiptagreindar lausnir, gögnin þurfa að vera rétt og vel hreinsuð. Ef gæði gagna 

eru ekki til staðar leiðir það til aukinna erfiðleika við að greina gögnin, draga saman og fá 
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áreiðanlega niðurstöðu og er það algeng ástæða fyrir því að viðskiptagreindar lausn nái ekki 

áætluðum árangri (Ponniah, 2001). Gæði upplýsinga hefur áhrif á gæði ákvarðana og gæði 

ákvarðana hefur áhrif á gæði aðgerða og með því að fylgja þessu eftir er líklegt að það skili 

árangri hjá fyrirtækinu. Til þess að viðskiptaupplýsingar séu gagnlegar verða þær að vera 

raunsæjar, tilbúnar á réttum tíma og allra mikilvægast að réttu upplýsingarnar séu aðgengilegar 

fyrir rétta aðila (Klepić, 2004).   

Kostir þess að innleiða viðskiptagreind 
Viðskiptagreindarlausnir koma til með að aðstoða starfsmenn sem ekki eru almennt vel 

að sér í tæknimálum. Lausnirnar hjálpa þeim að fá fljótleg og gagnleg svör á aðeins nokkrum 

sekúndum, frá öllum deildum innan fyrirtækisins (Anandarajan og Srinivasan, 2004). Á 

örskömmum tíma er hægt að fá fram auðskiljanlegar skýrslur sem flestir ættu að geta lesið úr 

þó engin tæknileg kunnátta sé til staðar. Eins og áður hefur komið fram eru 

viðskiptagreindarlausnir ákvörðunarstuðningskerfi og samanstendur af margskonar virkni eins 

og að gera gögn aðgengileg í ýmsum framsetningum eins og töfluformi, línuriti, sjónrænni 

greiningu, með eftirliti á tilbúnum mælikvörðum á frammistöðu, áætlanagerð, fjárhagsáætlun, 

tölfræðileg greining, mælaborð og svo framvegis (Zillman, 2010). 

Ástæður hvers vegna fyrirtæki ættu að innleiða viðskiptagreind. 
Það er hægt að líta á viðskiptagreindarlausnir sem framsetningu lausna á eins 

gagnlegan, réttan og sértækan hátt fyrir rétta aðila á réttum tíma til þess að geta hjálpað við að 

taka skilvirkar ákvarðanir (Şerbănescu, 2013). Markaðurinn í dag er fljótur að breytast og 

byggir velgengni fyrirtækja á þeirri aðferð og getu til þess að bregðast fljótt við slíkri breytingu. 

Viðskiptagreindarlausnir geta veitt fyrirtækjum forskot með yfirliti yfir gagnagrunn, sem gerir 

þeim kleift að taka skilvirkari ákvarðanir (Dresner, 2010). Starfsmenn eiga að hafa aðgang að 

nægum upplýsingum til þess að geta tekið ákvarðanir. Hver og ein viðskiptagreindarlausn tekur 

við upplýsingum frá ýmsum aðilum, hvort sem það er utanaðkomandi eða innan fyrirtækisins, 

á hvaða sniði sem er og samþætta þær inn í vöruhús gagna. Þannig er öllum gögnum safnað 

saman á einn stað án afrita. 

Nokkrar ástæður fyrir því hvers vegna fyrirtæki ættu að innleiða viðskiptagreind má sjá 

hér að neðan (Şerbănescu, 2013): 

1. Viðskiptagreindarlausnir gerir aðgang að gögnum auðveldari og fljótlegri. 

Viðskiptagreindarlausnir gerir fært á að greina mikið magn af gögnum á sem fljótasta 

hátt, gefur frá sér verulegar upplýsingar um vörur, viðskiptavini, sjóðstreymi, hagnað, 
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birgðir og svo framvegis. Gögnin geta verið greind eins oft og þörf er þar sem auðvelt 

er að sjá þróun eða vandamál sem myndast og verður því einfaldara að taka ákvarðanir 

fyrir vikið. Hægt er að nálgast allar upplýsingar viðskiptagreindarlausna í gegnum 

snjalltæki, líkt og tölvu, spjaldtölvu eða síma. Það er mikilvægur þáttur hjá flestum 

stjórnendum að hafa sveigjanleika og býður viðskiptagreind uppá það með því að hafa 

einnig frelsi í að velja snjalltæki (Raisinghani, 2004). 

2. Viðskiptagreindarlausnir gefa skilning, könnun og uppgötvun á nýjum upplýsingum í 

beinni. Lausnin sjálf er virkilega einföld, sjónræn og auðskiljanleg. Það býður 

starfsmönnum upp á frekara frelsi til þess að svara spurningum sem þeim berast á 

staðnum. 

3. Greining á gögnunum er virkilega mikilvæg. Starfsmaður frá hverri deild þarf að fá 

upplýsingar sem hefur bein áhrif á þeirra starfsemi. Það getur haft áhrif á árangur hjá 

starfsfólki ef það er með upplýsingar sem eiga ekki við þeirra starfsemi og ef það hefur 

ekki aðgengi að gögnum sem myndi nýtast þeim. Hraður aðgangur að skýrslum og 

greiningum í samræmi við þarfir hvers og eins notanda mun því hjálpa starfsmönnum 

að afla viðeigandi upplýsinga og taka réttar og upplýstar ákvarðanir í kjölfarið. 

4. Stuttur svartími. Viðskiptagreindarlausnir er talið stuðningskerfi sem hjálpar við að 

taka ákvarðanir sem byggðar eru á gagnagrunninum. Gagnagrunnurinn býður 

stjórnendum aðgang að sérstökum skýrslum í rauntíma, sem og töflulíkan og mælaborð. 

Einnig er boðið uppá tækjabúnað sem hægt er að fylgjast með sjálfvirkni ferla, 

eftirlitsmyndum og tilkynningum í rauntíma og býður upp á að fyrirtækið geti brugðist 

við mikilvægum aðstæðum hratt. 

Aðferð 

Rannsóknarsnið 
Aðferðafræði félagsvísinda skiptist í tvær gerðir rannsóknaraðferða, megindlegar og 

eigindlegar aðferðir. Megindlegar rannsóknir byggjast á tölfræðilegri greiningu gagna sem 

algengt er að afla með könnunum og eru mikið notaðar í félagsvísindum (Neuman, 2005). 

Áhersla þessarar rannsóknar er að lesandi fái betri skilning á hugtakinu viðskiptagreind og sjái 

mikilvægi þess að innleiða hana. Því var tekin ákvörðun við þessa rannsókn að styðjast 

eingöngu við eigindlega rannsóknar aðferðir. Eigindlegar rannsóknir eru jafnan notaðar til þess 
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að kanna álit og reynslu fólks með það að markmiði að fá dýpri skilning á ákveðnum atburðum 

sem erfitt getur reynst að mæla með aðferðum meigindlegra rannsókna (Neuman, 2005). 

Tekin voru hálfopin viðtöl (e. semi-structured interview) með nokkrum 

fyrirframlögðum spurningum en viðmælandi gat þá komið fram sinni upplifun. Hálfopin viðtöl 

má einnig kalla stýrðar samræður en þau eru þannig byggð að rannsakendur setja fram nokkrar 

spurningar en viðmælanda er gefið tækifæri á að koma sínu á framfæri (Longhurst, 2003). 

Tilgangur með hálfopnum viðtölum er að fá viðmælendur til að útskýra með sínum eigin orðum 

reynslu og upplifun á ákveðnu viðfangsefni. Í hálf opnum viðtölum kemur rannsakandi með 

fyrirframlagðar spurningar en viðtalið mótast einnig af svörum viðmælanda og beitir 

rannsakandi virkri hlustun og spyr ítarlegri spurninga varðandi svör viðmælanda ef þarf 

(Esterberg, 2002). 

 Þátttakendur 
Þátttakendur þessarar rannsóknar voru stjórnendur hjá fimm stórum fyrirtækjum á 

Íslandi. Stærð fyrirtækja var skilgreind út frá fjölda starfsmanna. Fyrirtæki með 250 starfsmenn 

eða færri eru skilgreind sem lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki með fleiri en 250 

starfsmenn eru skilgreind sem stór fyrirtæki (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Tekin voru fimm viðtöl 

við starfsmenn í þekktum fyrirtækjum hér á landi sem hafa innleitt viðskiptagreindarkerfi. Val 

á fyrirtækjum fór fram með hentugleika en einnig fengum við ábendingar frá fjölskyldumeðlim 

um fyrirtæki sem hann vissi að hefðu innleitt viðskiptagreind í sína starfsemi. Hentugleikaúrtak 

er sjálfvalið úrtak, meðlimir úrtaksins uppfylla ákveðnar forsendur rannsakenda, svo sem 

auðvelt aðgengi eða vilji til þátttöku (Dornyei, 2007). Einnig var tekið eitt viðtal við 

ráðgjafafyrirtæki sem sér um að selja öðrum fyrirtækjum viðskiptagreindarlausnir. Óskað var 

eftir þátttöku þessara fyrirtækja með tölvupósti. Allir viðmælendur sem óskað var eftir svöruðu 

játandi og var þá í kjölfarið ákveðið stað og stund. Eitt fyrirtæki óskaði eftir nafnleynd og því 

verða allir viðmælendur nafnlausir, það er að segja gefið dulnefni sem vísar í bókstafi. Öll 

fyrirtækin eru listuð upp í Töflu 1 hér að neðan. 
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Tafla 1: Þátttakendur rannsóknarinnar. 

Fyrirtæki 
Dulnefni 

viðmælanda 
Staða eða deild viðmælanda Dagsetning 

Banki A Viðmælandi A Deildarstjóri viðskiptalausna á 

einstaklingssviði 

29.janúar 2018 

Banki B Viðmælandi B Forstöðumaður viðskiptagreiningar 28.mars 2018 

Fjarskiptafyrirtæki Viðmælandi C 

Viðmælandi D 

Tölvunarfræðingur, Hagdeild 

Forstöðumaður hagdeildar 

1.febrúar 2018 

Heildsölu- og 

framleiðslufyrirtæki 

Viðmælandi E Sérfræðingur á upplýsingatækni sviði 

og sérfræðingur í umbótastjórnun 

5.mars 2018 

Ráðgjafafyrirtæki Viðmælandi F Forstöðumaður hagdeildar 6.mars 2018 

Flugfélag Viðmælandi G Forstöðumaður hagdeildar 6.apríl 2018 

Framkvæmd 
Þann 8. febrúar 2018 voru haldnir árlegir framadagar AIESEC í Háskólanum í 

Reykjavík. Rannsakendur nýttu sér það tækifæri og töluðu við fyrirtækin á staðnum. Út frá 

samtölum sem mynduðust við fyrirtæki á staðnum, enduðu rannsakendur með að fá netfang 

hjá þeim fyrirtækjum sem sýndu áhuga á rannsókninni. Nokkrum dögum síðar höfðu 

rannsakendur samband við fyrirtækin með tölvupósti til þess að athuga hvort að þau myndu 

samþykkja þátttöku sína í rannsókninni. Þegar fyrirtækin höfðu samþykkt þátttöku sína var 

ákveðið hvar og hvenær viðtölin færu fram. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 29.janúar til 6.apríl. 

Viðtalstíminn var aðeins lengri en rannsakendur gerðu ráð fyrir þar sem fresta þurfti tveimur 

viðtölum vegna frídaga hjá viðkomandi. Viðtalstímanum lauk því með síðasta viðtalinu 6.apríl. 

Eins og fram hefur komið þá voru tekin hálfopin viðtöl við aðila innan fyrirtækjanna 

sem höfðu góða þekkingu á viðskiptagreind og eru vel að sér í innleiðingarferlinu á slíku kerfi. 

Viðtölin voru framkvæmd í fundarherbergi hjá hverju og einu fyrirtæki. Rannsakendur fengu 

leyfi frá öllum viðmælendum til þess að hljóðrita viðtölin í síma svo hægt væri að einbeita sér 

betur að svörum hjá viðkomandi og mynda samtal í kjölfarið. Viðmælendur fengu nokkrar 

fyrirframlagðar spurningar (sjá viðauka 1) en rannsakendur leyfðu spurningunum að þróast 
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með samtalinu svo viðmælendur gætu komið sinni upplifun og þekkingu á framfæri. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru áhugasamir og viðtölin gengu öll vel fyrir sig.  

Viðtölin voru öll svipuð í lengd eða um þrjátíu mínútur. Rannsakendur skrifuðu viðtölin 

alltaf niður sama dag og það átti sér stað. Þegar öll viðtölin voru afstaðin tóku rannsakendur 

aðalatriðin í hverju svari og báru saman svör viðmælenda. Rannsakendur ákváðu að setja upp 

töflur fyrir hvert og eitt fyrirtæki og túlkuðu rannsakendur svar viðmælenda í stuttu máli. 

Þannig var auðveldara fyrir rannsakendur að bera saman svör viðmælenda og setja fram svar 

við rannsóknarspurningunni: „Leiðir innleiðing á viðskiptagreindarkerfi til aukins árangurs 

hjá stórum íslenskum fyrirtækjum?”. 

Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður viðtalanna. Markmið viðtalanna var 

að fá betri innsýn í það hvernig stjórnendur innleiða viðskiptagreindarkerfi í fyrirtæki og ferlið 

sem fylgir því. Hér að neðan má sjá samantekt úr viðtölum og töflur fyrir hvert og eitt fyrirtæki 

þar sem nánari greining kemur fram. Í fyrsta dálk í töflunni má sjá upplagðar spurningar í 

sambandi við innleiðingu viðskiptagreinar, þar á eftir koma svör viðmælenda og í síðasta 

dálknum kemur fram túlkun rannsakenda á svari. 

Banki A 
 Tekið var viðtal við deildarstjóra viðskiptalausna á einstaklingssviði en áður starfaði 

hann á fyrirtækjasviði. Bankinn er mikið með heimasmíðaðar viðskiptagreindarlausnir þar sem 

banki er meira þjónustufyrirtæki og enginn vörulager, einungis peningar. Viðmælandi lagði 

mikla áherslu á mikilvægi vöruhús gagna. Bankinn er með svo mörg kerfi og þurfa þau að 

safna öllum gögnum saman í einn gagnagrunn áður en farið er að byggja eitthvað ofan á þann 

gagnagrunn. Í þessum kerfum verða til gögn um viðskiptavini, það getur því verið galli að hafa 

mörg kerfi ef ekkert vöruhús er til staðar þar sem viðskiptavinir eru þá skráðir á mörgum 

stöðum. Því er nauðsynlegt að sameina allar upplýsingar á einum stað til að fá heildstæða mynd. 

Frá vöruhúsi gagna er svo hægt að búa til mikilvægar greiningar sem hjálpar bankanum að taka 

upplýstar ákvarðanir. Viðmælandi telur að fyrsta skref fyrir banka er að safna nægilega mikið 

af gögnum til þess að gera góðar greiningar og taka ákvarðanir. 

 Viðmælandi segir að viðskiptagreind skilar auknum árangri. Um leið og hægt er að 

flokka viðskiptavini í hópa er hægt að sjá nánar hvað fólk er að gera, hvar viljinn er að hafa 
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tekjurnar eða hvort eitthvað er alls ekki að virka. Ef fyrirtæki eru ekki með gögn sem sýna 

þessa þætti geta verkefnin verið miklu erfiðari. 

Viðskiptagreind er oft talað um sem góð skýrslugjöf, það er að safna gögnum, skila 

góðum skýrslum og geta tekið ákvarðanir byggðar á góðum gögnum. Stjórnendur eru ekki 

lengur að taka ákvarðanir út frá eigin innsæi og tilfinningum heldur þurfa þeir að byggja 

ákvarðanir sínar á gögnum og upplýsingum. Það margt nýtt í tengingu við viðskiptagreind og 

það er mikið um gervigreind eins og viðmælandi A kom með dæmi um að líklegt er að fyrirtæki 

setja upp spjall þræði á netinu þar sem það er vél sem svarar spurningum hjá viðkomandi 

viðskiptavini. Sama gæti gilt með þjónustu eins og ja.is, spurning hvort það verði ekki 

vélmenni sem fer að svara símanum þar sem fólk mögulega hljóðar einfaldar spurningar alltaf 

eins. 

Í töflunni hér að neðan kemur fram ítarlegri greining á helstu viðfangsefnum viðtalsins: 
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Tafla 2: Niðurstöður banka A. 

Spurning: 
Innleiðing 

viðskiptagreindar 
Svar frá viðmælanda Túlkun rannsakenda á 

svari 

Helstu hindranir Að efla þátttöku notenda getur tekið 
tíma: eldra fólk oft ekki tilbúið fyrir 
nýjungar og taka þátt í breytingunum. 
Flókin tækni getur verið galli ef 
fyrirtæki eru með mörg kerfi. Mikilvægt 
að sameina öll gögn í vöruhús gagna til 
þess að fá heildstæða mynd. 

Tækniþróun: Of hröð 
fyrir eldra fólk. 
Aðgengi: 
Upplýsingatækni og 
gagnasöfnun oft flókin 
milli kerfa 

Helstu kostir Gögn gera verkefni auðveldari. Hægt er 
að fylgjast með starfsemi fyrirtækisins 
og þörfum viðskiptavina. 

Gagnasafnið leiðir til 
tímasparnaðar, 
viðbragðsflýti og betri 
yfirsýnar. 

Fjárhagslegur 
ávinningur 

Hægt að búa til allskonar virði út frá 
vöruhúsi gagna og fylgjast með rekstri 
fyrirtækisins. Fyrsta skrefið fyrir banka 
er að eiga nægilega mikið af gögnum til 
þess að gera góðar greiningar og taka 
upplýstari ákvarðanir út frá þeim. 

Upplýstar ákvarðanir 
skila fjárhagslegum 
ávinning. 

Gallar og 
vandamál sem 
stjórnendur þurfa 
að varast 

Gögn eiga uppruna sinn í ferlum og geta 
þeir verið mismunandi en fyrst þarf að 
skoða ferla og samræma skráningu áður 
en innleiðing viðskiptagreindar á sér 
stað. Laga þarf gögn í upphafi, ef gögnin 
eru léleg mun tólið gera lítið gagn. 

Samræma ferla. 
Skipulag og skráning 
gagna, hreinsun og 
samþætting. 

Fjarskiptafyrirtæki 
Næsta viðtal sem var tekið var við tölvunarfræðing sem starfar á hagdeild 

fjarskiptafyrirtækisins, einnig bárust svör við nokkrum spurningum sem ekki var hægt að svara 

á staðnum í gegnum tölvupóst frá forstöðumanni hagdeildar. Fjarskiptafyrirtækið er með 

nokkur viðskiptagreindarkerfi í notkun, þar á meðal OLAP teninga, Tableau skýrslugerðartól 

og Kepion áætlunarkerfi en auk þess eru þau með vöruhús gagna sem inniheldur öll gögn 

fyrirtækisins. Viðmælandi segir aðalmálið með vöruhúsið er að gera réttu gögnin fyrir rétta 

fólkið og að gögnin séu vel sýnileg og aðgengileg. Með OLAP teningum hafa stjórnendur 

auðvelt aðgengi að gögnum og geta búið til sínar eigin skýrslur með gögnum frá vöruhúsinu, 

þeir þurfa þá ekki að hafa starfsmann í því að kóða allar skýrslur fyrir sig. 
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Í töflunni hér að neðan kemur fram ítarlegri greining á helstu viðfangsefnum viðtalsins: 
Tafla 3: Niðurstöður fjarskiptafyrirtækis. 

Spurning: 
Innleiðing 

viðskiptagreindar 
Svar frá viðmælanda 

Túlkun rannsakenda á 
svari 

Helstu hindranir Þekkingarleysi starfsmanna og erfitt að 
þjálfa aðra starfsmenn vegna mikils 
magns upplýsinga. 

Þekkingarleysi, það 
tekur tíma að læra að 
vinna með upplýsingar. 

Helstu kostir Tímasparnaður, það þarf ekki að spyrjast 
fyrir um upplýsingar heldur getur fólk 
séð strax það sem það er að leita að. 

Tímasparnaður, 
fljótari að bregðast við. 

Fjárhagslegur 
ávinningur 

Gæði gagna gefur stjórnendum 
möguleika á að taka upplýstari 
ákvarðanir. Meiri sjálfvirkni er í allri 
gagnavinnslu, greiningum og bætir 
yfirsýn yfir reksturinn. Tímasparnaður: 
má nýta í að fækka stöðugildum, þar 
með lækka launakostnað eða nýta 
tímann í að meta niðurstöður 
greininganna fremur en að útbúa þær. 

Upplýstar ákvarðanir 
skila fjárhagslegum 
ávinning.  
Tímasparnaður: 
sjálfvirkni í 
gagnavinnslu og 
greiningum. 

Gallar og 
vandamál sem 
stjórnendur þurfa 
að varast 

Að ætla sér of mikið í fyrsta skrefi. Huga 
vel að uppsetningu, flokkun og möppun 
gagna. Taka gögnin óunnin úr 
grunnkerfum til að vera viss um að ná 
inn öllum gögnum. 

Skipulag og skráning 
gagna, hreinsun og 
samþætting.  

Heildsölu- og framleiðslufyrirtæki 
Tekið var viðtal við tvo einstaklinga, annar er sérfræðingur í umbótastjórnun en hinn er 

sérfræðingur á upplýsingatæknisviði. Fyrirtækið er með ERP kerfi í notkun eða svokölluð 

viðskiptaferlakerfi. Í ERP kerfunum eru fullt af vinnslum sem keyra sjálfvirkt áfram, þær eru 

ekki að læra eða gera eitthvað nýtt heldur keyra sína rútínu aftur og aftur. 

Viðmælandi telur að viðskiptagreind sé aldrei greindari en sá sem setur hana upp því 

árangur út frá kerfinu fer alltaf eftir getu þeirra sem innleiða og setja upp kerfið. 

Viðskiptagreind skilar auknum árangri ef flæði gagna er gott og gögn eru aðgengileg svo 

starfsfólk geti nálgast þau hvar og hvenær sem er. Rauntíma upplýsingar sem hægt er að nálgast 

með viðskiptagreind geta skipt máli á samkeppnishörðum markaði þar sem stjórnendur geta 

tekið ákvarðanir á skömmum tíma og fengið skilvirkari útkomu. Fyrirtækið er samt sem áður 
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ekki komið á þann stað sem það hefði viljað varðandi viðskiptagreind. Aðalástæða þess er 

kostnaðurinn við að innleiða slík kerfi. 

 Í töflunni hér að neðan kemur fram ítarlegri greining á helstu viðfangsefnum viðtalsins: 
Tafla 4: Niðurstöður heildsölu- og framleiðslufyrirtækis. 

Spurning: 
Innleiðing 

viðskiptagreindar 
Svar frá viðmælanda Túlkun rannsakenda á 

svari 

Helstu hindranir Kostnaðurinn: er ávinningurinn í raun 
nógu mikill til að verðskulda 
innleiðingu? Yfirleitt er kostnaðurinn 
meiri en það sem maður fær út úr þessu. 

Kostnaðarsamt. 

Helstu kostir Tímasparnaður starfsmanna, hægt að 
nýta starfsfólkið í mikilvægari störf. 
Gerir öðrum kleift að nýta gögnin sín án 
þess að vera í sambandi við aðra. 

Tímasparnaður og 
betri að aðgengi að 
gögnum. 

Fjárhagslegur 
ávinningur 

Þegar þetta er orðið algengara skilar það 
fjárhagslegum ávinning. 

Ávinningur þegar þetta 
er orðið algengara. 

Gallar og 
vandamál sem 
stjórnendur þurfa 
að varast 

Alltaf að vera tilbúin með plön ef 
eitthvað klikkar og fljót að bregðast við. 
Forvinna sem þarf að gera áður en farið 
er af stað með innleiðinguna. Þekking 
starfsmanna þarf að vera til staðar. 

Starfsmenn þurfa að 
hafa þekkingu á 
búnaðinum svo hægt sé 
að bregðast fljótt við. 

Banki B 
Tekið var viðtal við annan banka, viðmælandi er forstöðumaður viðskiptagreiningar. 

Banki B er að nota viðskiptagreindarlausnir frá SAP. Innleiðingin á kerfinu byrjaði um 2007 

og er því erfitt að ákveða að skipta um kerfi eftir svona langan tíma, eða ellefu ár. Viðmælandi 

reyndi að skipta úr SAP yfir í Tableau kerfi þegar hann tók við fyrir þremur árum síðan en fólk 

var ekki tilbúið í það. Ástæðan fyrir því að hann vildi skipta um kerfi er vegna þess að hann 

telur fyrirtækið ekki vera með besta viðskiptagreindartólið en gerir samt sem áður alla þá hluti 

sem þarf að gera. Þeir sem eru að byrja innleiða núna munu örugglega ekki fara í SAP, 

samkeppnin í dag er meira í kerfum eins og PowerBI og Tableau. 

Viðskiptagreind leiðir til aukins árangurs hjá bankanum og telur viðmælandi að 

gagnavísindi (e. data science) hefur einnig áhrif á árangurinn. Hann vill meina að fyrirtæki ættu 

að leggja mun meiri áherslu á gagnavísindi og fara ráða inn starfsheitið gagnavísindamaður (e. 

data scientist).  
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Í töflunni hér að neðan kemur fram ítarlegri greining á helstu viðfangsefnum viðtalsins: 
Tafla 5: Niðurstöður banka B. 

Spurning: 
Innleiðing 

viðskiptagreindar 
Svar frá viðmælanda 

Túlkun rannsakenda á 
svari 

Helstu hindranir Mannauðurinn er á mismunandi stað, 
eldra fólk ekki oft tilbúið í breytingar. 
Lítil þekking innan fyrirtækisins. Ekki 
láta einungis upplýsingatæknideildina 
sjá um innleiðinguna heldur búa til sér 
deild með viðskipta- og tækniþekkingu. 

Tækniþróun: of hröð 
fyrir eldra fólk, ekki 
tilbúið í breytingar. 
Sameina tölvu- og 
viðskiptadeild. 

Helstu kostir Tímasparnaður: starfsmenn sem þurfa að 
afla sér upplýsinga eru með þær í beinni 
í tölvunni og geta fylgst með þeim án 
þess að þurfa að spyrja aðra starfsmenn. 

Tímasparnaður og 
fljótari að taka 
ákvarðanir út frá 
gögnunum. 

Fjárhagslegur 
ávinningur 

Ef innleiðingin er gerð vel og réttar 
upplýsingar eru til staðar mun það skila 
upplýstari ákvörðunum. Helsti 
ávinningurinn er fækkun á mannauði. 

Upplýsingar réttar: 
hægt að taka upplýstari 
ákvarðanir.  
Fækkun á mannauði: 
minni launakostnaður. 

Gallar og 
vandamál sem 
stjórnendur þurfa 
að varast 

Gæði gagna þurfa að vera til staðar. 
Innleiðingin er að taka störf af fólki, 
selja þarf mannauðnum þetta og fá 
góðan leiðtoga til að innleiða lausnina 
svo að fólk trúi á þetta. Mikilvægt að 
vita hvert markmiðið er með 
innleiðingunni. 

Skipulag og skráning 
gagna, hreinsun og 
samþætting.  
Starfsfólk upplýst og 
markmið 
innleiðingunnar skýr. 

Flugfélag 
Tekið var viðtal við forstöðumann hagdeildar. Flugfélagið er með vöruhús gagna til 

þess að fá allar upplýsingar frá grunnkerfunum á sama stað. Dæmi um lausnir sem þau nota 

eru ExMon og ExTables og inn í þeim eru skilgreiningar á ýmsum hlutum og mælingar. 

Innleiðing á viðskiptagreindarlausnum byrjaði ekki fyrr en árið 2016 þegar viðmælandi tók að 

sér það verkefni. 

Fyrirtækið er ungt og hefur því ekki verið á markaðinum eins lengi og hin fyrirtækin í 

þessari rannsókn. Viðmælandinn nefnir að hann byrjaði einn í sinni deild en í dag starfa sjö 

manns þar. Hlutverk hans hefur breyst og er orðið víðara. Hann tekur það fram að þau nota 

viðskiptagreind í allt. Þau nota það til þess að sýna starfsfólki upplýsingar um viðskiptin á 
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myndrænu formi og búa til virði fyrir fyrirtækjareksturinn. Í deildinni starfar auka starfsmaður 

sem sér um að fá starfsfólk til þess að hugsa öðruvísi og nálgast þannig kostnaðarstýringu, innri 

endurskoðun og ferla. Þau byggja það svo á tölulegum gögnum og staðreyndum í stað innsæis 

og tilfinninga einhvers. Þar af leiðandi tekur fyrirtækið betri og skynsamlegri ákvarðanir sem 

skilar auknum árangri í kjölfarið. 

Í töflunni hér að neðan kemur fram ítarlegri greining á helstu viðfangsefnum viðtalsins: 
Tafla 6: Niðurstöður flugfélags. 

Spurning: 
Innleiðing 

viðskiptagreindar 
Svar frá viðmælanda Túlkun rannsakenda á 

svari 

Helstu hindranir Megin vandamálið er að safna saman 
góðum gögnum þar sem áður var 
einungis notað Excel og Export. 

Gæði gagna og skortur á 
gögnum. 

Helstu kostir Tímasparnaður og meira virði í vinnu 
starfsfólksins. Hægt að búa til 
endalausar reglur innan kerfisins og með 
því er auðvelt að vera vör við það sem er 
í gangi. 

Tímasparnaður 
starfsmanna og auðvelt 
að fylgjast með 
starfsemi fyrirtækisins. 

Fjárhagslegur 
ávinningur 

Tímasparnaður. Einnig að geta gripið 
inn í aðstæður, eins og til dæmis að geta 
gripið strax inn í ef uppgjörið er ekki 
rétt. Betri og skynsamlegri ákvarðanir í 
kjölfarið. 

Tímasparnaður: 
bregðast fljótt við 
aðstæðum. Upplýstar 
ákvarðanir skila 
fjárhagslegum 
ávinning. 

Gallar og 
vandamál sem 
stjórnendur þurfa 
að varast 

Að hafa yfirsýn á því hvernig kerfið eigi 
að virka. Skilgreina þarf gagnasöfnunina 
mjög vel áður en farið er af stað með 
innleiðinguna. 

Mikilvægt að vita hvert 
markmiðið er með 
innleiðingu. 

Ráðgjafafyrirtæki 
Að lokum ákváðu rannsakendur að taka einnig viðtal við ráðgjafafyrirtæki til að fá 

dýpri innsýn á ferlið sem fylgir innleiðingu viðskiptagreindar en fyrirtækið var ekki tekið inn 

í niðurstöður rannsóknarinnar sjálfrar heldur aðeins til að fá meira yfirsýn.  

Ráðgjafafyrirtækið þjónustar fyrirtæki, selur þeim lausnir og aðstoðar þau við 

innleiðingu á viðskiptagreind. Að stærstum hluta eru stór fyrirtæki sem sækja í þjónustu þeirra 

en sífellt fleiri minni fyrirtæki eru farin að nýta sér þetta. Dæmi um lausn sem þeir eru með er 
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Tableau, í því kerfi er hægt að skoða til dæmis rekstrarreikning myndrænt og er því auðveldara 

að sjá eitthvað sem stingur augað.  

Að kaupa tilbúna lausn getur verið dýrt en það fer allt eftir þekkingu hjá viðkomandi 

fyrirtæki hvað það getur gert sjálft. Hins vegar telur viðmælandi F að það sé krafa að 

viðkomandi fyrirtæki hafi einhvern starfsmann sem getur unnið með þessi tól til að kerfi gangi 

vel. Viðmælandi telur að viðskiptagreind auki gæði fyrir starfsfólk þar sem minni tími fer í að 

vinna með til dæmis skýrslur sem viðskiptagreindarkerfi getur gert. Hann telur að það skiptir 

máli fyrir stjórnendur fyrirtækisins að finna mikilvægustu verkefnin og reyna svo að taka þetta 

í litlum skrefum en samt að halda stöðugum árangri. Einnig að hafa alla hagsmunaaðila með, 

þannig þeir upplifi sig sem hluti af verkefninu og að það sé einhver tilgreindur aðili sem eigandi 

á lausninni frá viðskiptahliðinni. Viðmælandi telur að innleiðing á viðskiptagreindarkerfi muni 

leiða til aukins árangurs hjá fyrirtækjum. Til þess að ná árangri er þó mikilvægt að setja sér 

mælanleg markmið, upplýsa allt starfsfólk hvert markmiðið er og búa til lausnir byggðar á þeim 

markmiðum. 

Samantekt úr viðtölum 
Tekin voru fimm hálfopin viðtöl við fyrirtæki sem hafa innleitt viðskiptagreindarkerfi. 

Auk þess var eitt viðtal tekið við ráðgjafafyrirtæki sem sér um að selja lausnir og hjálpa við 

innleiðinguna hjá öðrum fyrirtækjum. Hér að neðan má finna samantekt og greiningu á svörum 

viðmælenda. Samantektin er skipt niður í fjóra undirkafla: hindranir, kostir, fjárhagslegur 

ávinningur og gallar og vandamál sem stjórnendur þurfa að varast áður en farið er í innleiðingu 

á viðskiptagreindarkerfi. Að samantekt lokinni er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. 

Hindranir. 
Mannauðurinn er á mismunandi stað varðandi tækniþróun og getur því verið erfitt að 

fá alla til þess að taka þátt. Það eru ekki allir jafn tæknivæddir en samkvæmt viðmælendum 

þessarar rannsóknar er eldra fólk oft ekki tilbúið fyrir nýjunga og að taka þátt í breytingum. 

Þekkingarleysi innan fyrirtækis er einnig algeng hindrun, ef einungis einn starfsmaður kann 

vel á þetta getur verið erfitt og tekið tíma að þjálfa aðra starfsmenn vegna mikils magns 

upplýsinga. Einnig kom í ljós að innleiðing á svona kerfi getur verið mjög kostnaðarsöm en 

einungis heildsölu- og framleiðslufyrirtækið nefndi það. Eins og Banki B talar um er mikilvægt 

að starfsfólkið sem sér um innleiðinguna hafi bæði viðskipta- og tækniþekkingu. Samkvæmt 

viðmælenda flugfélagsins var meginvandamálið skortur á gögnum þegar átti að innleiða 
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viðskiptagreindarkerfi. Byrja þurfti að safna öllum gögnum saman og huga vel að gæðum 

þeirra áður en haldið var áfram. 

Þegar spurt var viðmælenda ráðgjafafyrirtækisins um kostnað á innleiðingu var svar 

hans að það fer algjörlega eftir þekkingu hjá viðkomandi fyrirtæki. Ef fyrirtæki ætla að kaupa 

kerfi og einnig borga fyrir starfsmann frá ráðgjafafyrirtæki getur þetta auðveldlega orðið dýrt. 

Þetta fer allt eftir því hvað starfsmenn fyrirtækisins geta gert en eins og hann sagði: 

„Kostnaðurinn fer allur eftir þekkingu viðkomandi fyrirtækis. Ég myndi segja að það sé krafa 

að viðkomandi fyrirtæki hafi einstakling sem getur unnið með þessi verkfæri til að þetta gangi 

vel” (Viðmælandi F, munnleg heimild, viðtal, 6.mars 2018). 

Kostir. 
Samkvæmt niðurstöðum viðmælenda kom í ljós að flestir voru sammála um það að 

tímasparnaður væri aðal kostur við innleiðingu á viðskiptagreind. Einnig hjálpar það 

fyrirtækinu að bregðast fljótt við og taka upplýstari ákvarðanir. Viðskiptagreind gefur færi á 

að sjá yfirsýn yfir starfsemina og hjálpar það fyrirtækjum að greina viðskiptavini, það er að 

segja:  

Um leið og það er hægt að fara skipta niður hópum og sjá hvað fólk er 

að gera, hvar við viljum hafa tekjurnar í því sem við erum að gera, 

hvort við séum að gera hluti sem eru engan veginn að skila sér og þá 

er farið auðvitað í það mál. Annað hvort að breyta gjaldtökunni eða 

nota gjaldtöku til að reyna breyta hegðun. (Viðmælandi A, munnleg 

heimild, viðtal, 29.janúar 2018) 

Þar af leiðandi væri hægt að rukka ákveðið mikið í útibúum en minni gjöld í 

netbankanum til að reyna ýta fólki í það að læra á tæknina. Ef ekki væru til slík gögn sem sýna 

svona hegðun verða verkefnin miklu erfiðari. 

Einnig fellur tímasparnaður undir samskiptaferlið innan fyrirtækisins og myndast meira 

virði í vinnu starfsfólksins. Með notkun viðskiptagreindar þarf ekki að spyrjast fyrir um 

upplýsingar heldur getur starfsfólk séð strax það sem það er að leita að. Heildsölu- og 

framleiðslufyrirtækið nefndi að súrt væri að nota starfsfólk í starfsemi sem gæti verið gerð af 

tækni og væri þá mögulegt að nýta starfsfólkið í önnur störf. 
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Flugfélagið vekur athygli á því að hægt sé að búa til endalausar reglur innan kerfisins 

sem gerir það auðveldara fyrir fyrirtækið að vera vör við það sem er í gangi. Viðmælandinn 

tók sem dæmi ef slegin eru inn vitlaus gögn í sambandi við flugið þá fá þau tölvupóst um 

villuna og geta brugðist við strax, í kjölfarið sagði hann: „Möguleikarnir á að grípa allskonar 

frávik eru endalausir og er það stór kostur” (Viðmælandi G, munnleg heimild, viðtal, 6.apríl 

2018). 

Ef bornar eru saman niðurstöður fyrirtækjanna við ráðgjafafyrirtækið þá kemur í ljós 

að svörin eru sambærileg. Ráðgjafafyrirtækið tekur fram að þetta getur valdið miklum 

tímasparnaði fyrir starfsfólk og tekur sem dæmi að hægt sé að losna við skýrslugerð sem er 

jafnan tímafrek og getur tekið tvo til þrjá daga í hverjum mánuði. Einnig tekur hann fram að 

mikill sparnaður er í að geta brugðist fljótt við, að hægt sé að taka eftir, sem dæmi, of háum 

kostnaði og koma í veg fyrir áframhaldandi kostnaði í stað þess ef fyrirtæki hefur ekki þessar 

tölur í beinni og taka eftir slíkum kostnaði mögulega eftir fjóra mánuði. 

Fjárhagslegur ávinningur. 
Flestir viðmælendur voru sammála um að innleiðing á viðskiptagreindar kerfi skili 

fjárhagslegum ávinning. Samkvæmt niðurstöðum viðmælenda er ljóst að tímasparnaður og 

gæði gagna, sem svo skilar betri og skynsamlegri ákvörðunum, eru helstu fjárhagslegu 

ávinningarnir. Þegar gæði gagna sem fjárhagslegar og rekstrarlegar ákvarðanir eru byggðar á 

eru góð gerir það stjórnendum möguleika á að taka upplýstari ákvarðanir sem svo skila 

fjárhagslegum ávinningi. Viðmælendur telja að það megi nýta tímasparnaðinn sem fækkun á 

mannauði og þar af leiðandi er minni launakostnaður eða nýta þann tíma í að meta niðurstöður 

greininga fremur en að eyða tíma í að útbúa þær. Heildsölu- og framleiðslufyrirtækið voru þeir 

einu sem töldu að viðskiptagreindin skili ekki fjárhagslegum ávinning strax. Þau telja sig ekki 

vera komin svo langt með hugbúnaðinn að þetta muni því ekki skila fjárhagslegum ávinning 

fyrr en viðskiptagreindin er orðin algengari. 

Gallar og vandamál sem stjórnendur þurfa að varast. 
Áður en innleiðing viðskiptagreindar á sér stað í fyrirtækjum þá eru nokkur atriði sem 

stjórnendur þurfa að hafa í huga. Eins og fram hefur komið áður þá byggjast 

viðskiptagreindarlausnir upp á gögnum. Gögn eiga uppruna sinn úr ferlum og geta ferlar verið 

misgóðir og lélegir en lykilatriðið er að skoða ferlana og samræma hvernig hlutirnir eru skráðir 

áður en farið er að innleiða viðskiptagreind. Einnig þarf að laga gögnin í upphafi þegar þau eru 

sem hráust, ekki er hægt að taka gögn úr öllum gagnagrunnum og fara síðan í það að hreinsa 
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og ætlast til að það skili árangri heldur er skynsamlegt að leitast við að hafa eins vel hreinsuð 

gögn (e. clean data) og mögulegt er, það er að segja „Ef gögnin eru léleg þá mun tólið ekki 

gera neitt. Maður verður að horfa á þetta heilstætt, hvernig kerfin eru, hvernig ferlarnir eru, 

hvernig starfsfólkið er, þessi heildar innleiðing” (Viðmælandi A, munnleg heimild, viðtal, 

29.janúar 2018). 

         Augljós niðurstaða viðmælenda er að gæði gagna þurfa að vera til staðar og vita hvert 

markmiðið er með innleiðingunni. Eins og einn sagði:  

„Varðandi framsetningu gagna tel ég vera mikilvægt að meta þær 

greiningar sem verið er að gera og hvaða mælikvarða er verið að skoða 

og meta hvað eru lykilmælikvarðar. Fyrirtæki í dag hafa möguleika á 

að safna miklu magni gagna og því er mikilvægt að ætla ekki að reyna 

að horfa á og greina öll gögn sem mögulegt er að greina heldur meira 

hvaða gögn og greiningar skipta máli fyrir upplýstar ákvarðanir” 

(Viðmælandi D, forstöðumaður hagdeildar, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 1. febrúar 2018). 

         Hins vegar nefndi heildsölu- og framleiðslufyrirtækið að nauðsynlegt væri að vera 

tilbúin með áætlanir ef tæknin fer úrskeiðis og hafa starfsmenn með nægilega mikla þekkingu 

á búnaðinum til að geta brugðist við. Banki B nefndi að innleiðingin er að taka störf af fólki og 

þarf því að fara varlega í ferlið, mannauðurinn verður að vera tilbúinn í breytingar og því þarf 

að selja þeim hugmyndina og fá góðan leiðtoga til að innleiða lausnina svo fólk missi ekki 

trúnna í miðju breytingaferlinu. Eins og einn nefndi: „Það er aldrei gott að fara innleiða 

viðskiptagreindarlausn í fyrirtæki og mannauðurinn er aldrei með þér. Einhver partur af 

mannauðnum er alveg var við að það sé verið að útrýma störfum þeirra, það verður alltaf 

einhver togstreita” (Viðmælandi B, munnleg heimild, viðtal, 28.mars 2018). 

 Ráðgjafafyrirtækið talaði um að helstu gallarnir væru samspil tölvudeildar og 

viðskiptahliðarinnar, að þau tali ekki sama tungumálið og því getur myndast árekstur þar á 

milli. Því er mikilvægt að hafa gott samstarf á milli þessara tveggja deilda svo að allt gangi vel.  

Eins og hægt er að sjá hér að ofan gáfu svör viðmælenda hjá fyrirtækjunum svipaðar 

niðurstöður. Það sem rannsakendum þótti áhugavert að sjá var að eina fyrirtækið sem skar sig 

út frá hinum fyrirtækjunum var heildsölu- og framleiðslufyrirtækið. Ástæðan gæti legið í því 
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að fyrirtækið er ekki komið eins langt og öll hin. Þau töluðu mikið um að innleiðing 

viðskiptagreindar væri kostnaðarsöm og töldu að ávinningur kerfisins yrði ekki meiri en 

kostnaðurinn eins og staðan er í dag. Það sem heillaði þau við viðskiptagreind var að geta notað 

starfsfólk í verðmætara starf í stað þess að gera síendurtekin ferli sem tæknin gæti séð um. Hins 

vegar gátu öll hin fyrirtækin sammælst um að helsti kosturinn væri tímasparnaður og helsta 

hindrunin væri þekkingarleysi innan fyrirtækisins.  

Niðurstöður rannsóknarinnar  
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að innleiðing á viðskiptagreindarkerfi muni 

leið til aukins árangurs í fyrirtækinu. Um leið og það er hægt að flokka starfsemi og 

viðskiptavini niður í hópa er hægt að sjá hvað fólk er að gera eða hvernig starfsemin gengur. 

Hægt er ákveða út frá því hvar best sé að hafa tekjurnar í starfseminni eða hvort fyrirtækið sé 

að gera einhverja hluti sem er engan vegin að skila sér og þá er möguleiki á að fara beint í það 

mál. Að hafa ekki þennan aðgang að slíkum gögnum sem sýna heildstæða mynd af fyrirtækinu 

getur gert verkefnin mun erfiðari. Þau fyrirtæki sem eru ekki að nýta sér 

viðskiptagreindarlausnir geta misst úr samkeppni þar sem þau líta aðeins á hvernig stöðurnar 

voru deginum áður eða síðustu vikur í stað þess að spá í hvað hefur gerst samdægurs. Eins og 

fram hefur komið í kaflanum „Ávinningur fyrirtækja af viðskiptagreind” kom fram að fyrirtæki 

geta náð samkeppnisforskoti á markaði með viðeigandi viðskiptagreindarlausn (Dresner, 

2010). Með viðskiptagreind er hægt að fylgjast með rauntölum hvenær sem er, hvar sem er og 

er það því talið góð lausn fyrir fyrirtæki til þess að geta brugðist við eins fljótt og hægt er.  

Auðveldara er að nálgast gögn með viðskiptagreind þar sem það er ekki nauðsynlegt 

að hafa samband við annan starfsmann til þess að fá gefnar upp ákveðnar upplýsingar, heldur 

er hægt að sjá allar þær upplýsingar sem fyrirtækið er með uppsafnað á einum stað, þar af 

leiðandi fær fyrirtækið skilvirkari útkomu. Fyrirtæki í dag ættu því að leggja meiri áherslu á að 

innleiða viðskiptagreind til þess að halda í við samkeppni, skoða gögn í rauntíma og taka 

upplýstari ákvarðanir. Eins og einn viðmælandi nefndi: „til þess að innleiðing á viðskiptagreind 

skili auknum árangri hjá stórum íslenskum fyrirtækjum þá þurfa allir starfsmenn að hafa 

einhver markmið til þess að keppast að sem tengjast stefnu fyrirtækisins” (Viðmælandi F, 

munnleg heimild, viðtal, 6.mars 2018). Boyton o.fl. (2015) ræðir einmitt um það hversu 

mikilvægt er að setja fram skýr markmið varðandi stefnu fyrirtækisins áður en innleiðing hefst 

en einnig er mikilvægt að þeim sé framfylgt og gott eftirlit sé haft með því að svo sé. 
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Umræða 
Markmið rannsakenda var að komast að því hvernig innleiðing á viðskiptagreind leiðir 

til aukins árangurs hjá stórum íslenskum fyrirtækjum. Svo virðist sem viðskiptagreind sé 

mikilvægt tól í rekstri nútíma fyrirtækja, með tilliti til efnahagslegra aðstæðna um allan heim. 

Það er nauðsynlegt fyrir stjórnendur að taka sem bestar ákvarðanir sem byggjast á rauntíma 

gögnum og nákvæmum upplýsingum og gerir þeim kleift að hafa stjórn á rekstrinum, draga úr 

kostnaði, grípa ný tækifæri og auka tekjur (Turban og fleiri, 2007). Til þess að bæta daglegan 

rekstur innan fyrirtækis, sem og aðra fjárhagslega þætti, það er að segja arðsemi í ákveðnum 

geirum og breytingum á mælikvörðum þá er ein af skilvirkustu aðferðunum að framkvæma 

hugbúnaðarlausn innan fyrirtækisins. Hugbúnaðarkerfin gefa stjórnendum og starfsfólki betri 

sýn til þess að taka erfiðar ákvarðanir á auðveldari og einfaldari hátt en áður. Flest fyrirtæki í 

dag þurfa að hafa aðgengi til þess að mæla fjölda seldra vara, fjölda viðskiptavina, meðalverð 

og meðalmagn seldra vara innan fyrirtækisins og því hentugt að hafa þessar mælingar á einum 

stað. Viðskiptagreindarlausnir betrumbæta afkomu fyrirtækisins og veita stuðning við 

ákvarðanatöku varðandi starfsemi, sem veitir stjórnendum samkeppnisforskot á markaðinum 

og geta þannig unnið að því að ná þróunarmarkmiðum fyrirtækisins (Şerbănescu, 2013). 

Rannsakendur sjá samræmi í niðurstöðum viðmælanda og þeirri rannsóknarvinnu sem 

lá á bakvið efnið. Fræðimenn eins og Yeoh o.fl. (2008) ræddi að mikilvægt væri að hafa góðan 

leiðtoga til þess að sjá um innleiðinguna og þarf hann að selja mannauðnum lausnina en Banki 

B kom inn á það sama og einnig að mikilvægt væri að starfsfólk væri vel upplýst og tilbúið í 

breytingar. Gibson o.fl. (2004) komu inná að viðskiptagreindarlausnir gera starfsmönnum 

kleift að vinna verkefni mun hraðar en áður og skilar því miklum tímasparnaði og var það 

áberandi helsti kosturinn samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar. Með tímasparnaði geta 

stjórnendur einnig nýtt starfsfólk sitt í önnur verðmætari störf í stað þess að láta þau vinna 

verkefni sem viðskiptagreind getur afgreitt. Tímasparnaður getur einnig veitt fjárhagslegan 

ávinning þar sem hægt er að fækka stöðugildum og þar með lækka launakostnað (Boyton o.fl., 

2015). Áður en stjórnendur ákveða að innleiða viðskiptagreind innan fyrirtækis þá eru nokkrir 

hlutir sem gott er að varast. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að nauðsynlegt 

er að gæði gagna séu í lagi, það er vel hreinsuð og rétt skipulögð. „Þegar gæði gagna sem 

fjárhagslegar og rekstrarlegar ákvarðanir eru byggðar á eru góð gefur það stjórnendum 

möguleika á að taka upplýstari ákvarðanir sem munu svo skila fjárhagslegum ávinningi” 

(Viðmælandi D, forstöðumaður hagdeildar, munnleg heimild, tölvupóstur, 1.febrúar 2018).	

Ponniah (2001) kom einnig inn á mikilvægi gæði gagna í kaflanum „Helstu hindranir og 
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vandamál sem þarf að varast”. Hann nefndi að ef fyrirtæki væru ekki að spá í gæðum gagna þá 

gæti það leitt til aukinna erfiðleika við að greina gögnin, draga þau saman og þar af leiðandi 

skila gögnin ekki nógu góðri niðurstöðu.  

Algengasta hindrunin sem viðmælendur nefndu var þekkingarleysi starfsmanna. Flest 

fyrirtæki hafa starfað í áratugi og er því skiljanlegt að þekkingarleysi sé til staðar og eldra 

starfsfólk ekki hrifið af miklum breytingum í vinnuferlinu. Viðmælandi Banka B kom með 

góða ábendingu um lausn gagnvart þekkingarleysinu. Hann talaði um að sniðugt væri að 

menntakerfið hér á landi færi að einbeita sér enn meira að þróun gagnavísinda (e. data science), 

kenna nemendum að sækja gögn, vinna með úrvinnslu gagna, gagnagrunna og nota 

viðskiptagreind, það er að segja, taka allan ferlinn frá því að vinna með gögn og fá hagnýtar 

upplýsingar. Flugfélagið var eina fyrirtækið sem fann ekki fyrir þessari hindrun. Rannsakendur 

telja að svo gæti verið vegna aldurs fyrirtækisins. Fyrirtækið er frekar ungt og því möguleiki á 

að það upplifir ekki sömu togstreitu og önnur fyrirtæki þar sem að enginn starfsmaður hefur 

unnið við sama vinnuferli í langan tíma og mögulega allir starfsmenn tilbúnir að læra á nýtt 

ferli.  

 Viðmælendur beggja bankana fóru út í framtíðarsýn viðskiptagreindar. Annar 

viðmælandinn ræddi um að framtíðin sé líklega meira og minna talandi vélar.  

Þetta er það nýja, sem dæmi er Google byrjað að nota svokallað 

„machine learning” sem er vél sem skilur tal, skynjar samhengi 

orðanna og áttar sig á því hvað er verið að meina og er þetta allt saman 

byggt á gervigreind (e. artificial intelligence). (Viðmælandi A, 

munnleg heimild, 29.janúar 2018) 

Áhugavert er að spá í framtíðina, ef talandi vélar er það sem koma skal, þá er möguleiki 

á að næsta skref séu vélmenni komin í sum þeirra starfa sem mannfólkið starfar við í dag. 

Annar viðmælandi bankanna kom inn á að fyrirtæki í dag ættu að leggja mun meiri áherslu á 

gagnavísindi (e. data science), úrvinnslu, greiningu og vinnslu gagna. Hann telur að íslendingar 

séu aðeins seinir í þessu en fyrirtæki samt sem áður farin að leggja aðeins meiri áherslu á 

gagnavísindi.  
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Næsta skref hjá fyrirtækjum hér á landi gæti verið að ráða inn 

starfsheitið „gagnavísindamaður” þar sem þetta starfsheiti er farið að 

ryðja sér til rúm erlendis. Slíkir aðilar eiga að þekkja viðskiptagreind, 

ganavinnslu, úrvinnslu gagna, meðhöndlun gagna og hvað sem fylgir 

því. Þetta er framtíðin. (Viðmælandi B, munnleg heimild, viðtal, 

28.mars 2018) 

Eins og fram hefur komið þá er tæknin í dag að þróast ört og með þessari þróun fylgir 

kynslóð, yngri tæknivæddari kynslóð. Á flestum heimilum í dag er auðvelt fyrir börn að sækjast 

í snjallsíma og tölvur og eru þau í raun að alast upp í takt við tækniþróunina. Auk þess eru 

nemendur í helstu skólum í dag að vinna flest verkefni í gegnum tölvu, þar af leiðandi er yngri 

kynslóðin mun tæknivæddari. Því telja rannsakendur að á meðan það er svona auðvelt fyrir 

börn að sækjast í þessa tækni þá læra þau fljótt inn á hana og þar af leiðandi meira tilbúin fyrir 

þennan tæknivædda heim heldur en fólk var áður. Rannsakendur halda því fram að eftir nokkur 

ár, þegar þessi tæknivædda kynslóð kemur á vinnumarkaðinn, þá mun hindrunin sem er helst 

til staðar í dag hverfa, það er að segja þekkingarleysi starfsfólks á viðskiptagreind mun ekki 

vera til staðar. Hins vegar telja rannsakendur að helstu kostir viðskiptagreindar muni ekki 

breytast mikið á næstu árum. Tímasparnaðurinn mun líklegast alltaf vera góður kostur fyrir 

stjórnendur en mögulega munu bætast við fleiri kostir þegar viðskiptagreind er orðin 

aðgengilegri fyrir öll fyrirtæki og fleira starfsfólk farið að kunna að nota hana. 

Þegar litið er á fjárhagslegan ávinning er spurning hvort hann verði sá sami eftir nokkur 

ár eins og hann er áberandi í dag. Rannsakendur hafa velt því fyrir sér ef öll þau fyrirtæki sem 

eru að keppa á sama markaði munu notast við viðskiptagreindarlausnir, hvort það muni hafa 

jafn mikil áhrif á samkeppnisforskot og það gerir í dag, það er ef viðskiptagreind verður það 

algeng að öll fyrirtæki fara að taka upplýstari og betri ákvarðanir þá verður samkeppnin mun 

harðari og gæti það leitt til að fyrirtæki ná ekki eins miklum ávinning.  

Þegar kemur að göllum og vandamálum sem stjórnendur þurfa að varast þegar innleiða 

á viðskiptagreindarkerfi þá telja rannsakendur að það muni ekki breytast mikið með tímanum. 

Sama hversu vel starfsfólk fyrirtækis þekkir inn á viðskiptagreind þá þurfa allir að vita hvert 

markmiðið er með viðskiptagreindinni og þurfa gögnin einnig alltaf að vera góð, vel hreinsuð 

og rétt skipulögð svo að upplýsingar kerfisins verða stjórnendum og starfsfólki gagnlegar.  
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Lokaorð 
Eins og áður hefur komið fram getur viðskiptagreind hjálpað stjórnendum að taka 

upplýstari og betri ákvarðanir sem skilar svo auknum árangri fyrir fyrirtækið. Fræðilegt 

framlag rannsóknarinnar var að fá yfirsýn á hvernig innleiðing á viðskiptagreindarkerfi fer fram 

og hvernig það getur skilað auknum árangri.  

Með viðskiptagreind er aðgengilegra fyrir stjórnendur að nálgast upplýsingar og sjá 

hvað er framundan og því telja rannsakendur að þau fyrirtæki sem ekki hafa nú þegar innleitt 

viðskiptagreind fari að huga að því að gera slíkt. Öll fyrirtæki búa yfir miklu magni upplýsinga 

sem erfitt er að greina og nýta án þess að vera með tækni eins og viðskiptagreind. Rannsakendur 

vona að þessi rannsókn muni hjálpa þeim fyrirtækjum sem eru í hugleiðingum að innleiða 

viðskiptagreind hjá sér og sjá, samkvæmt þessari rannsókn, að viðskiptagreind geti hjálpað til 

við að skila auknum árangri. 

 Þessi rannsókn ætti að gefa betri skilning á viðskiptagreind og einnig að gefa lesanda 

yfirsýn á mikilvægi þess að innleiða viðskiptagreind ef fyrirtæki ætla að bæta árangur, taka 

betri ákvarðanir og halda í við samkeppnina á markaðinum.   

 Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru fyrirtækin sem voru rannsökuð. Aðeins 

voru tekin viðtöl við fimm stór íslensk fyrirtæki en möguleiki væri að fá skilvirkari niðurstöður 

ef úrtakið hefði verið stærra og talað hefði verið við fleiri en einn einstakling í hverju fyrirtæki. 

Einnig væri hægt að skoða fleiri þætti sem tengjast viðskiptagreind, til dæmis hvernig 

viðskiptagreindarkerfi hafa áhrif á þekkingarstjórnun innan fyrirtækja.  

Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á litlum og meðalstórum íslenskum 

fyrirtækjum til þess að sjá hvort að sömu niðurstöður myndu birtast. Eins og áður hefur komið 

fram þá er tæknin orðin svo öflug og er sífellt að þróast og því verður áhugavert að sjá hver 

framtíð viðskiptagreindarlausna verður hér á landi. Einnig væri áhugavert að gera megindlega 

rannsókn til þess að skoða nánar upplifun allra starfsmanna innan fyrirtækisins sem þurftu bæði 

að læra inn á og nota viðskiptagreind í störfum sínum. Með því væri hægt að skoða sjónarhorn 

og upplifun allra innan fyrirtækisins ekki einungis sjónarhorn stjórnenda. 

  



 

 40 

Heimildir 
 
Bannister, F. og Remenyi, D. (2000). Acts of faith: instinct, value and IT investment 

decisions. Journal of information Technology, 15(3), 231-241. 

BI-survey. (e.d.). Most Common Business Intelligence Problems | 2,500 User Responses. 

Sótt 2.apríl 2018 af https://bi-survey.com/business-intelligence-problems 

Boyton, J., Ayscough, P., Kaveri, D. og Chiong, R. (2015). Suboptimal business intelligence 

implementations: understanding and addressing the problems. (D. R. C. Dr Xuemei 

Tian, ritstj.). Journal of Systems and Information Technology; Bingley, 17(3), 307–

320. 

Cederberg, N. (2010). Strategic Alignment of Business Intelligence. Sótt 4. apríl 2018 af 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-5804 

Chaudhuri, S., Dayal, U. og Narasayya, V. (2011). An Overview of Business Intelligence 

Technology. Communications of the ACM, 54(8), 88–98. 

doi:10.1145/1978542.197856 

Christofi, M., Nunes, M., Chao Peng, G. og Lin, A. (2013). Towards ERP success in SMEs 

through business process review prior to implementation. Journal of Systems and 

Information Technology, 15(4), 304-323. 

Colliat, G. (1996). OLAP, relational, and multidimensional database systems. ACM Sigmod 

Record, 25(3), 64-69. 

Cristescu, M.O. (2016). Traditional Enterprise Business Intelligence Software Compared to 

Software as a Service Business Intelligence. Informatica Enocomica, 20(1), 39. 

Dumitriu, D. (2009). Justification and Benefits of Adopting a Business Intelligence 

Environment. Í International Conference on Management and Industrial 



 

 41 

Engineering; Bucharest. Bucharest, Romania, Bucharest: Niculescu Publishing 

House. Sótt 20. mars 2018 af 

https://search.proquest.com/docview/1709194158/abstract/77588FF5963841B7PQ/7 

Edelhauser, E. (2011). ERP and BI Implementation in Romanian Organizations and Their 

Influence on Manager's Decision: A Case Study. OF THE UNIVERSITY OF 

PETROŞANI∼ ECONOMICS∼, 89. 

Esterberg, K. G. (2002). Qualitative Methods in Social Research. Boston: McGrawHill. 
 
Expectus. (e.d.). Kepion - áætlanakerfi | Expectus - Ráðgjafafyrirtæki. Sótt 6.apríl 2018 af 

http://www.expectus.is/upplysingataekniradgjof/kepion-aaetlanakerfiold/ 

Freeman, R. E. (1999). Divergent stakeholder theory. Academy of management review, 24(2), 

233-236. 

Ghilic-Micu, B., Mircea, M. og Stoica, M. (2010). The audit of business intelligence 

solutions. Informatica Economica, 14(1), 66. 

Gartner. (2006). Essential Components and Success Factors of Business Intelligence and 

Performance Management. Cannes, France: Gartner Symposium IT Expo. 

Gibson, M., Arnott, D., Jagielska, I. og Melbourne, A. (2004). Evaluating the intangible 

benefits of business intelligence: Review & research agenda. In Proceedings of the 

2004 IFIP International Conference on Decision Support Systems (DSS2004): 

Decision Support in an Uncertain and Complex World (pp. 295-305). Prato, Italy. 

Hou, C. K. (2012). Examining the effect of user satisfaction on system usage and individual 

performance with business intelligence systems: An empirical study of Taiwan's 

electronics industry. International Journal of Information Management, 32(6), 560-

573. 



 

 42 

Hribar Rajterič, I. (2010). Overview of business intelligence maturity models. Management: 

Journal of Contemporary Management Issues, 15(1), 47-67. 

Hsinchun Chen, Chiang, R. H. L. og Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and 

Analytics: From Big Data to Big Impact. MIS Quarterly, 36(4), 1165–1188. 

Işık, Ö., Jones, M. C. og Sidorova, A. (2013). Business intelligence success: The roles of BI 

capabilities and decision environments. Information & Management, 50(1), 13–23. 

doi:10.1016/j.im.2012.12.001 

Kimball, R. og Ross, M. (2011). The data warehouse toolkit: the complete guide to 

dimensional modeling. John Wiley & Sons. 

Klepić, Z. (2004). The influence of business intelligence on the business success of medium 

and large companies. Í 2nd International Conference, An Enterprise Odyssey: 

Building Competitive Advantage, Graduate School of Economics & Business, 

University of Zagreb, Zagreb. 

Koenig, Michael E. D. (2012). What is KM? Knowledge Management Explained. Sótt af 

http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/What-Is-.../What-is-KM-

KnowledgeManagement-Explained-82405.aspx 

Kotter, J.P. og Schlesinger, L.A. (1989). Choosing Strategies for Change. Í D. Asch og C. 

Bowman (ritstj.), Readings in Strategic Management (bls. 294-306). London: 

Macmillan Education UK.  

Legris, P., Ingham, J. og Collerette, P. (2003). Why do people use information technology? A 

critical review of the technology acceptance model. Information & management, 

40(3), 191-204. 

Lönnqvist, A. og Pirttimäki, V. (2006). The measurement of business intelligence. 

Information systems management, 23(1), 32.  



 

 43 

Gartner. (2018). Mastering the New Business Executive Job of the CIO. Sótt af: Sótt 6. apríl 

2018 af https://www.gartner.com/imagesrv/cio-trends/pdf/cio_agenda_2018.pdf 

Mesaros, P., Mandicak, T., Mackova, D., Carnicky, S., Habinakova, M. og Spisakova, M. 

(2016). Model of key success factors for Business Intelligence implementation. 

Journal of Systems Integration, 7(3), 3–15. 

Microsoft. (e.d.). Power BI | Interactive Data Visualization BI Tools. Sótt 17.apríl 2018 af 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/ 

Mircea, M. og Andreescu, A. I. (2011). Agile Development for Service Oriented Business 

Intelligence Solutions. Database Systems Journal, 2(1), 43-56. 

Moss, L. T., og Atre, S. (2003). Business intelligence roadmap: the complete project lifecycle 

for decision-support applications. Addison-Wesley Professional. 

Murray, D. G. (2013). Tableau your data!: fast and easy visual analysis with tableau 

software. John Wiley & Sons. 

Nedelcu, B. (2013). Business intelligence systems. Database Systems Journal, 4(4), 12-20. 

Neuman, W. L. (2005). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. 

Boston: Allyn & Bacon. 

Pirttimäki, V. og Hannula, M. (2003). Process models of business intelligence. Frontiers of 

E-Business Research, 250-260. 

Rouhani, S., Ashrafi, A., Zare Ravasan, A. og Afshari, S. (2016). The impact model of 

business intelligence on decision support and organizational benefits. Journal of 

Enterprise Information Management; Bradford, 29(1), 19–50. 



 

 44 

Şerbănescu, L. (2013). Necessity to implement a business intelligence solution for the 

management optimization of a company. The USV Annals of Economics and Public 

Administration, 12(2 (16)), 114-122. 

Shao, G., Shin, S. J., og Jain, S. (2014). Data analytics using simulation for smart 

manufacturing. Í Simulation Conference (WSC), 2014 Winter (pp. 2192-2203). IEEE. 

Sharda, R., Delen, D. og Turban, E. (2016). Business intelligence, analytics, and data 

science: a managerial perspective. Pearson. 

Soliman, F. og Youssef, M. A. (1998). The role of SAP software in business process re-

engineering. International Journal of Operations & Production Management, 

18(9/10), 886-895. 

Stjórnarráð Íslands. (e.d.). 18.kafli: Lítil og meðalstór fyrirtæki. Sótt 4.apríl 2018 af 

https://www.stjornarradid.is/media/utanrikisraduneyti-

media/media/Skyrslur/18kafli.pdf 

Tank, D. M. (2015). Enable better and timelier decision-making using real-time business 

intelligence system. International Journal of Information Engineering and Electronic 

Business, 7(1), 43. 

Thamir, A. og Poulis, E. (2015). Business Intelligence Capabilities and Implementation 

Strategies. International Journal of Global Business; Beverly Hills, 8(1), 34–45. 

The Economic Intelligence Unit. (2006). Business intelligence: Putting information to work. 

Sótt 19.mars 2018 af 

http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiu_intel_sap_business_intelligence_.pdf 

Vangelova, L. (2012). Data Scientist. The Science Teacher, 79(6), 66-67. 



 

 45 

Yeoh, W., Koronios, A. og Gao, J. (2008). Managing the implementation of business 

intelligence systems: a critical success factors framework. 

What is the Definition of OLAP? OLAP Definition. (e.d.). Sótt 9. apríl 2018 af 

http://olap.com/olap-definition/ 

  



 

 46 

Viðauki 

Viðauki A: Fyrirframlagður spurningalisti 

1. Hefur þitt fyrirtæki innleitt viðskiptagreind í starfsemina? 

2. Hverjar eru helstu hindranirnar við það að innleiða viðskiptagreind í þínu fyrirtæki? 

a) Hverjir eru helstu kostir þess að innleiða viðskiptagreind með tilliti til starfsfólks 
(tala um mannlega þáttinn)? 

b) Sjáið þið það sem aukin gæði fyrir starfsmenn að hafa innleitt viðskiptagreind?   
c) Hverjir eru helstu kostir þess að innleiða viðskiptagreind hvað tæknilega þáttinn 

varðar? 

3. Sérðu fyrir þér að það sé fjárhagslegur ávinningur við það að innleiða viðskiptagreind? 

a) Hver er helsti fjárhagslegi ávinningurinn eftir að viðskiptagreind var innleidd? 

4. Hvaða gallar eða vandamál telur þú að þurfi að varast þegar stjórnendur eru að huga að 
því að innleiða viðskiptagreind? 

 


