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Ágrip 

Í þessu verkefni var beint sjónum að notkun gagna í ákvörðunarferli íslenskra 

stjórnenda ásamt því að skoða aðgengi að fjárhagsupplýsingum og notkun annarra 

gagna við ákvörðunartöku. Rannsóknin skilgreinist sem eigindleg þar sem tekin voru 

djúpviðtöl við átta stjórnendur úr íslensku atvinnulífi. Rannsóknarspurningin, sem var 

höfð að leiðarljósi við framkvæmd rannsóknar, er: Nýta íslenskir stjórnendur sér 

fjárhagsgögn við ákvörðunartökur og á hvaða hátt?  

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar tekur til viðeigandi fræðagrunns þar sem finna 

má fræðilega umfjöllun um fjármál fyrirtækja, samfélagslega ábyrgð þeirra, 

þekkingarstjórnun, þróun tölvunnar, gögn, gervigreind og vaxtarskeið fyrirtækja ásamt 

ósamhverfu upplýsinga og umboðsvanda.  

Helstu niðurstöður gefa til kynna að stjórnendur íslenskra fyrirtækja nýti sér flestir 

fjárhagsgögn að einhverju leyti til ákvörðunartöku.  Nýting gagna varð almennri eftir 

því sem ársvelta fyrirtækjanna jókst og fjöldi mælikvarða til álita urðu fleiri. Einnig 

kom í ljós að stjórnendur nýta sér gögn og upplýsingar fyrst og fremst til 

undirbyggingar eigin innsæis til þess að taka betri ákvarðanir. Einnig bentu niðurstöður 

til þess að aðgengi stjórnenda að fjárhagsgögnum var almennt til staðar en tími og 

kostnaður við greiningu þeirra var hindrun við lestur og notkun þeirra. Því reiða 

stjórnendur sig gjarnan á upplýsingar frá undirmönnum um lykilmælikvarða og 

greiningar. Að lokum kom í ljós að sameiginlegir aðrir mælikvarðar sem komu til álita 

við ákvörðunartöku íslenskra stjórnenda voru tengd samfélagsskýrslum og kölluðu 

viðmælendur eftir betri lausnum í greiningu og framsetningu á slíkum gögnum. 

Lykilhugtök: Ákvörðunartaka, gagnadrifin ákvörðunartaka, innsæi, gögn, 

viðskiptagreind, fjárhagsgögn, sjálfvirknivæðing, lykilmælikvarðar, umboðsvandi, 

ósamhverfa upplýsinga 
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Abstract 

In this thesis, the focus is directed towards the use of data in the management decision-

making process, along with examining their access to financial data and the use of other 

data in decision-making. Qualitative research in the form of in-depth interviews was 

conducted with eight managers from the Icelandic business community as participants. 

The research question put forward was as follows: Do Icelandic managers use financial 

data in the decision-making process, and in what way? 

The theoretical background of the study covers a relevant academic database which 

includes a theoretical discussion of companies' finances, their corporate social 

responsibility, knowledge management, computer evolution, data, artificial 

intelligence, the Greiner curve as well as asymmetric information and agency problems. 

The results indicate that most Icelandic managers use financial data to some extent for 

decision-making. Data utilization becomes more common as the companies' annual 

turnover increases and the number of KPIs considered increases. It was also found that 

managers use data and information primarily to support their own intuition that they 

use to make better decisions. Furthermore, the results indicate that managers generally 

have access to financial data but the time and cost of analyzing the data is a hindrance 

when it comes to utilization of data. Therefore, managers often rely on subordinates 

when it comes to information on KPIs and financial analysis. Finally, the results suggest 

that common performance indicators that affect the decision-making process of 

Icelandic managers were connected to non-financial EGS reports, and was there a call 

for a better solution in the analysis and presentation of such data. 

 

Key terms: Decision making, data-driven decision making, intuition, data, business 

intelligence, financial data, automation, KPIs, agency problem, asymmetric 

information 
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1. Inngangur 

Áætlað er að hver einstaklingur taki þúsundir ákvarðana á degi hverjum. Vigt hverrar 

ákvörðunar er mismunandi eftir því vandamáli sem henni er ætlað að leysa. Stærri 

vandamál kalla á flóknari ákvörðunartökur. Það hefur verið nefnt að nákvæmni stangist 

á við skjóta ákvörðunartöku. Því hefur verið ákall eftir betri skilningi á því hvernig 

megi taka nákvæmar ákvarðanir hraðar (Dane & Pratt, 2007).  

Ákvarðanir geta verið einfaldar eða flóknar. Eftir því sem flækjustig eykst þarf fleiri 

upplýsingar til að betri ákvörðun sé tekin. Ákvörðun um það hvort eigi að setja vinstri 

fót eða hægri fót í skó, er til dæmis einföld. Bílakaup eru dæmi um flóknari ákvörðun, 

sem kallar á fleiri upplýsingar. Kaupandi gerir til dæmis lágmarkskröfur og hefur 

mögulegan kostnaðarramma. Val á bifreið kallar á upplýsingaöflun og jafnvel 

reynsluakstur ólíkra bíla áður en af kaupum verður. 

Ákvarðanir teknar á grundvelli upplýsinga eru kjarni þess sem kallað er gagnadrifin 

ákvörðunartaka (e. data-driven decision making). Gagnadrifin ákvörðunartaka í sinni 

einföldustu mynd felst í því að tiltekin ákvörðun byggi á gögnum. Gögn eru í raun hráar 

tölur og staðreyndir sem ekki hefur verið unnið úr. Gögn geta orðið að þekkingu þegar 

úr þeim hafa verið unnar sannprófaðar upplýsingar (Dretske, 1981; Vance, 1997; Alavi 

& Leidner, 2001).  

Gagnadrifin ákvörðunartaka hefur aukist mikið á síðustu árum í Bandaríkjunum 

samfara hröðum framförum í gagnageymslu og vinnslutækni (Brynjolfsson & 

McElheran, 2016). Nýir möguleikar við söfnun og vinnslu gagna hafa leitt til þess að 

stjórnendur reiða sig í auknum mæli á upplýsingar unnar úr gögnum og síður á innsæi 

við daglegar ákvarðanir í rekstri fyrirtækis. Talað hefur verið um sífellt minnkandi bil 

á milli getu manna og tölva og að tækifæri felist í að nýta tækni og gögn til bættrar 

frammistöðu mannfólks við ákvörðunartökur (Brynjolfsson & McAfee, 2015). 

Fyrirtæki starfa í mismunandi geirum og eru því mismunandi gögn viðeigandi hverju 

fyrirtæki hvað varðar gagnadrifna ákvörðunartöku. Sameiginlegan fastan punkt má þó 

finna í þörf þeirra til að halda rekstrarhæfi. Því eru fjárhagsgögn með mikilvægari 

gögnum fyrirtækis. 
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Lítið sem ekkert hefur verið fjallað um hvernig íslensk fyrirtæki taka ákvarðanir með 

tilliti til fjárhagsgagna, en það er einmitt tilgangur þessarar ritgerðar. Rannsóknarefnið 

er mikilvægt til að skilningur myndist á því hvernig ákvörðunartökur eru í íslenskum 

fyrirtækjum og hvort ráðrúm sé til bættra áherslna. 

1.1. Markmið verkefnisins 

Rannsóknarspurning sem rannsakandi mun leitast við að svara er eftirfarandi:  

Nýta íslenskir stjórnendur sér fjárhagsgögn við ákvörðunartökur 

og á hvaða hátt?  

Einnig er stuðst við eftirfarandi undirspurningu: 

⎯ Hversu aðgengileg og auðlæsileg eru fjárhagsupplýsingar og 

lykilmælikvarðar fyrir stjórnendur íslenskra fyrirtækja? 

⎯ Eru önnur gögn sem koma til álita við ákvörðunartöku íslenskra stjórnenda? 

Gagnlegt er að skoða hversu lifandi þessar tölur eru fyrir stjórnendur á hverju 

yfirstandandi rekstrarári og hvort þessar upplýsingar séu notaðar til greiningar fyrir þær 

ákvarðanir sem fyrirtækið stendur frammi fyrir í daglegum rekstri og stefnumótun.  

Viðfangsefnið hefur ekki verið rannsakað með þessum hætti áður svo að höfundi sé 

kunnugt um og framlag ritgerðarinnar er bæði fræðilegs eðlis, þar sem svör gefast við 

því með hvaða hætti stjórnendur taki ákvarðanir sem varða fjárhagsleg atriði, sem og 

hagnýts eðlis þar sem niðurstöðurnar geta gefið fyrirtækjum á borð við Advise 

möguleika til að þróa fjármálakerfi sín í átt að því að mæta þörfum notenda og 

stjórnenda fyrir að taka betri ákvarðanir. 

1.2. Uppbygging rannsóknar 

Í fyrsta kafla rannsóknarinnar verður fjallað um bakgrunn hennar og val viðfangefnis 

auk þess sem gerð eru skil á tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar. Í fræðilegri 

umfjöllun rannsóknarinnar er fjallað um fræðilegan bakgrunn hennar. Í kaflanum er 

farið fræðilega yfir fjármál fyrirtækja, samfélagslega ábyrgð þeirra, þekkingarstjórnun, 

þróun tölvunnar, gögn, gervigreind og vaxtarskeið fyrirtækja ásamt ósamhverfu 

upplýsinga og umboðsvanda. Í kjölfar fræðilegrar umfjöllunar eru reifaðar erlendar 
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rannsóknir á viðfangsefninu. Í þriðja kafla er fjallað um þá aðferð sem rannsakandi 

beitti við rannsóknina auk þess sem farið er yfir réttmæti, áreiðanleika, takmörk og 

annamarka hennar. Í næsta kafla á eftir fylgir umfjöllun um niðurstöður viðtala 

eigindlegrar rannsóknar. Í fimmta kafla er gerð samantekt á niðurstöðum og dregnar 

ályktanir um þær auk þess sem formlegum rannsóknarspurningum er svarað. Í sjötta 

kafla, lokaorðum, má finna áhugaverðar hugmyndir að frekara rannsóknarefni tengdu 

viðfangsefninu.  
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2. Fræðilegur hluti 

2.1. Fjármál fyrirtækja 

Fjármál fyrirtækja eru kjarni hefðbundinnar fjármálafræði. Fjármál fyrirtækja byggja á 

því að finna út hvernig fjármagni sé best ráðstafað miðað við vænta ávöxtun og áhættu 

(Hillier o.fl., 2021).  

2.1.1.  Fjárhagsgögn 

Fjárhagsgögn eru þau gögn sem segja til um fjárhag fyrirtækis. Þau gefa upplýsingar 

um tekjur, skuldir og eignir fyrirtækisins. Í fjárhagsgögnum fyrirtækja felast almennt 

viðskiptafærslur sem skráðar eru í bókhald (e. bookkeeping), sem teknar eru saman í 

reikningshaldi (e. accounting) og gerð ársreikninga upp úr þeim gögnum (Marshall 

o.fl., 2020).  

2.1.1.1. Bókhald 

Í íslenskum lögum um bókhald nr. 145/1994 er kveðið á um að öllum hlutafélögum, 

sameignarfélögum, samvinnufélögum, sparisjóðum, opinberum fyrirtækjum og 

stofnunum, þrotabúum, félögum sem stunda nokkurs konar rekstur, sem og 

einstaklingum sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur eða starfsemi, sé skylt að halda 

bókhald. Þar er kveðið á um að í bókhaldi skuli skrá fjárhagslegar færslur fyrirtækja 

svo fljótt sem unnt er eftir að þær gerast og að sérhver færsla skuli vera byggð á 

áreiðanlegum gögnum sem megi hverju sinni rekja til viðskiptanna. Bókhaldið skal enn 

fremur vera fært á varanlegan hátt í skipulögðu og tryggu kerfi. Fyrirtækjum er því 

skylt að geyma og safna öllum gögnum um sín viðskipti á aðgengilegan, tryggan og 

skipulegan hátt. 

2.1.1.2. Reikningshald 

Reikningshald (e. accounting) er í raun skipulagning, skrásetning og greining 

fjárhagsgjörninga fyrirtækisins. Reikningshaldi hefur verið lýst sem tungumáli fjármála 

og viðskipta sem stjórnendur nota til þess að miðla upplýsingum um fjárhagsstöðu 

fyrirtækisins. Í reikningshaldi felst því að setja fram bókhaldsupplýsingar í þýðingarbær 

hugtök sem eru skiljanleg fyrir viðeigandi hagsmunaaðila (Eisen, 2013). 
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Ítalinn Luca Pacioli hefur verið kallaður faðir reikningshaldsins en hann gaf út ritgerð 

um reikninga og skrásetningu árið 1494 sem kallaðist „Summa de arithmetica, 

geometria, Proportioni et proportionalita“. Þar setti hann fram það sem síðan hefur verið 

kallað á íslensku bókhaldsjafnan: 

𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟 = 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟 + 𝑒𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é 

(Sangster & Scataglinibelguitar, 2010) 

2.1.1. Ársreikningar 

Tilgangur ársreikninga er að veita upplýsingar um fyrirtækin sem að baki þeim standa 

fyrir viðeigandi hagsmunaaðila og yfirvöld (Hillier o.fl., 2021). Þessar upplýsingar 

nýtast til ákvörðunartöku varðandi viðkomandi fyrirtæki af stjórnendum, starfsmönnum 

og mögulegum fjárfestum, lánadrottnum eða viðskiptavinum (Collier, 2015). 

Samkvæmt lögum um ársreikninga (nr. 3/2006) er félögum (skv. skilgreiningu 1. gr 

ársreikningslaga) skylt að skila ársreikningi á ári hverju sem gefur mynd af því hvernig 

rekstur og efnahagur fyrirtækisins er við uppgjörsdag hvers árs. Á ársreikningi skal 

settur fram efnahagsreikningur (e. balance sheet), rekstrarreikningur (e. income 

statement) og sjóðstreymi (e. cash flow). Fyrirtækjum ber því skylda til þess að setja 

upp og birta tilteknar upplýsingar um fjárhagslega stöðu fyrirtækisins árlega. Því er 

lögbundin söfnun fjárhagsgagna stöðug innan hvers fyrirtækis.  

2.1.1.1. Rekstrarreikningur 

Rekstrarreikningur er fyrsti hluti ársreiknings og tilgreinir allar rekstrartekjur og öll 

rekstrargjöld sem hafa orðið til á tilteknu rekstrartímabili hjá fyrirtæki. 

Rekstrarreikningurinn sýnir árangur fyrirtækisins af liðnu rekstrarári, greinir frá 

afkomu eða tapi tímabilsins og hvernig afkoman myndaðist. Afkoman verður síðan 

grunnur sem aðrir fjármagnsliðir eru dregnir af. Þeir fjármagnsliðir samanstanda af 

afskriftum, vöxtum og verðbótum. Tekjuskattur er síðan reiknaður og dreginn frá 

rekstrarafkomunni ef stærðin er jákvæð eftir afskriftir, verðbætur og vexti. Tap eða 

hagnaður af rekstrarreikningi flyst yfir á eigið fé á efnahagsreikningi þegar 

rekstrarreikningi er lokað í lok hvers reikningsárs (Hillier o.fl., 2021).  
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Upplýsingar úr rekstrarreikningi eru notaðar af hagsmunaaðilum til þess að meta hver 

árangur fyrirtækisins var á tímabilinu og sjá fyrir árangur þeirra á komandi tímabilum. 

Algeng stærð og kennitala sem dregin er af rekstrarreikningi er EBITDA sem stendur 

fyrir hagnað fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta (e. earnings before interests, taxes, 

depreciation & amortization) (Hillier o.fl., 2021).  

2.1.1.2. Efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningurinn er annar hluti ársreiknings og byggist í raun á bókhaldsjöfnu 

Pacioli og lýsir efnahagslegri stöðu á vissum tímapunkti. Samtala eigin fjár og skulda 

á efnahagsreikningi skal því vera jöfn samtölu eigna (Hillier o.fl., 2021). 

Eignir eru vinstra megin á efnahagsreikningi og er ætlað að lýsa þeim auðlindum sem 

fyrirtækið býr sannanlega yfir og eru líklegar til þess að verða til fjárhagslegs ávinnings 

fyrir fyrirtækið (Lög um ársreikninga, nr. 3/2006). Eignum er skipt í fastafjármuni og 

veltufjármuni. Veltufjármunir innihalda það handbæra fé sem fyrirtækið býr yfir auk 

þeirra eigna sem fyrirtækið hyggst nýta eða selja innan árs. Fastafjármunir endurspegla 

því eignir fyrirtækis sem það hyggst eiga lengur en til eins árs og er jafnan skipt í 

áþreifanlegar eignir og óáþreifanlegar eignir (Hillier o.fl., 2021).  

Hægra megin á efnahagsreikningi eru settar fram eigið fé og skuldir. Eigið fé sýnir 

óráðstafaðan hagnað fyrirtækisins ásamt því fjármagni sem hefur verið lagt fram af 

eigendum/hluthöfum þess. 

Skuldir eru hægra megin á efnahagsreikningi og skulu færðar á ársreikning séu þær 

líklegar til að vera greiddar og virði þeirra er hægt að meta með sannanlegum hætti 

(Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Skuldum er ætlað að sýna hvernig fyrirtækið er 

fjármagnað og lýsa skuldbindingum fyrirtækis gagnvart lánadrottnum. Skuldir eru 

flokkaðar í skammtíma- og langtímaskuldir (Hillier o.fl., 2021).  

Upplýsingar af efnahagsreikningi má nota til þess að skoða betur arðsemi fyrirtækis og 

skipan fjármagns. Helstu kennitölur sem dregnar eru af efnahagsreikningi eru 

veltufjárhlutfall (e. current ratio), arðsemi eigin fjár (e. return on equity – ROE) 

skuldahlutfall (e. debt ratio) og eiginfjárhlutfall (e. owner’s equity ratio) (Hillier o.fl., 

2021). 
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2.1.2. Sjóðstreymi 

Sjóðstreymi er þriðji hluti ársreiknings og veitir upplýsingar um breytingu á handbæru 

fé fyrirtækisins á tilteknu tímabili. Sjóðstreymi er jafnan skipt í þrennt: 

Rekstrarhreyfingar, fjárfestingahreyfingar og fjármögnunarhreyfingar. 

Rekstrarhreyfingar lýsa skammtímarekstri fyrirtækis á efnahagsreikningi: 

veltufjármunum og skammtímaskuldum. Þar koma fram innstreymi tekna og þau gjöld 

sem eru greidd. Mismunur stærðanna er handbært fé til eða frá rekstri. 

Fjárfestingarhreyfingar lýsa hreyfingum á handbæru fé í tengslum við fastafjármuni. 

Innstreymi verður til vegna sölu fastafjármuna en útstreymi vegna fjárfestinga. 

Fjármögnunarhreyfingar lýsa langtímafjármagni fyrirtækis, þ.e. eigin fé og skuldum. 

Innstreymi felst í nýjum fjármögnunum með nýjum lánum eða hlutafé. Útstreymi sýnir 

greiðslur til hluthafa og lánadrottna í formi arðgreiðslna og afborgana af lánum (Hillier 

o.fl., 2021). 

Sjóðstreymið veitir upplýsingar um notkun, breytingar og uppruna handbærs fjár og 

gefur stjórnendum, fjárfestum og öðrum hagsmunaaðilum upplýsingar um breytingar á 

kvikum auðlindum fyrirtækis (Collier, 2015). 

2.1.3. Stjórnunarbókhald 

Fræðimönnum greinir á um skilgreiningu stjórnunarbókhalds. Keller (1976) sagði að 

allt bókhald væri í raun stjórnunarbókhald (e. management accounting). Í 

stjórnunarbókhaldi, stundum kallað rekstrarbókhald, felst almennt skattabókhald (e. tax 

accounting), fjárhagsbókhald (e. financial accounting), rekstrarbókhald (e. managerial 

accounting) og innri endurskoðun (e. internal auditing). Undir fjárhagsbókhaldi má 

einnig finna kostnaðarbókhald sem tengist skattabókhaldi og rekstrarbókhaldi og hefur 

áhrif á mismunandi þætti þess. Þætti stjórnunarbókhalds  samkvæmt Keller má sjá á 

mynd 1. 
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Mynd 1: Þættir stjórnunarbókhalds 

Svið stjórnunarbókhalds var fyrst skilgreint 1981 af National Association of 

Accountants sem ferlið við að auðkenna, greina, undirbúa, túlka og miðla 

fjárhagsupplýsingum á þann hátt að stjórnendur geti notað upplýsingarnar til þess að 

stjórna skipulagsheild með viðeigandi og ábyrgri notkun á auðlindum hennar. 

Stjórnunarbókhald felur einnig í sér skýrslugerð fyrir viðeigandi hagsmunaaðila, svo 

sem hluthafa, kröfuhafa, eftirlitsstofnanir og yfirvöld.  

Stjórnunarbókhald hefur þróast umtalsvert frá því að þessi skilgreining var sett fram og 

stofnunin, sem ber nú nafnið Institute of Management Accounting, setti fram nýja 

skilgreiningu árið 2008 í samhengi við líkan sem lýsir virðiskeðju upplýsinga sem sjá 

má á mynd 2. Samkvæmt nýrri skilgreiningu er stjórnunarbókhald starfsgrein sem felur 

í sér þátttöku í ákvörðunartöku stjórnenda, áætlanagerð og mótun frammistöðukerfa. 

Höfuðhlutverk stjórnunarbókhalds er þá að umbreyta gögnum í upplýsingar sem eru 

nothæfar til ákvörðunartöku. Auk þess felst í því að veita sérfræðiþekkingu við gerð 

fjárhagsskýrslna og við eftirlit fjárhagsins ásamt aðstoð við stefnumótun og innleiðingu 

settrar stefnu.  
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Mynd 2: Virðiskeðja upplýsinga 

Margar skilgreiningar og lýsingar sem notaðar eru í dag útskýra hlutverk 

endurskoðandans eða stjórnunarbókarans sem upplýsingaveitenda en endurspegla ekki 

yfirstandandi umbreytingu starfsins yfir í að vera þátttakandi í ákvörðunarferli og 

stefnumótun með stjórnandanum (Institute of Management Accounting, 2008).  

2.1.1. Lykilmælikvarðar 

Lykilmælikvarðar (e. key performance indicators / KPIs) eru mælikvarðar sem ætlað er 

að endurspegla frammistöðu fyrirtækis við að ná markmiðum sínum. 

Lykilmælikvarðar, ef notaðir rétt, ættu að endurspegla virðisaukandi þætti fyrirtækisins 

og gildi. Lykilmælikvarðar ættu að vera samræmdir á milli allra stiga skipulagsheildar 

og markmið og viðmið að vera skýr og vel skilgreind (Bauer, 2004).  

Parmenter (2019) skiptir frammistöðumælikvörðum í fernt, árangursmælikvarða (e. 

Ris, result indicators), lykilárangursmælikvarða (e. KRIs, key result indicators), 

frammistöðumælikvarða (e. PIs, performance indicators) og lykilmælikvarða (e. KPIs, 

key performance indicators)). Árangursmælikvarðar gefa vísbendingar um hvaða 

heildarárangri fyrirtækið hefur náð en frammistöðumælikvarðarnir segja til um 

frammistöðu í aðgerðum til árangurs. Lykilmælikvörðum er ætlað að hjálpa 

stjórnendum að skilgreina og mæla hvernig viðkomandi fyrirtæki gengur að ná 

markmiðum sem liggja til grundvallar í stefnu fyrirtækisins. Mikilvægt er að fyrirtæki 

setji sér rétta mælikvarða til þess að ná megi þeim árangri sem lagt er upp með 

(Parmenter, 2019). 
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2.1.2. Kennitölur 

Ársreikningar veita fjárhagslegar upplýsingar um stöðu fyrirtækis og afkomu. 

Upplýsingarnar má nota til þess að reikna tilteknar stærðir sem gagnast við að spá fyrir 

um árangur fyrirtækis í framtíðinni. Kennitölur lýsa stærðfræðilegu sambandi á milli 

stærða þar sem tengsl á milli ákveðinna liða eru til skoðunar ásamt þróun þeirra (Hillier, 

o.fl., 2021).  

Fjárfestar og stjórnendur geta notað þessar kennitölur til þess að taka ákvarðanir er 

varða fyrirtækið. Vissar kennitölur eru áhugaverðari en aðrar þar sem þær tengja saman 

lykilstærðir sem eru áhugaverðar fyrir hagsmunaaðila. Kennitölum er gjarnan skipt í 

fimm flokka eftir því hvaða vísbendingar þær gefa; Greiðsluhæfi, arðsemi, 

markaðsvirði, skuldsetningu og fjárnýtingu (Collier, 2015).  

Hafa ber í huga að stærðir í rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og sjóðstreymi eru 

miskvikar. Stærðir í rekstrarreikningi og sjóðstreymi eru kvikar þar sem þær eru 

samtölur fyrir heilt reikningsár en stærðir í efnahagsreikningi eru stöðugar þar sem þær 

sýna stöðu á tilteknum tímapunkti, jafnan í loks reikningsárs. Því er samanburður á 

slíkum tölum erfiður og betra að horfa á meðaltal heils árs miðað við rauntímastöðu í 

stað stöðustærða svo að sambærileiki sé betri. Við kennitölugreiningu skal jafnan 

skoðuð fleiri en ein kennitala þar sem hver kennitala veitir aðeins takmarkaða vitneskju. 

Gagnlegast er að bera saman mismunandi kennitölur innan hvers tímabils og hafa 

kennitölur fyrri tímabila til hliðsjónar (Collier, 2015). 

2.1.2.1. Veltufjárhlutfall 

Veltufjárhlutfall er kennitala sem er dregin af efnahagsreikningi og er gjarnan notuð til 

þess að meta greiðsluhæfi fyrirtækis. Kennitalan endurspeglar getu fyrirtækis til þess 

að standa við skammtímaskuldbindingar þess næstu 12 mánuði. Æskilegt er að 

veltufjárhlutfallið sé stærra eða jafnt einum sem sýnir þá að nægt veltufé sé til staðar til 

þess að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur næsta árs. Veltufjárhlutfall er í raun 

hlutfall veltufjármuna miðað við skammtímaskuldir og má lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑢𝑛𝑖𝑟

𝑆𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡í𝑚𝑎𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟
= 𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢𝑓𝑗á𝑟ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 % 

(Hillier o.fl., 2021; Prófnefnd viðurkenndra bókara, 2014). 
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2.1.2.2. Arðsemi eigin fjár 

Arðsemi eigin fjár er kennitala sem er dregin af efnahagsreikningi. Hún lýsir ávöxtun 

þess fjármagns sem eigendur hafa bundið í fyrirtækinu. Arðsemi eigin fjár er vinsæl 

aðferð til að meta fýsileika þess að fjárfesta í fyrirtæki þar sem hún gefur vísbendingu 

um hæfi stjórnenda til þess að ávaxta það fé sem eigendur binda í fyrirtæki (Hillier o.fl., 

2021). 

Í rannsókn sinni á mögulegum göllum við útreikning kennitölunnar bentu de Wet og du 

Toit (2007) á að hún væri best til þess fallin að mæla árangur rekstursins til skamms 

tíma þar sem hún tekur einungis tillit til kostnaðar við lánsfjármagn en ekki til kostnaðar 

eigin fjár. Því hækkar arðsemi eigin fjár eftir því sem lánsfjármagn eykst svo lengi sem 

tekjur eru hærri en aukið lánsfjármagn. Þrátt fyrir aukna arðsemi eykst áhættan við 

rekstur fyrirtækisins með aukinni skuldsetningu. 

Arðsemi eigin fjár er í raun hlutfall hagnaðar miðað við eigið fé fyrirtækisins 

þar sem jafnan er notað meðaltal eiginfjár í upphafi og lok árs. 

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟

𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é
= 𝐴𝑟ð𝑠𝑒𝑚𝑖 𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛 𝑓𝑗á𝑟 % 

(Hillier o.fl., 2021; Prófnefnd viðurkenndra bókara, 2014). 

2.1.2.3. Eiginfjárhlutfall  

Eiginfjárhlutfall er kennitala sem er dregin af efnahagsreikningi og gefur vísbendingu 

um skuldastöðu eða öllu heldur hve stór hluti heildareigna er fjármagnaður með eigin 

fé. Eiginfjárhlutfall sýnir styrk fyrirtækis til þess að komast í gegnum þrengingar án 

skerðingar við aðra hagsmunaaðila en eigendur eða hluthafa. Eiginfjárhlutfall er hlutfall 

eigin fjár miðað við heildarfjármagn fyrirtækisins og má lýsa með eftirfarandi jöfnu:  

𝐸𝑖𝑔𝑖ð 𝑓é

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑓𝑗á𝑟𝑚𝑎𝑔𝑛
= 𝐸𝑖𝑔𝑖𝑛𝑓𝑗á𝑟ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 % 

(Hillier o.fl., 2021; Prófnefnd viðurkenndra bókara, 2014). 
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2.1.2.4. Skuldahlutfall 

Skuldahlutfall er kennitala sem er dregin af efnahagsreikningi og gefur vísbendingu um 

skuldsetningu fyrirtækis. Skuldahlutfall sýnir hver stórt hlutfall af eignum fyrirtækis er 

fjármagnaður með skuldsetningu. Kennitalan gefur til kynna hve vel í stakk búið 

fyrirtækið er til þess að greiða af skuldbindingum sínum þrátt fyrir þrengingar. Því 

hærra sem hlutfallið er, því meiri er áhættan gagnvart lánadrottnum. Skuldahlutfall er í 

raun hlutfall heildarskulda miðað við heildareignir fyrirtækisins og má lýsa með 

eftirfarandi jöfnu: 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖𝑟

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑟
= 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑎ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 % 

(Hillier o.fl., 2021; Prófnefnd viðurkenndra bókara, 2014). 

2.1.2.5. EBITDA 

EBITDA er kennitala sem dregin er af rekstrarreikningi og stendur fyrir hagnað fyrir 

fjármagnsliði, afskriftir og skatta. Kennitalan er vísbending um hver hagnaður 

fyrirtækis er án tillits til afskrifta, fastafjármuna og óefnislegra eigna og er mikið notuð 

við verðmat fyrirtækja (Grant & Parker, 2002). 

2.1.2.6. Veltuhraði birgða 

Veltuhraði birgða er kennitala sem gefur vísbendingu um hversu oft fyrirtæki veltir 

birgðum á hverju tímabili. Fyrirtæki leitast jafnan við að hámarka veltuhraðann án þess 

að birgðir þverri á einhverjum tímapunkti (Hillier o.fl., 2021). 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟ð 𝑠𝑒𝑙𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑎
= 𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢ℎ𝑟𝑎ð𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑎  

Frá veltuhraða birgða er dregin kennitala um biðtíma birgða sem gefur mynd af því hve 

langan tíma tekur að selja birgðir að meðaltali. Fyrirtæki ættu að leitast við að lágmarka 

biðtíma birgða. Honum má lýsa með eftirfarandi jöfnu: 

365

𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢ℎ𝑟𝑎ð𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑎
= 𝐵𝑖ð𝑡í𝑚𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑎 

(Collier, 2015). 
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2.1.2.7. Ársvelta 

Í reglum Hagstofu um lýsigögn fyrirtækjatölfræði er velta sú fjárhæð sem fyrirtæki 

færir til rekstrarreiknings á tilteknu tímabili, í tilfelli ársveltu á einu reikningsári. Velta 

nær til sölu á vörum og þjónustu til þriðja aðila og tekur til allra gjalda og skatta sem 

fyrirtækið færir til reiknings að undanskildum virðisaukaskatti og öðrum 

frádráttarbærum sköttum sem tengjast veltu. Velta tekur einnig til kostnaðar vegna til 

dæmis flutnings og pökkunar, jafnvel þótt sá kostnaður sé sérstaklega tekinn fram á 

reikningi. Verðlækkanir, afslættir og umbúðir sem bera skilagjald skal frádregið frá 

veltu. Þeir þættir sem eru undanþegnir veltu eru framleiðsla og fjárfestingar til eigin 

nota, aðrar tekjur, fjármunatekjur og óreglulegar tekjur og rekstrarstyrkir frá opinberum 

yfirvöldum (Hagstofa Íslands, 2017). 

2.2. Samfélagsleg ábyrgð 

Festa miðstöð um samfélagsábyrgð og sjálfbærni skilgreinir samfélagslega ábyrgð með 

eftirfarandi hætti: 

Í sinni einföldustu mynd felst sjálfbærni og samfélagsábyrgð í því að fyrirtæki, 

stofnanir og hverskyns skipulagsheildir axli ábyrgð og hafi uppbyggileg áhrif á 

umhverfið, stjórnarhætti og samfélagið. Í uppbyggingu og stefnumótun er hugað 

að öllum þeim hagaðilum sem koma að rekstri skipulagsheilda á einn eða annan 

hátt. Sjálfbærni og samfélagsábyrgð eru innleidd í kjarnastarfsemi rekstrareiningar 

(Festa, án dags.) 

John Elkington (1994) kynnti til sögunnar hugmyndina um það sem hefur verið kallað 

þreföld rekstrarafkoma (e. triple bottom line). Í því felst að fyrirtæki horfi ekki einungis 

til fjárhagslegrar afkomu í uppgjöri sínu heldur skuli einnig horft til þátta sem snúa að 

umhverfi og samfélagi. Hann setti þessa þætti fram sem hin þrjú P: fólk (e. people), 

jörðin (e. planet) og hagnaður (e. profit).  

Síðan Elkington lagði fyrst fram þessa tillögu að nýju formi uppgjöra hafa viðmiðin 

þróast í tiltekna mælikvarða. Í dag er algengast að tala um svokallaða UFS (e. ESG) 

staðla sem standa fyrir umhverfi (e. environment), félagslega þætti (e. social) og 

stjórnarhætti (e. governance). Umhverfisþættir taka til þess hvernig fyrirtæki geta haft 

bein áhrif á umhverfið með rekstri sínum. Félagslegir þættir horfa til jafnréttis 
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kynjanna, heilsu og líðanar starfsmanna, mannréttinda og öryggis. Undir stjórnarhætti 

fellur allt sem hefur með stjórn og umsýslu fyrirtækis að gera, svo sem reglur, 

samningar og upplýsingar (Nasdaq, 2020).  

Kauphöll Nasdaq Iceland gaf út íslenska þýðingu UFS mælikvarðanna og þrýsti þannig 

á fyrirtæki að taka upp mælikvarðana í allri upplýsingagjöf (Nasdaq, 2020). Rannsóknir 

sýna að fyrirtækjum sem innleiða UFS staðla í starfsemi fylgir minni áhætta og meiri 

arðsemi en fyrirtækjum sem gera það ekki (til dæmis Kumar o.fl., 2016; Giese o.fl., 

2019; Maiti, 2021).  

Þetta sést til dæmis á nálgun fjárfesta sem í auknum mæli hafna hluthafakenningu 

Miltons Friedman (1970) og horfa fremur á fjárfestingarkosti út frá hagaðilakenningu 

Freemans (1984) sem segir að fyrirtæki séu hluti af því samfélagi sem þau starfa í og 

beri að taka tillit til allra hagaðila við ákvörðunartöku (Neilan o.fl., 2020; Ghillyer, 

2010). 

2.2.1. Samfélagsskýrslur 

Í lögum um ársreikninga (nr. 3/2006) er fjallað um skyldu félaga sem falla undir 9. 

tölul. 2. gr. og félög sem falla undir d-lið 11. tölul. 2. gr. og móðurfélög stórra 

samstæðna til þess að láta fylgja í yfirliti með skýrslu stjórnar ófjárhagslegar 

upplýsingar sem varða umhverfis-, samfélags- og starfsmannamál félagsins auk stefnu 

í mannréttindamálum og hvernig félagið spornar við spillingar- og mútumálum. Hafi 

félagið ekki markað sér stefnu í tilteknu atriði skal gera skýra og rökstudda grein fyrir 

því í yfirlitinu. Félög samkvæmt þessari skilgreiningu eru félög sem flokkast sem 

einingar tengdar almannahagsmunum (9. tölul. 2. gr.) og stór félög, en til þeirra flokkast 

fyrirtæki sem við uppgjörsdag fara yfir mörk á tveimur af þremur viðmiðum d-liðar 11. 

tölul. 2. gr. Þau viðmið eru að heildareignir fari yfir 3 milljarða króna, hrein velta sé 

yfir 6 milljörðum króna og að meðalfjöldi ársverka á fjárhagsárinu telji fleiri en 250 

stöðugildi. 

2.3. Þekkingarstjórnun 

Peter Drucker (1988) lýsti fyrstur hugtakinu um þekkingarstjórnun (e. knowledge 

management) þegar hann spáði því að fyrirtæki framtíðarinnar myndu færast frá því að 
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vera framleiðslufyrirtæki og yfir í að vera þekkingardrifin. Hann benti á í grein sinni 

„The Coming of the New Organization“ að gögn væru í eðli sínu gagnlaus þar til 

einhver beitti þekkingu sinni til að greina þau og breyta þeim í virðismiklar upplýsingar.  

Meginmarkmið þekkingarstjórnunar er að fanga, skrá, skipuleggja og geyma viðeigandi 

þekkingu sem seinna er hægt að endurheimta og nýta við rekstur fyrirtækis (Dargam, 

2008). Almennt er viðurkennt að þekkingarstjórnun sé nauðsynleg fyrirtækjum til þess 

að öðlast betri samkeppnisstöðu og að halda slíkri stöðu á markaði (Becket o.fl., 2000). 

Árangur í þekkingarstjórnun byggir á tveimur grundvallaratriðum, hversu vel gengur 

að skrá áþreifanleg (e. explicit) og óáþreifanleg (e. tacit) gögn og hversu vel gengur að 

deila upplýsingum innan fyrirtækis (Serrat, 2017).  

2.4. Þróun tölvunnar 

ENIAC tölvan er jafnan viðurkennd sem fyrsti vísir að þeim tölvum sem við þekkjum 

í dag. ENIAC vélin var byggð á árunum 1943-1945 og leysti verkefni um 1.000 sinnum 

hraðar en þær tölvur sem á undan komu. ENIAC var gríðarstór vél, um 92 m2 að stærð, 

vóg um 30 tonn og notaði um 170 kílówött af rafmagni. Tölvan var hönnuð til þess að 

reikna og miða út skotmörk fyrir bandaríska herinn í seinni heimsstyrjöld og hafði um 

700 bita vinnsluminni (Mauchly, 1980). Til samanburðar eru um 8.000.000.000 bit í 

einu gígabæti (e. gigabyte/GB).   

ENIAC reiknaði á hálfri mínútu það sem áður hafði tekið fólk um 20 klukkustundir að 

reikna. Tölvan bjó í raun ekki yfir neinu geymsluminni og var eingöngu fær um að 

reikna tiltölulega einfalda útreikninga (Burks, 1980). Því hefur verið fleygt að ENIAC 

vélin hafi reiknað meira á 10 ára líftíma en mannkynið hafði gert fram að því að hún 

var afhjúpuð (Computer History Museum, án dags.). 

Frá því að ENIAC tölvan var fyrst afhjúpuð hefur tækninni fleygt sífellt fram og í dag 

hafa einfaldar fartölvur í raftækjaverslun frá 4-32 GB vinnsluminni auk þess að búa yfir 

miklu innbyggðu geymsluminni (Elko, e.d.). Geymsluminni tölva eins og við þekkjum 

þær hefur verið líkt við blóð spendýra. Sá eiginleiki að hafa stórt minni sem tekur 

leiðbeiningum og geymir gögn er það sem skilgreinir og einkennir nútímatölvu 

(Williams, 2002).  
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2.5. Gögn 

Gögn samkvæmt orðabók eru upplýsingar sem byggjast á staðreyndum sem hægt er að 

nota sem grundvöll fyrir rökstuðning, umræðu og útreikninga (Merriam-Webster, án 

dags.).  

Gögnum er hægt að raða í stigveldi. Neðst í stigveldinu eru hrá gögn. Gögn eru raun 

hráar tölur og staðreyndir sem ekki hefur verið unnið úr. Gögn geta orðið að 

upplýsingum þegar unnið hefur verið úr þeim og þeim raðað í kerfi. Þekking fæst svo 

frá sannprófuðum upplýsingum (Dretske, 1981; Vance, 1997; Alavi & Leidner, 2001). 

Tuomi (1999) heldur fram hinu gagnstæða, þ.e. að gögn séu eingöngu til vegna þess að 

þekking sé til staðar sem kallar eftir þeim. Hann heldur því fram að hrá gögn séu í raun 

ekki til þar sem það er ávallt hugsun og þekking sem auðkennir þau og hefur söfnun á 

þeim. Hægt er að fjalla um gögn sem innri og ytri gögn. Innri gögn eru þá gögn sem 

safnað er innan fyrirtækisins og snúa að rekstri þess, viðskiptavinum og 

hagsmunaaðilum. Ytri gögn eru þau gögn sem snúa að ytra umhverfi fyrirtækis. Slík 

gögn snúa að hvers kyns utanaðkomandi upplýsingum, til dæmis veðri, verðlagi eða 

lögum. Til þess að ná fram nákvæmni í niðurstöðum er vænlegast að blanda saman og 

sameina ytri og innri gögn við greiningar á rekstraráhættu (Baud o.fl., 2002). 

2.5.1. Gæði gagna 

Tölvuorðasafnið skilgreinir gagnagæði sem þá eiginleika sem gögn þurfa að búa yfir til 

þess að koma að tilætluðum notum. Við skilgreininguna er tekið fram að gögn ættu að 

vera rétt, nákvæm, tiltæk og viðeigandi auk þess sem ekkert má í þau vanta og þau 

mega ekki vera úrelt (Tölvuorðasafnið, 2013). 

Samkvæmt Cai og Zhu (2015) eru gæði gagna forsenda þess að hægt sé að nota þau til 

greiningar ef tryggja á virði þeirra. Þau halda því enn fremur fram að lítil gæði gagna 

leiði til óskilvirkni við nýtingu gagna og til mistaka í ákvörðunartöku.  

2.6. Gervigreind (e. artificial intelligence – AI) 

Frá því fyrstu tölvurnar komu fram á sjónarsviðið hefur verið til vísir að því sem kallast 

gervigreind. Fyrstur til þess að velta upp hugmyndinni um gervigreind var Alan Turing 
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(1950) en hann setti fram spurninguna um hvort vélar hefðu getuna til þess að hugsa 

eða „Can machines think?“.  

Gervigreind er hægt að skipta í fjóra þætti sem eru; greind (e. intelligence), viðskipti 

(e. business), rannsóknir (e. research) og forritunarmál (e. programming dimensions) 

(Brown & O'Leary, 2013). 

Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna skilgreinir gervigreind sem getu véla eða tölva til 

þess að leysa verkefni sem áður höfðu þarfnast mannlegrar greindar (Greg, 2020). 

Gervigreind í þessu samhengi er því ætlað að líkja eftir mannlegri greind og öðlast getu 

til þess að leysa vandamál, færa rök og læra af reynslunni. Markmiðið er í raun að vél 

sem býr yfir gervigreind leysi vandamál betur en manneskja þar sem vélin hafi betri 

skilning á aðstæðum (Petrat, 2021). 

Í upphafi byggðist gervigreind á því að vélar voru mataðar á upplýsingum og forritaðar 

til þess að leysa vandamál út frá þessum upplýsingum. Fræðimenn eru ekki allir 

sammála um hversu langt gervigreind er komin fram úr þessari skilgreiningu en 

gervigreind hefur jafnan verið skipt upp í mismunandi stig eftir mismunandi nálgunum, 

oftast vitsmunalega flokkun eða tæknilega. Tæknilega flokkun gervigreindar er oftast 

fjallað um sem þrönga gervigreind (e. artificial narrow intelligence), almenna 

gervigreind (e. artificial general intelligence) og ofurgervigreind (e. artificial super 

intelligence). Gervigreind sem er til í dag flokkast flest sem þröng gervigreind, einnig 

veik gervigreind. Vélar með þrönga gervigreind framkvæma það sem þær eru forritaðar 

til að gera út frá upplýsingum og forsendum sem þeim eru gefnar. Þröng gervigreind er 

því miðuð að því að leysa sérstök og afmörkuð vitsmunaleg verkefni. Almenn 

gervigreind eða sterk gervigreind er þegar vélar geta lært, skynjað, skilið og virkað eins 

og mannvera. Almenn gervigreind er því geta vélar til þess að virka og framkvæma 

almenn mannleg atriði eins og mannvera. Ofurgervigreind er hámark þróunar 

gervigreindar og myndi þróun hennar breyta öllu lífi okkar. Vél sem byggi yfir 

ofurgervigreind hefði hærri vitsmunalega virkni en mannvera (Hasani o.fl., 2020). 

Framfarir hafa orðið á sviði gervigreindar á síðustu árum og einkaframtak 

tæknifyrirtækja hefur verið fyrirferðarmikið. Hér má nefna hugbúnað Facebook sem 

ber kennsl á andlit notenda á myndum og vélmennavæðingar í afhendingarkerfum 

Amazon. Vélmennastýrðir bílar hafa verið framleiddir sem slá hraðamet mannstýrðra 
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bíla á brautum auk þess sem Tölvu- og gervigreindarrannsóknarstofu MIT háskóla 

hefur tekist að byggja vélmenni sem þrífa og ganga á fjórum fótum. Gervigreindin sem 

var notuð við lausn þessara verkefna hefur þó afmarkað markmið og hefur ekki getuna 

til þess að læra nýjar aðferðir upp á eigin spýtur og flokkast því sem þröng eða veik 

gervigreind (Lu o.fl., 2017). 

2.6.1. Viðskiptagreind (e. business intelligence – BI) 

Samkvæmt Dresner (2008) er viðskiptagreind „sú þekking sem aflað er með aðgangi 

og greiningu á viðskiptaupplýsingum“.  

Hugtakinu um viðskiptagreind er einnig hægt að lýsa sem viðeigandi upplýsingum og 

þekkingu sem lýsa umhverfi fyrirtækis, fyrirtækinu sjálfu og stöðu þess á markaði, í 

tengslum við samkeppnisaðila, viðskiptavini og fjárhag. Þá má einnig segja að 

viðskiptagreind sé skipulagt og kerfisbundið ferli fyrirtækja til þess að afla, skilja, 

greina og miðla gagnagnótt innri og ytri upplýsinga sem tengjast fyrirtækinu og gagnast 

við ákvörðunartökur (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006).  

Viðskiptagreindarkerfum er ætlað að veita stjórnendum möguleika á að greina 

upplýsingar sem tengjast fyrirtækinu og styðja við og bæta ákvörðunartöku stjórnenda. 

Kerfunum er ætlað að nýta fjárfestingar fyrirtækja í gagnainnviðum og leysa fram þau 

verðmæti sem leynast í gögnum fyrirtækjanna (Elbashir, Collier, & Davern, 2008).  

Með greiningu á gögnum fyrirtækis gefst stjórnendum og starfsmönnum tækifæri til 

þess að nýta þau til gagnadrifinnar ákvörðunartöku í stað ákvörðunartöku byggðri á 

innsæi (Lönnqvist & Pirttimäki, 2006). 

2.6.2. Sérfræðingakerfi 

Sérfræðingakerfi (e. expert systems) eru hugbúnaðarkerfi sem búa yfir þekkingu sem á 

uppsprettu hjá mennskum sérfræðingum. Sérfræðingakerfin hafa getu til þess að líkja 

eftir sérfræðingum á vissu sviði, til dæmis bókhaldi og endurskoðun. Fyrstu 

sérfræðingakerfin hermdu eftir mannlegri breytni og endurtóku ákvarðanir og skipanir 

eftir henni. Öfugt við gervigreindarkerfi er markmið sérfræðingakerfa ekki að öðlast 

greind. Sérfræðingakerfi miða að því að notfæra sér reynslu og þekkingu mannfólks og 

móta frá henni heildræna kerfishegðun. Fyrstu sérfræðingakerfin voru byggð upp á 
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regluverki sem notaði algrím við röðun reglna við ákvörðunartöku. Nýrri 

sérfræðingakerfi byggja á samsetningu reglna frá sérfræðingum ásamt ytri þekkingu 

(Yang & Vasarhelyi, 2008). 

2.6.3. Sjálfvirknivæðing í framsetningu fjárhagsgagna  

Fyrstu hugmyndir um notkun gervigreindar við meðhöndlun fjárhagsgagna komu fram 

um miðja síðustu öld (Keenoy, 1958). Þróunin varð þó ekki mikil fyrr en á síðustu árum 

með framþróun í meðferð upplýsinga og þróun á gervigreind og viðskiptagreind. 

Þróunina er hægt að útskýra bæði með meiri eftirspurn eftir gervigreindarlausnum í 

faginu, sem og auknu framboði á lausnum. Hraði í nútímafyrirtækjarekstri hefur 

síaukist og hefðbundin nálgun við greiningu og hröð ákvörðunartaka getur reynst 

ómöguleg þegar þarf að taka tillit til gríðarmagns gagna. Framboð af hugbúnaði og 

vélbúnaði hefur aukist á sama tíma (Kokina & Davenport, 2017). 

Þróaðasti hluti gervigreindar þegar kemur að bókhaldi er á sviði sérfræðingakerfa. Slík 

kerfi hafa getuna til þess að ráðleggja hinum eiginlega bókara og benda honum á frávik. 

Sérfræðingakerfi sem miða að fjárhagsgögnum geta enn fremur fylgst með, skilið og 

bætt greiningarferli gagnanna (Davenport, 2016). Án slíkra kerfa hafa stjórnendur 

jafnan þurft að reiða sig á úrelt gögn við ákvörðunartökur en með notkun 

sérfræðingakerfa er þeim unnt að styðjast við upplýsingar sem koma fram á rauntíma 

(Chukwuani & Egiyi, 2020). 

2.7. Vaxtaskeið fyrirtækja 

Larry Greiner (1998) setti fram líkan um þróun fyrirtækja samfara vexti. Þar kom fram 

hjá honum kenning um fimm fasa vaxtar fyrirtækja sem lýsa vexti þeirra frá 

frumkvöðlum og yfir í stórfyrirtæki ásamt þeim krísum sem skapast samfara þróuninni. 

Fasarnir fimm eru sköpun (e. creativity), stefna (e. direction), útdeiling (e. delegation), 

samþætting (e. coordination) og samvinna (e. collaboration). Líkanið má sjá á mynd 3.  
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Mynd 3: Fimm fasar vaxtar Greiners 

Í fyrsta fasanum, sköpun, á sér stað tímabil þar sem er mikið um sköpun og 

uppfinningar. Ekki er mikil þörf fyrir stjórnun eða kerfi og samskipti eru tíð og 

óformleg. Ákvarðanir eru hraðar og gjarnan til þess að bregðast við aðstæðum. Langir 

vinnudagar eru verðlaunaðir með eign og hógværum launum. Í kjölfar þessa fasa kemur 

gjarnan upp leiðtogakrísa (e. crisis of leadership) þar sem finna þarf leiðtoga sem getur 

leitt fyrirtækið í næsta fasa (Greiner, 1998).  

Í öðrum fasa, stefnu, verður vart við meiri sérhæfingu starfsfólks og deilda innan 

fyrirtækisins. Kerfi fyrir bókhald, birgðir og sölu eru kynnt til sögunnar. Samskipti 

verða formlegri í kjölfar þróunar stigveldis, titla og hlutverka. Kaupaukar eru innleiddir. 

Æðsti stjórnandi og lykilstarfsmenn taka flestar ákvarðanir en undirmenn eru álitnir 

sérfræðingar til álita frekar en hæfir til ákvörðunartöku. Í kjölfarið getur skapast 

svokölluð sjálfræðiskrísa (e. crisis of autonomy) þar sem starfsmenn upplifa óvissu um 

hlutverk sitt og eru óöruggir um umboð sitt til ákvörðunartöku og framkvæmd (Greiner, 

1998). 
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Fyrirtækjum sem komast á þriðja fasa, útdeilingu, hefur tekist að deila niður verkefnum 

og dreifa valdi, umboðum og upplýsingum með árangursríkum hætti til til dæmis 

deildarstjóra og millistjórnenda. Kaupaukar eru notaðir í auknum mæli til þess að hvetja 

starfsfólk. Í kjölfarið getur skapast viss stjórnunarkrísa (e. crisis of control) þar sem 

yfirstjórnendum finnst þeir missa stjórn og yfirsýn yfir rekstrinum og starfseminni. Þeir 

leitast þá oft við að reyna að ná aftur stjórn á rekstrinum með miðstýringu (Greiner, 

1998).  

Í fjórða vaxtarfasa, samþættingu, er komið á formlegra skipulagi og kerfum sem verður 

til þess að það fjölgar á skrifstofu og höfuðstöðvum. Komið er inn með ýmis tæknileg 

kerfi sem eiga að samþætta reksturinn. Kaupréttir á hlutabréfum fyrirtækisins eru gefnir 

starfsmönnum fyrir vel unnin störf auk þess sem ágóða fyrirtækisins er deilt með öllum 

starfsmönnum í formi kaupauka. Vissum tækniþáttum er komið í miðstýringu, til dæmis 

gagnagreiningu, en almennum rekstrarákvörðunum er dreift á ábyrgðaraðila. Í kjölfarið 

getur komið upp skrifræðiskrísa (e. red-tape crisis) þar sem of mikil fjarlægð hefur 

myndast á milli stjórnenda og starfsmanna. Starfsmönnum þykja stjórnendur of 

fjarlægir daglegri starfsemi og stjórnendur gagnrýna starfsmenn fyrir ósamvinnuþýði. 

Verklag hefur þá náð forgangi fram yfir lausn vandamála, fjöldi kerfa er orðinn 

íþyngjandi og nýsköpun minnkar. Fyrirtækið er þá orðið of stórt fyrir stífa ferla og 

skrifræði of mikið  (Greiner, 1998). 

Fimmti fasi, samvinna, er áþekkur fjórða fasa en ferlar og formleg kerfi eru einfölduð. 

Starfsfólki á skrifstofu er fækkað og teymisvinna aukin innan rekstrarins. Í þessu felst 

að leysa verkefni og vandamál fljótt með samvinnu, skýrum hlutverkum og 

markmiðum. Lykilstjórnendafundir eru reglulegir og upplýsingakerfi sem birta 

upplýsingar í rauntíma eru samofin daglegri ákvörðunartöku. Kaupaukar miða að því 

að verðlauna teymi fyrir vel unnin störf fremur en einstaklingsframtak og hvatt er til 

nýsköpunar (Greiner, 1998).  

2.8. Ákvörðunartaka 

Ákvörðunartaka er skilgreind sem ferlið við greiningu og úrlausn vandamála. Ferlið er 

tvíþætt, í greiningarferlinu er leitast við að skilgreina það vandamál sem staðið er 

frammi fyrir og afla upplýsinga um rót þess. Í seinni hlutanum, úrlausnarferlinu, eru 
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mögulegir kostir vegnir og valinn sá kostur sem þykir líklegur til þess að leysa 

vandamálið (Daft, 2012).  

Áætlað er að fullorðinn einstaklingur taki um 35.000 ákvarðanir á degi hverjum. Hver 

einasta þessara ákvarðana hefur vissar afleiðingar, þótt vigt þeirra sé ólík (Sahakian & 

Labuzetta, 2013).  

Karl R. Popper setti fram kenningu sína um lögmál skynseminnar (e. principle of 

rationality) fyrst fram í fyrirlestri árið 1963. Samkvæmt lögmálinu velja þeir sem standa 

frammi fyrir ákvörðun alltaf bestu ákvörðunina sem stendur til boða (Popper, 1994). 

Lögmálið liggur til grundvallar flestum kenningum nútímans um ákvörðunartöku en 

kenningin er þeim annmörkum háð að hún tekur ekki tillit til erfiðleika þess sem 

ákvörðun skal taka við að finna besta mögulega kostinn. Þá tekur kenningin ekki heldur 

tillit til þess að fjöldi kosta gæti verið á óendanlega breiðu bili (Bossaerts & Murawski, 

2017). 

2.8.1. Innsæi 

Innsæi er órjúfanlegur hluti af hugsunum mannfólks. Innsæið býr til tengingar á milli 

hluta í óskipulögðum heimi og er nauðsynlegt sífelldri skynjun mannsheilans á 

aðstæðum. Heilinn getur verið of fús til þess að búa til þessar tengingar, jafnvel þegar 

engin tenging er til staðar. Þá getur fólk einnig ofmetið eigið innsæi og komið þannig í 

veg fyrir eðlilega ákvörðunartöku, byggða á röksemdum (Greer, 2005). 

Dawes (2001) tekur dæmi um að vinnuveitendur treysti á eigið innsæi og tilfinningu til 

þess að spá fyrir um frammistöðu atvinnuleitanda í gegnum viðtöl fremur en að horfa á 

menntun og námsframmistöðu. Rannsóknir hans sýna fram á hið gagnstæða, 

frammistaða í viðtali hafði lítið spágildi um framtíðarframmistöðu atvinnuleitenda.  

Innsæi fólks stafar af löngun til þess að finna mynstur og geta tengt við það viðbragð, 

jafnvel þótt einstakir þættir mynsturs séu annars óháðir hver öðrum. Einstaklingur 

dregur fimm spil úr bunka og öll spilin eru svört. Viðkomandi gæti komist þannig að 

orði að hann dragi alltaf svört spil. Í næstu fimm skipti dregur viðkomandi rauð og svört 

spil til skiptis og einstaklingurinn gæti spurt sig hvað hefði farið úrskeiðis. Í raun var 

aldrei neitt orsakasamhengi á milli þess að viðkomandi dró spil og að spilið væri svart 

(Greer, 2005).  
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2.9. Ósamhverfar upplýsingar og umboðsvandi 

Ósamhverfa upplýsinga er staða sem myndast þegar annar tveggja aðila býr yfir meiri 

eða betri upplýsingum en hinn aðilinn. Slík takmörkun á upplýsingum getur verið eitt 

algengasta vandamálið í samskiptum innan skipulagsheilda (Bergh o.fl., 2018).  

Umboðsvandi er vandi sem getur skapast á milli umboðsþega (e. agent) og 

umboðsveitanda (e. principal) fyrirtækis þegar þeir fyrrnefndu taka ákvarðanir sem eru 

í sína eigin þágu en ekki í þágu umboðsveitanda eða annarra haghafa. 

Umboðsveitandinn á það á hættu að vita ekki hvað umboðsþeginn aðhefst og kemur þá 

upp sú staða að vöntun er á upplýsingum til þess sem veitti umboðið um störf og árangur 

hins (Anthony & Govindarajan, 2006).  
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2.10. Fyrri rannsóknir á gagnadrifinni ákvörðunartöku 

Gagnadrifin ákvörðunartaka (e. data-driven decision making) hefur aukist mikið á 

síðustu árum í Bandaríkjunum samfara hröðum framförum í gagnageymslu og 

vinnslutækni (Brynjolfsson & McElheran, 2016).  

Rannsókn Brynjolfsson o.fl. (2011)  gaf til kynna að framleiðsla og framleiðni var 5-

6% meiri hjá fyrirtækjum sem nýttu sér gagnadrifna ákvörðunartöku en hjá hliðstæðum 

fyrirtækjum sem gerðu það ekki, auk þess sem samband var á milli gagnadrifinnar 

ákvörðunartöku og annarra mælikvarða, svo sem nýtingar eigna, arðsemi eigin fjár og 

markaðsvirðis.   

Í rannsókn Brynjolfsson og McElheran (2016) kom fram að hlutfall fyrirtækja sem 

höfðu innleitt gagnadrifna ákvörðunartöku þrefaldaðist á árunum 2005 til 2010 (11-

30%). Einnig sýndu þau fram á að þeir þættir sem höfðu áhrif á innleiðingu 

gagnadrifinnar ákvörðunartöku fyrirtækja voru stærð, tilvist viðeigandi innviða á sviði 

tækni, gagnageymslu og þekkingar starfsfólks, auk nauðsynlegrar meðvitundar um 

fyrirbærið. Í viðtölum við stjórnendur fyrirtækja spurðu þau um aðgengi að gögnum, 

notkun gagna og fjölda lykilmælikvarða sem mælikvarða á gagnadrifna 

ákvörðunartöku. Ennfremur sýndi önnur rannsókn þeirra (2016) fram á betri 

frammistöðu þeirra fyrirtækja sem höfðu innleitt gagnadrifna ákvörðunartöku og ekki 

fyrr en að innleiðingu lokinni. 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem var stuðst við í framkvæmd, 

rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir þeim aðferðum sem var beitt við gagnaöflun, 

framkvæmd og að lokum úrvinnslu gagna. Þá verður einnig fjallað um réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt því að gera grein fyrir annmörkum hennar.  

Markmið rannsóknarinnar er að greina og skoða ákvörðunarferli stjórnenda íslenskra 

fyrirtækja. Þungi rannsóknarinnar byggir á gögnum, innsæi, ákvörðunartöku og 

hugbúnaði.  

3.1. Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research). Slíkar 

rannsóknir byggja á greiningu orða/frásagna og henta vel til þess að auka við skilning 

á lítt þekktu viðfangsefni. Rannsóknaraðferðin hefur það fram yfir megindlega 

magngreiningu að hún gefur rannsakendum betra tækifæri til þess að leggja djúpan 

skilning í hvað liggi að baki svari viðmælenda. Eigindleg aðferðafræði í rannsóknum 

hjálpar rannsakendum að öðlast skilning á fyrirbærum með því að rýna í reynslu, 

þekkingu og upplifun viðmælenda (Bryman, 2016). Notkun fjármálagagna í 

ákvörðunartöku við rekstur íslenskra fyrirtækja hefur lítt eða ekkert verið rannsökuð og 

því hentar aðferðafræði eigindlegra rannsókna betur til að fá dýpri innsýn á 

viðfangsefnið. 

Rannsóknarvinnan byggðist upp á eftirfarandi hátt: 

1. Öflun og vinnsla heimilda 

2. Eigindleg rannsókn (hálfopin viðtöl) 

3. Greining frumgagna 

4. Framsetning niðurstaða 
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3.2. Rannsókn 

3.2.1. Viðmælendur 

Viðmælendur voru átta talsins og þýðið fyrir rannsóknina var skilgreint sem starfandi 

framkvæmdastjóri eða einstaklingur í stjórnandastarfi tengdu fjármálum fyrirtækis sem 

veltir að minnsta kosti 200 milljónum á ári.  

Leitast var við að úrtakið yrði sem fjölbreyttast og að ekkert fyrirtækjanna starfaði í 

sama geira svo að sem heildstæðust mynd fengist af því hvernig mismunandi fyrirtæki 

og stjórnendur nota gögn til ákvörðunartöku.  

Viðmælendur voru valdir með svokölluðu markmiðsúrtaki (e. purposive sample) en þá 

eru viðmælendur valdir út frá því hversu vel þeir henta markmiði rannsóknar og þurfa 

þátttakendur að búa yfir upplifun, reynslu og/eða hafa þekkingu á viðfangsefninu sem 

er viðeigandi fyrir rannsóknina (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Úrtakið var þó einnig hentugleikaúrtak þar sem rannsakandi leitaði til viðmælenda sem 

hægt var að nálgast í gegnum tengslanet.  

Viðtöl voru tekin við fjórar konur og fjóra karla. Fimm af átta viðmælendum voru 

starfandi framkvæmdastjórar og þar af voru þrír jafnframt stórir eigendur fyrirtækjanna 

sem þau stýrðu. Tveir viðmælenda voru titlaðir fjármálastjórar síns fyrirtækis og þar af 

var annar þeirra einnig einn eigenda fyrirtækisins. Áttundi viðmælandinn er starfandi 

skrifstofustjóri síns fyrirtækis en einnig hluteigandi og kemur að öllum ákvörðunum 

um fjármálagjörninga fyrirtækisins. Um helmingur viðmælenda óskaði nafnleyndar og 

öllum viðmælendum eru því gefin kvenkyns dulnefni af handahófi til þess að gæta að 

hlutleysi og nafnleynd viðmælenda. Fyrirtækjum sem viðmælendur starfa hjá er einnig 

gefið nafn af handahófi. Til einföldunar verður fyrirtækjum sem viðmælendur starfa hjá 

skipt í þrjá hópa eftir ársveltu. Þau fyrirtæki sem hafa ársveltu undir einum milljarði 

eru flokkuð sem minni fyrirtæki, fyrirtæki sem hafa ársveltu á bilinu einn til tveir 

milljarðar verða flokkuð sem meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki með ársveltu yfir tveimur 

milljörðum verða flokkuð stærri fyrirtæki. Í töflu 1 má sjá lista yfir viðmælendur.  

 

Viðmælandi Staða Fyrirtæki ÍSAT flokkun Meðalvelta 2019/2020 
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Minni fyrirtæki 

Guðrún Fjármálastjóri Gamma Veitingasala og 

þjónusta 

300 

Anna Framkvæmdastjóri Alpha Ræstingar og 

þjónusta 

400 

Kristín Framkvæmdastjóri Kappa Rekstur gististaða 700 

Meðalstór fyrirtæki 

Sigríður Fjármálastjóri Sigma Framleiðsla á efnum 

og efnavörum 

1500 

Margrét Framkvæmdastjóri Mu Heildverslun 1800 

Stærri fyrirtæki 

Bára Framkvæmdastjóri Beta Heildverslun 8300 

Elín Skrifstofustjóri Epsilon Matvælaframleiðsla 10600 

Ingibjörg Framkvæmdastjóri Iota Heildverslun 21800 

Tafla 1: Upplýsingar um viðmælendur 

*í milljónum króna, Námundað að næsta hundraði. 

3.2.2. Mælitæki 

Snið rannsóknarinnar var í formi hálfopinna viðtala (e. semi-structured). Hálfopin 

viðtöl henta vel ef ætlunin er að ná sjónarmiði viðmælanda þar sem þau gefa tækifæri 

til opins flæðis og geta leitt fram nýjar og áhugaverðar hliðar á viðfangsefninu (Bryman, 

2016). Rannsakandi var með fyrirfram saminn spurningalista sem var byggður upp með 

aðalspurningum og stuðningsspurningum ef til þurfti. Spurningalistann má finna í heild 

sinni í viðauka 1. Þegar notuð eru hálfstöðluð viðtöl stýrir rannsakandi samtalinu innan 

tiltekins viðtalsramma. Rannsakandi hvetur þá viðmælanda til þess að tjá sig opinskátt 

um viðfangsefnið og miðla upplifun, reynslu og þekkingu sinni. Þessi aðferð er gjarnan 

notuð þegar viðfangsefni hefur lítið verið rannsakað þar sem það veitir dýpri innsýn í 

viðfangsefnið og gefur betri mynd af því sem býr að baki þeim svörum sem fást 

(Bryman, 2016).  



 

 

28 

 

3.2.3. Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsakandi hafði samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst eða samskiptaforritið 

Messenger. Fundinn var hentugur tími sem hentaði báðum aðilum og viðtölin 

framkvæmd á tímabilinu 20. október til 1. nóvember 2021. Viðtölin fóru öll fram á 

vinnustöðum viðkomandi viðmælanda og þess var gætt  að þau væru öll framkvæmd á 

sama veg. Áður en viðtölin voru framkvæmd var þátttakendum gert viðfangsefnið 

kunngjört og boðið að spyrja spurninga sem rannsakandi svaraði. Viðmælendur 

undirrituðu samþykkisyfirlýsingu sem finna má í viðauka 3. Viðtölin voru tekin upp, 

með leyfi viðmælenda, á stafrænni upptöku með AVR PRO smáforriti og hvert orð 

afritað. 

Úrvinnsla gagna fór þannig fram að gögnin voru þemagreind (e. thematic analysis) með 

opinni kóðun (e. open coding) og því næst öxulkóðuð (e. axial coding) til þess að finna 

tengingar á milli kóða og þema. Með opinni kóðun er átt við að kóðunum er leyft að 

spretta fram úr gögnunum en þau eru ekki flokkuð í þemu sem eru fyrirfram ákveðin. 

Þá eru gögnin brotin niður, greind og flokkuð í þemu sem komu fram í þeim. 

Öxulkóðun byggist á því að raða gögnunum aftur saman og mynda tengingar milli þema 

(Bryman, 2016).  

3.3. Réttmæti og áreiðanleiki 

Ytri áreiðanleiki (e. external reliability) rannsóknar er fólginn í stöðugleika mælinga. 

Þá er átt við að ef rannsókn yrði endurtekin myndi sama niðurstaðan koma fram. Nær 

ómögulegt er að setja fram staðhæfingu um slíkt þar sem erfitt er að mynda að nýju þær 

félagslegu aðstæður sem eru til staðar í fyrstu framkvæmd rannsóknar. Innri 

áreiðanleiki (e. internal reliability) vísar til samræmis á milli rannsakenda ef þeir eru 

fleiri en einn, það er að viðtölin séu einsleit í uppsetningu og að túlkun rannsakenda sé 

sú sama, en í þessari rannsókn var einungis einn rannsakandi (Bryman, 2016). 

Réttmæti (e. validity) rannsóknar er metið út frá heiðarleika niðurstöðu hennar. Innra 

réttmæti snýr að trúverðugleika viðtalanna. Þá er metið hvort sú mynd sem er teiknuð 

af raunveruleikanum standist skoðun. Innra réttmæti þessarar rannsóknar takmarkast 

við trúverðugleika viðtala. Viðmælendur hafa ýmissa hagsmuna að gæta og því er ekki 

ómögulegt að þau haldi að einhverju leyti aftur af sér í svörum. Rannsakandi leitaðist 
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við að fullvissa þátttakendur um að allar vísbendingar sem snúa að nafni viðmælanda, 

kyni þeirra og nafni fyrirtækis yrðu gerðar hlutlausar og vonaðist með því  til að fá full 

og djúp svör. Ytra réttmæti rannsóknarinnar snýr að alhæfingargildi hennar. Eðli 

rannsóknarinnar leyfir ekki notkun ályktunartölfræði og ekki er hægt að alhæfa um 

þýðið. Úrtakið skilgreinist sem markmiðsúrtak og rannsakandi reyndi eftir fremsta 

megni að gæta að fjölbreytileika úrtaka í þeirri von að sem breiðust mynd fengist af 

viðfangsefninu. 

3.4. Takmörk og annmarkar 

Rannsóknin takmarkast við fjölda þátttakenda. Í eigindlegum rannsóknum er miðað við 

að mettun á upplýsingum náist þegar ekkert nýtt kemur fram í nýju viðtali. Það er 

misjafnt hvað fræðimönnum þykir hæfilegt í þeim efnum en það er breytilegt eftir 

umfangi og breidd viðfangsefnis. Hægt er að miða við um 15 viðtöl til þess að ná mettun 

en hún getur fengist með fleiri eða færri viðtölum. Morse (1995) hefur bent á að þótt 

mettun sé ekki náð þýði það ekki að niðurstöður rannsóknar séu ógildar heldur frekar 

að viðfangsefnið er ekki fullrannsakað. 

Í kafla 6.3 um áreiðanleika og réttmæti hefur komið fram að ekki er hægt að alhæfa um 

niðurstöðurnar vegna eðli rannsóknar og fjölda úrtaka. Þó telur rannsakandi að 

niðurstöður lýsi viðfangsefninu vel og sé mikilvæg viðbót upplýsinga.  

3.5. Staða rannsakanda  

Rannsakandi hefur ekki komið að þróun á sviði fjárhagskerfa eða notast mikið við slík 

kerfi sjálf. Rannsakandi hefur auk þess ekki reynslu af rekstri fyrirtækja og telst því 

hlutlaus. Rannsakandi hefur fjölskyldutengsl við þrjá af átta viðmælendum og kannast 

lítillega við einn annan viðmælanda. Mögulega höfðu þessar tengingar áhrif á vilja 

viðmælenda til þess að samþykkja viðtölin auk þess sem rannsóknir hafa sýnt að meira 

traust milli rannsakanda og viðmælenda geti aukið þá dýpt sem viðmælendur vilja fara 

í svörum (t.d. Ryan o.fl., 2013). Rannsakandi telur að það hafi ekki neikvæð áhrif á 

framkvæmd rannsóknarinnar eða niðurstöðu hennar. Við rannsóknina leitaðist 

rannsakandi við að gæta hlutleysis í hvívetna.  
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4. Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla eru settar fram niðurstöður rannsóknarinnar. Frumgagna 

rannsóknarinnar var aflað með viðtölum við stjórnendur átta fyrirtækja. Niðurstöður 

hennar byggja á gögnum úr viðtölum sem voru þemagreind og öxulkóðuð til þess að 

finna tengingar á milli flokka. Í lok kaflans verður svarað rannsóknarspurningu og 

rannsóknarmarkmiðum er lágu til grundvallar fyrir rannsóknina.  

4.1. Áhrif stærðar fyrirtækis á starfssvið 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa starfi sínu í upphafi viðtals. Bragarmunur var á 

hvernig viðmælendur ræddu um starf sitt. Eðli starfs virtist breytast eftir því sem 

ársvelta fyrirtækis jókst. Stjórnendur minni fyrirtækjanna greindu frá því að störf þeirra 

fælust í að leysa fjölbreytt dagleg verkefni og væru minna sérhæfð en í tilfelli stærri 

fyrirtækjanna. Guðrún frá Gamma minntist á að hún hefði ekki tök á að fara í miklar 

fjármálagreiningar vegna þess að það væri svo tímafrekt og að hún hefði ekki tíma til 

að vera í þessu allan daginn. 

„[…] ég er ein af eigendunum […] Aðallega fjármálastjóri […] Fjármálin, fjármál 

fyrirtækisins, launamálin, sala. ehh. Að einhverju leyti marketing og já bara 

rekstur, almennur rekstur lítils fyrirtækis myndi ég segja“ (Guðrún, 2021) 

Kristín hjá Kappa tók í sama streng. Hún greindi frá því að hún hefði umsjón með 

bókunarkerfum, netkerfum og fjárhag fyrirtækisins. Hún tók dæmi um að hún greiddi 

og samþykkti reikninga sjálf til þess að öðlast betri yfirsýn, auk þess að sjá um stýringu 

á öllum verkefnum. 

Það sama á við um meðalstóru fyrirtækin en viðmælendur innan þeirra sögðust þó vera 

með sérhæfðari verkefni og má nefna að fjármálastjórinn Sigríður hjá Sigma sinnir 

mjög sérhæfðum fjármálatengdum verkefnum. Hún minntist á að það hefði orðið 

mannabreyting nýverið innan fyrirtækisins og að það væri hlutverk þeirra sem nýir 

væru að undirbyggja frekari vöxt með þróun í kerfismálum og aukinni notkun gagna. 

Margrét hjá Mu greindi frá því að starfssvið hennar væri mjög breitt en að það væri í 

undirbúningi að sjálfvirknivæða lagerinn og koma starfsfólki í sérhæfðari störf.   
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Hjá stærri fyrirtækjunum kvað við annan tón. Elín hjá Epsilon er í mjög sérhæfðu starfi 

tengdu fjármálum þess fyrirtækis og er með menntun sem svarar til þeirrar ábyrgðar. 

Ingibjörg hjá Iota og Bára hjá Beta eru báðar með framhaldsmenntun í viðskiptafræði 

og eru ráðnar inn til þess að stýra fyrirtækjum sem eru ekki í þeirra eigu. Bára er nýtekin 

við sínu starfi og lýsti aðstæðum innan fyrirtækisins sem hún væri að taka við 

stjórnvölinn á sem frumstæðum og að vegferð breytinga væri framundan. Hún lýsti 

starfi sínu þannig að það fælist í daglegum rekstri og að láta allt ganga upp. Ingibjörg 

hjá Iota sagði að í sínu starfi hefði hún frelsi til þess að ráða því hvaða verkefni hefðu 

forgang: 

„Já, ég náttúrulega bara er að leiða þetta fyrirtæki og hérna, þegar maður er í svona 

starfi að leiða fyrirtæki sem ég gerði mér ekki grein fyrir þá ræður maður alveg 

ótrúlega mikið sjálfur hvað maður gerir […] auðvitað ber ég ábyrgð á rekstrinum 

þannig að ég þarf að mónitora það að við séum ekki að eyða meira en við ætluðum 

og að tekjurnar séu að skila sér og allt svoleiðis og svo held ég svona reglulega 

stöðufundi með stjórnendunum mínum um hvernig gengur og hvort það sé 

eitthvað sem ég get gert til að styðja við þau en að öðru leyti þá er maður bara 

svolítið á þeirri vegferð sem að maður trúir sjálfur á að sé rétt fyrir fyrirtækið […]“ 

(Ingibjörg, 2021) 

Lykilþættir: 

• Stjórnendur minni fyrirtækja setja fyrir sig kostnað og tíma þegar kemur að 

gagnavinnslu. 

• Fyrirtæki í meðalstærð undirbúa frekari vöxt með ráðningu starfsfólks í sérhæfð 

störf og með meiri áherslu á tækni og sjálfvirknivæðingu. 

• Sérhæfing starfa og úrræði til gagnavinnslu eykst eftir því sem fyrirtæki stækka. 

4.2. Gögn 

Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi gagna og að gögn væru til margs 

nýtanleg.  

„Sko, gögn eru bara þú veist, maður gerir ekki neitt án gagna. Bara og þau eru bara 

alltaf að verða mikilvægari og mikilvægari vegna þess að aðgengi að gögnum er 
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bara orðið mikið betra […] Já bara gögn eru einhvern veginn lífið, sko“ (Ingibjörg, 

2021) 

Bára hjá Beta lýsti gögnum sem ígildi ákvörðunartöku og sagði þau vera eitt af 

mikilvægustu tólunum við rekstur fyrirtækis. Hún nefndi að gögn gæfu upplýsingar um 

velgengni fyrirtækisins og hægt væri að nota þau til þess að gera umbætur og skoða 

hversu miklu þær hefðu skilað. Sigríður hjá Sigma lýsti notkun upplýsinga sem tilteknu 

vopni í rauntíma gagnvart sölunni og nefndi að mikilvægt væri að vita hvaða gögn væru 

mikilvæg á hvaða tíma. Hún lýsti því sem lærdómsferli að vita hvaða gögn væru 

gagnleg á hvaða tíma þar sem ekki gæfist tími til þess að skoða allar upplýsingarnar. 

Mismunandi var hversu mikið og hversu vel öll gögn voru nýtt en allir sögðust nýta 

fjárhagsgögnin að einhverju leyti til ákvörðunartöku.  

Minni fyrirtækin sögðust nýta lítinn hluta þeirra gagna sem þau voru að safna. 

Viðmælendur minni fyrirtækjanna nefndu að þeir væru að einblína á að ná fram 

gögnum á rauntíma og að það væri nauðsynlegt til þess að sjá hvernig 

rekstrarniðurstaða væri í einstaka verkefnum og í heild til þess að geta brugðist við því. 

Viðmælendum frá minni fyrirtækjunum var tíðrætt um kostnaðargögn sem væri 

mikilvægt að hafa raunstöðu á.  

„fókusinn hjá mér sem dæmi núna er það að vera með meira realtime gögn svo 

við getum brugðist hraðar við í staðinn fyrir að vera reactively að skoða 

niðurstöður, þú veist við vorum lengi vel með bara, að taka niðurstöðu síðasta 

mánaðar þegar allt var komið inn tíu til fimmtán dögum inn í næsta mánuð og þá 

var maður einhvern veginn alltaf langt eftir á varðandi það að sjá hvort að við 

hefðum ná að standast áætlun eða ekki“ (Guðrún, 2021) 

Viðmælendur frá meðalfyrirtækjunum greindu frá því að salan væri það sem þau 

fylgdust vel með. Margrét frá Mu tók fram að velta fyrirtækisins hefði tífaldast frá því 

að núverandi eigendur keyptu fyrirtækið og því hefði ekki gefist tími til þess að fylgjast 

betur með gögnum. Báðir viðmælendur frá meðalfyrirtækjunum nefndu að þeir fylgdust 

með þróun sölu og sölusögu. 

„Já, í sölunni erum við með margar mismunandi vörur og mörg mismunandi 

vörunúmer og þetta er flokkað í mismunandi flokka og þetta er á mismunandi 

verðum og svoleiðis svo að það að geta safnað þessum gögnum upp í einhvers 
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konar matrixu og greint það eftir einhverjum mismunandi faktorum, það er bara 

mjög verðmætt.“ (Sigríður, 2021) 

Stærri fyrirtækin ræddu um gögn sem sneru að heildarrekstri fyrirtækisins og stöðu þess 

á markaði. Öll stærri fyrirtækin sögðust safna gögnum fyrir yfirvöld. Tvö af stærri 

fyrirtækjunum nefndu til dæmis að þau væru markaðsráðandi og lytu þar af leiðandi 

takmörkunum samkeppnislaga. Því væri aukin áhersla á að standa vörð um þá 

mælikvarða sem þar giltu. Elín frá Epsilon greindi frá því að skráning gagna væri 

fyrirferðarmikil. Fyrirtækið starfar í matvælagerð og mikið regluverk er um 

upplýsingagjöf fyrir fyrirtæki í þeim rekstri. Hún greindi frá því að fyrirtækið safnaði 

gögnum frá öllum þáttum framleiðsluferilsins og legði áherslu á rekjanleika frá uppruna 

til afhendingar. Bára frá Beta nefndi að fyrirtækið væri fremur frumstætt þegar kæmi 

að gagnanotkun og að það væri forgangsverkefni að ná fram þróun á þeim vettvangi nú 

þegar hún væri tekin við starfi.  

4.2.1. Aðgengi stjórnenda að upplýsingum 

Aðgengi stjórnenda að fjárhagsgögnum var að mati viðmælenda gott og þeir 

stjórnendur gátu í öllum tilfellum opnað fjárhagskerfi sín og skoðað fjárhagsstöðu 

viðkomandi fyrirtækisins. Anna hjá Alpha greindi frá því að þau hefðu nýlega tekið í 

notkun sjálfvirkt greiningartól frá Advise sem hjálpaði henni að greina fjárhagsstöðuna 

en fyrir það hefði verið erfiðara að rýna í tölurnar. Tveir aðrir viðmælendur, Elín hjá 

Epsilon og Ingibjörg hjá Iota, greindu frá notkun greiningartóla sem byggð væru ofan 

á fjárhagskerfi fyrirtækjanna en þær starfa hjá þeim tveimur fyrirtækjum sem höfðu 

hæstu ársveltuna. Bára hjá Beta greindi frá því að hún hefði greiðan aðgang inn í 

fjárhagskerfið en hún sagði jafnframt að gögnin væru ekki raungögn þar sem ferlið við 

bókun færslna væri hægt. Auk þess greindi hún frá því að hún hefði aðgang að teymi 

sem hún gæti beðið um að keyra út skýrslur með upplýsingum sem hún vildi skoða en 

að biðtími eftir slíkum upplýsingum væri hálfur sólarhringur að lágmarki og jafnvel þá 

væru þau ekki fullnægjandi. Hún vildi jafnframt meina að það gæti liðið mánuður áður 

en hún fengi upplýsingar um að einhver viðskiptavinur hefði beint viðskiptavinum 

sínum annað eða ef óvænt aukning hefði orðið. 

„[…] sölugögnin get ég séð, staðan á sölunni þennan mánuð á einhverjum 

mínútum sko en það er bara einhver staða. Það er ekki sundurliðun eða niðurbrotið 
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eða eftir framlegð eða neitt slíkt. Bara staðan er svona. Við erum búin að selja fyrir 

tvö eða þrjú hundruð milljónir núna. Það getur tekið mjög langan tíma og ég er 

meira að segja með þetta þannig að ég er ekki með nægilega gott niðurbrot í 

upplýsingakerfunum til þess að geta tekið út það sem ég þarf“ (Bára, 2021) 

Fleiri viðmælendur lýstu því að framkvæmdastjórar og forstjórar læsu ekki upplýsingar 

úr kerfunum sjálfir. Allir viðmælendur sem störfuðu á fjármálasviði lýstu því að 

eigendur, framkvæmdastjórar og forstjórar þeirra fyrirtækja treystu á upplýsingar frá 

þeim. Margrét hjá Mu benti á meðeiganda sinn og sagði að fjármálin lægju þeim megin 

við borðið og að hún væri lítið í að nota fjárhagskerfin þótt hún hefði aðgang að þeim. 

Margrét minntist á að innanhúss væru mánaðarlegir fundir þar sem hún væri upplýst 

um stöðu eftir síðasta mánuð. Allir viðmælendur lögðu þó áherslu á að 

fjárhagsupplýsingarnar væru aðgengilegar.  

„þetta er svona akkúrat það sem að við vorum að ræða innandyra í vikunni. Það er 

að theoratically er þetta allt aðgengilegt en in practice þá situr þetta mjög mikið 

hjá mér sko og það er akkúrat eitthvað sem að ég og við þurfum að vinna í“ 

(Guðrún, 2021) 

Einungis Ingibjörg hjá Iota sækir sínar upplýsingar sjálf þrátt fyrir að hafa teymi sem 

gæti gert það fyrir hana. Hún leggur áherslu á að vera sjálfstæð í rekstrarkerfunum og 

að geta leyst út þær upplýsingar sem vantar.  

„[…]við viljum að við þurfum aldrei að biðja neinn annan um að aðstoða okkur í 

kerfunum. Og hérna, þannig að við eigum að vera sjálfbær með þetta og við eigum 

að vera með aðgang að því sem að við, okkur vantar. Auðvitað þá er það þannig 

að einhverjar upplýsingar sem maður tekur út einu sinni á ári að maður gleymir 

hvernig maður á að taka þær út í þá hringir maður í vin en við segjum þá þú ert 

súkkulaðikleina [hlær] og við viljum ekki vera súkkulaðikleinur. Við viljum geta 

hjálpað okkur sjálf. Og við höfum upplýsingarnar bara frá fyrstu hendi.“ 

(Ingibjörg, 2021) 

4.2.2. Aðgengi millistjórnenda að upplýsingum 

Almennt er aðgengi millistjórnenda að fjárhagsupplýsingum lítið samkvæmt 

viðmælendum. Bára greindi frá því að millistjórnendur innan Beta kvarti mikið yfir því 

að vita ekki hvernig fyrirtækinu gengur. Viðmælendur voru flestir sammála um að 
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millistjórnendur hefðu einhvern aðgang að fjárhagsupplýsingum en aðgangurinn var 

mjög misjafn. Af öllum viðmælendum voru einungis þrír sem sögðu að millistjórnendur 

aðrir en sölustjóri eða fjármálasvið hefðu einhvern aðgang að fjárhagskerfum. Þeir 

fimm viðmælendur sem greindu frá slæmu aðgengi millistjórnenda bentu þó á að 

millistjórnendur gætu séð söluna eða gert sér grein fyrir tekjum með krókaleiðum í 

sölukerfum eða uppfyllingu pantana. Í sömu tilfellum höfðu millistjórnendur engar 

upplýsingar um kostnað sem kom á móti tekjum. 

Þeir viðmælendur sem töluðu um gott aðgengi millistjórnenda greindu einnig frá því að 

þeir væru með reglulega stöðufundi til þess að tryggja að allir hefðu nauðsynlegar 

upplýsingar um sitt ábyrgðarsvið. Í tilfelli Iota hafa millistjórnendur ekki aðgang að 

upplýsingum um reksturinn í heild en þeir gera áætlanir fyrir sínar deildir og fylgjast 

með rekstrarkostnaðinum sjálfir. Einnig er upplýst um heildarstöðu fyrirtækisins á 

mánaðarlegum framkvæmdastjórafundum og á almennum starfsmannafundum 

ársfjórðungslega. 

Lykilþættir: 

• Allir viðmælendur nýta fjárhagsgögn til grundvallar í ákvörðunartöku að 

einhverju leyti. 

• Minni fyrirtækin leggja kapp á að reyna að ná fram gögnum á rauntíma. 

• Minni fyrirtæki leggja áherslu á gögn sem snúa að kostnaði. 

• Meðalstóru fyrirtækin leggja áherslu á gögn sem snúa að sölu og tekjum. 

• Einungis eitt minni og meðalstóru fyrirtækjanna hefur aðgang að úrræðum sem 

vinna gögnin í upplýsingar. Almennt er unnið með hrá gögn. 

• Stærri fyrirtækin horfa heildstæðara á rekstrargögn og búa öll yfir mannskap 

og/eða hugbúnaði sem auðveldar vinnslu þeirra. 

• Stærri fyrirtækjunum ber öllum lagaleg skylda til þess að safna gögnum sem 

snúa að rekstri þeirra sem afhenda þarf yfirvöldum umfram hefðbundna 

ársreikninga. 

• Stærri fyrirtækin hafa aðgang að úrræðum sem vinna gögnin í upplýsingar.  

• Upplýsingar eru síaðar áður en þær berast til framkvæmdastjóra eða forstjóra í 

fimm af átta tilfellum. Einungis stjórnendur hjá stærsta fyrirtækinu og tveimur 
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af minni fyrirtækjunum ná sér í upplýsingarnar beint. Í tilfelli minni 

fyrirtækjanna er það vegna þess að ekki er starfandi fjármálastjóri. 

• Millistjórnendur utan fjármálastjóra og sölustjóra hafa ekki aðgengi að neinum 

fjárhagsupplýsingum í fimm af átta tilfellum. 

• Millistjórnendur sem ekki hafa aðgang geta sótt upplýsingar um tekjur sinnar 

einingar beint úr uppgjörs- og/eða bókunarkerfum en hafa engan aðgang að 

kostnaðargögnum. 

4.3. Tól við úrvinnslu gagna 

Eitt þeirra þema sem greindust var notkun tóla og hugbúnaðar við úrvinnslu gagna til 

þess að öðlast upplýsingar. 

Öll fyrirtækin notuðu bókhaldskerfi þar sem bókaðar voru inn allar viðskiptafærslur. 

Flest þeirra notast við útgáfu af Navision að undanskildu Gamma sem notar DK 

bókhaldskerfi. Guðrún er ekki ánægð með DK bókhaldskerfið og segir erfitt að sækja 

gögnin. Hún notar greiningarkerfi til hliðar við fjárhagskerfin sem byggir á að greina 

nýtingu og framlegð á hráefni við framleiðslu. Hún myndi vilja hafa greiningartól beint 

ofan á fjárhagskerfið en ber fyrir sig kostnað.  

„[…] við erum í rauninni bara að nota Excel. Svona tól eru rosalega kostnaðarsöm 

í uppbyggingu og við erum svo lítil“ (Guðrún, 2021) 

Kristín hjá Kappa tók í sama streng og sagði stærð fyrirtækisins vera hindrun við 

greiningu upplýsinga þar sem hún hafi ekki fjármáladeild til þess að taka út skýrslurnar 

fyrir sig. Kappa rekur nokkur hótel og notar bókunarkerfi sem tengist netsölurásum. 

Ofan á bókunarkerfið er miðlægt tól sem hægt er að nýta til tekjustýringar og sem heldur 

utan um nýtingu hverrar gistieiningar. Þannig dregur Kristín fram upplýsingar um 

meðaltekjur fyrir hverja einingu.  

Þrír viðmælenda notast við greiningartól ofan á fjárhagskerfin, eitt minni fyrirtækjanna 

og tvö stærri fyrirtækjanna. Greiningartólin auka aðgengi að upplýsingum og auka 

hraða við lestur og úrvinnslu gagna. Bókhaldskerfin hjá þeim fyrirtækjum eru þá fremur 

notuð sem innskráningartól og til þess að halda utan um viðskiptafærslur. 

Greiningartólið les gögnin og setur þau fram í skýrslum sem er auðvelt að lesa og því 

gera þau meira af því. 
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„Við vinnum rosalega mikið, sérstaklega við fjármálastjórinn, við vinnum mikið í 

þessum analyzer frá […]. Sem sagt í greiningum og eftir að við fengum hann þá 

erum við miklu meira að skoða hluti af því það er svo fljótlegt og gott tæki […] 

Þetta eru auðvitað sömu tölurnar en við skoðum þessar tölur meira í analyzernum 

(Elín, 2021).“ 

Iota er eina fyrirtækið sem notast við tól sem kemur með ábendingar en þar er notað 

Xmon ábendingakerfi til þess að benda á fyrirfram skilgreind frávik í rekstrinum. 

Ingibjörg greindi þó frá því að hana vantaði betra greiningartól ofan á fjárhagskerfin til 

þess að vinna upplýsingar úr gögnunum þar sem teningatólið sem hafði verið sett upp 

fyrir fyrri framkvæmdastjóra væri orðið úrelt. Meðalfyrirtækin bæði greindu frá því að 

það væri í bígerð að láta setja upp tól fyrir sig sem myndu undirbúa frekari vöxt hjá 

fyrirtækjunum og auka sjálfvirkni í sölu og fjármálaferlum. Hingað til hafa gögnin verið 

unnin í Excel og Sigríður nefndi að það væri í ferli að koma gögnunum í mælaborð með 

lifandi lykilmælikvörðum (KPIs). Margrét hjá Mu greindi frá því að Navision kerfið 

þeirra væri frá því 2008. Í dag sé verið að taka út fjárhagsgögnin og upplýsingar á um 

mánaðar fresti en að kerfið sé ekki mjög þjált í notkun og vinna verði gögnin í Excel 

svo að hægt sé að lesa þau.  

Bára hjá Beta lýsti því að framundan væri mikil vinna við að auka gæði gagna svo að 

mögulegt væri að lesa þau í viðskiptagreindarkerfum (e. business intelligence systems). 

Í dag eru þau ekki með tól sem brjóta niður gögnin og keyra þarf skýrslur og færa þær 

í Excel til frekari vinnslu. Hún sagðist aldrei hafa verið á vinnustað þar sem væri svo 

mikill handinnsláttur og lýsti þeim tíma sem sóun. Hún sjái fyrir að leysa það með meiri 

sjálfvirkni og uppsetningu á greiningartólum sem geti lesið ítarleg gögn sem eru 

uppfærð á rauntíma. Í dag sé mikið unnið á pappír, þau taki ekki inn rafræna reikninga 

og rauntímaskráningar á birgðum séu ekki til staðar. 

Nokkrir viðmælenda tóku fram að kostnaður við hugbúnað væri fyrirstaða þegar kæmi 

að innleiðingu. Einnig nefndi Ingibjörg að það væri erfitt að tengja saman kerfin og að 

skeytasendingar þeirra á milli gengju oft erfiðlega. Sigríður hjá Sigma vildi meina að 

ástæða fyrir trega í þróun fjárhagskerfa væri vegna þess að þau væru ekki nógu 

lausnamiðuð og væru of tekjudrifin. 
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„[…] upplifunin er þannig að hugbúnaðarfyrirtækin eru alltaf að búa til einhverja 

nýja hluti og svo kannski kaupir maður alltaf bara svona viðbót og viðbót og viðbót 

við kerfin og þú ert alltaf að borga og borga og borga en þetta einfaldar aldrei 

vinnuna þegar upp er staðið. Það er hægt að kaupa til dæmis hugbúnað sem heldur 

utan um starfsmannamál. Ókei, ég held alveg ágætlega bara utan um 

starfsmannamál í skjalaskápnum í dag og ég get keypt hugbúnað en þá þarf ég að 

ráða helst bara nýjan starfsmann til þess að populate-a kerfið, halda utan um 

gögnin, viðhalda þeim þannig að þau séu up to date og rétt, stemma þau af. Þetta 

er eiginlega bara miklu meiri vinna en að hafa bara gögnin í skjalaskápnum og 

bara file-a skjölin, skilurðu […] Ef þetta fer einhvern veginn saman, ég er, þú veist 

alveg til í að borga góðan pening fyrir því að raunverulega vera að spara mér tíma 

og pening“ (Sigríður, 2021)  

4.3.1. Traust til hugbúnaðar 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir myndu treysta hugbúnaði sem byggði á 

gervigreind til þess að koma með ábendingar sem snúa að rekstrinum. Allir 

viðmælendur sögðust myndu treysta slíkum hugbúnaði til þess og flestir sögðust treysta 

slíkum ábendingum til jafns við fjármálastjóra. Kristín hjá Kappa sagðist halda að 

svona kerfi gæti gert meira en manneskja þar sem kerfið byggði eingöngu á 

staðreyndum. Anna hjá Alpha byrjaði nýlega að nýta sér sjálfvirkt greiningartól frá 

Advise og tók fram að hún treysti strax tólinu betur en tilfinningu starfsmanna þar sem 

upplýsingarnar sem hún væri að skoða þar inni uppfærðust í rauntíma og gæfu henni 

því alltaf rétta mynd af stöðunni. Guðrún frá Gamma var ekki sammála þar sem hún 

áleit að slíkt kerfi gæti aldrei orðið meira en verkfæri fyrir fjármálastjóra til þess að 

greina, sannreyna og setja fram niðurstöður á mannamáli.  

Sigríður hjá Sigma benti á að ef gögnin sem slíkt kerfi væri matað á væru ekki nógu 

góð væri líklegt að slíkar ábendingar yrðu ekki nógu góðar, allar ábendingar væri þó 

hægt að sannreyna. Gæði gagna væru því lykilatriði til þess að fá góða niðurstöðu. 

Nokkrir viðmælenda minntust einnig sérstaklega á það að upplýsingunum væri hægt að 

treysta eftir að þær hefðu verið sannreyndar. 

Lykilþættir: 

• Öll fyrirtækin nota bókhaldskerfi til þess að halda utan um fjárhagsupplýsingar.  
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• Þrjú fyrirtækjanna nota greiningartól ofan á fjárhagskerfin sem auðveldar lestur 

upplýsinga. Þar hafa fjárhagskerfin breyst í innskráningartól á gögnum en 

upplýsingar eru lesnar í greiningartólunum. 

• Bæði meðalfyrirtækin og það stærri fyrirtækjanna sem hafa ekki enn 

greiningartól greina frá því að það sé í ferli að innleiða slíkt kerfi. 

• Hugbúnaðarfyrirtækin eru ekki nógu lausnamiðuð og eru of tekjudrifin. 

• Þungt og kostnaðarsamt er að byggja brýr og tengja saman kerfi sem auðvelda 

ekki vinnuna heldur kalla á fleiri stöðugildi til þess að manna kerfin. 

• Einungis stærsta fyrirtækið notar ábendingartól sem bendir á fyrirfram 

skilgreind frávik. 

• Viðmælendur voru sammála um að þeir myndu treysta ábendingum frá 

hugbúnaði sem byggir á gervigreind til jafns við fjármálastjóra að sönnuðu máli. 

4.4. Mælikvarðar árangurs 

Í umræðu um mælikvarða kom ýmislegt fram. Öll fyrirtækin nefndu rekstrarniðurstöðu 

og EBITDA sem mælikvarða sem fylgst var með. Flest fyrirtæki voru einnig að horfa 

á sölu og framlegð sem árangursmælikvarða en umræðan var nokkuð lagskipt eftir 

stærð og tegund fyrirtækja. Minni fyrirtækin hafa meiri áhyggjur af kostnaði og fylgjast 

náið með þróun hans. Sérstaklega varð umræða um laun visst þema fyrir flokk minni 

fyrirtækja en tvö þeirra fyrirtækja starfa að mestu leyti við þjónustu og það þriðja við 

þjónustu og framleiðslu. 

„Aðallykiltölurnar hjá okkur eru launin. Heildarlaun, laun og launatengd gjöld, 

það er aðalmálið“ (Anna, 2021) 

Kristín hjá Kappa nefndi launaskrið sem þá utanaðkomandi breytu sem hún óttaðist 

verulega, að missa tökin. Guðrún tók fram að í tilviki Gamma væri heildsala miðað við 

föst laun í framleiðslu mikilvægasti lykilmælikvarðinn. 

„[…] við teljum okkur hafa einhverja afkastagetu og erum við að nýta alla þá 

afkastagetu eða ekki? Erum við að nýta alla þessa starfskrafta eða ekki. […] 

launakostnaðurinn á stöðunum, það er hægt að rétta hann miklu hraðar af þar með 

því að skoða söluna á […] og hugsað „ókei, við getum adjöstað vaktaplanið mjög 

hratt“ en vinnslukostnaðurinn er steddí svo við erum alltaf að skoða hvort við séum 
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að selja nógu mikið í heildsölu til þess að standa undir þessu eða ekki sko og þetta 

er eiginlega hjá okkur the key performance indicator hjá okkur, sko. Vegna þess 

að það er bara ákveðið svona breakeven dæmi sem að við erum með mánaðarlega 

og í raun vikulega og nánast daglega versus sölu. Afkastagetan okkar miðað við 

sölu sem að við annaðhvort erum að mæta eða ekki sko“ (Guðrún, 2021) 

Þrjú fyrirtækjanna starfa að hluta til við framleiðslu og nefndu mælikvarða sem sneru 

að nýtingu hráefnis og framlegð í samhengi. Guðrún hjá Gamma greindi frá því að 

framlegðin væri metin út frá þeim tíma sem vara tæki í framleiðslu í hlutfalli við 

framlegð. Sigma vinnur með tilteknar íhluta-matrixur svo að hægt sé að kortleggja 

kostnaðarverð og framlegð hverrar vöru. Epsilon er þeim frábrugðið á þann hátt að 

fyrirtækið fæst við veiðar og þar snýst nýting hráefnis um að ná fram sem hæstu verði 

fyrir hverja veidda og unna einingu.  

„[…] hversu mikið af fisknum nærðu að.. kannski verðmætasti hluti fisksins er 

flakið, hversu mikið.. hvað er það há nýting. Þegar þú fiskar eins og við einhver 

25 þúsund tonn á ári þá skiptir máli hvort að flakið sé 45 eða 46% af fisknum. 

Þannig að þú getur nýtt það líka eða hvort að hausinn sem á að vera sirka 30 % af 

fisknum. Hvort að hluti af því sem hefði átt að fara í flakið hafi farið með 

hausnum“ (Elín, 2021) 

Eftir því sem fyrirtækin voru stærri jókst fjöldi mælikvarða sem fylgst var með. Fimm 

stærstu fyrirtækin nefndu mælikvarða í tengslum við birgðir, til dæmis veltuhraða 

birgða, fjárbindingu í birgðum, birgðadaga og stöðu birgða. Einnig var minnst á 

þjónustumælikvarða en Ingibjörg hjá Iota sagði að hún væri með fyrirtækið á 

þjónustuvegferð. Stærri fyrirtækin nefndu mikilvægi þess að geta skeytt mörgum 

mælikvörðum saman og metið til að mynda sölu miðað við launakostnað. Þá var 

áberandi að stærri fyrirtækin nefndu að það væri æskilegt að hafa sem mest niðurbrot á 

upplýsingum svo að hægt væri að greina til að mynda sölu niður á hverja vöru eða 

viðskiptavin. Þrjú fyrirtækjanna nefndu einnig að þau fylgdust með ársreikningum 

annarra fyrirtækja og bæru sig saman við þau. 

„Það fer að verða svona víðtækari hefð að kannski ehhh bera sig saman við ehhm 

… samkeppnina eða markaðinn eða slíkt að einhverju leyti inni í fyrirbæri sem 

kallast beyond budgeting, ehhh maður er þá að reyna að benchmarka sig við 

markaðinn […]“ (Sigríður, 2021) 
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4.4.1. Samfélagslegir mælikvarðar 

Allir viðmælendur frá stærri fyrirtækjum nefndu einnig ófjárhagslegar upplýsingar sem 

gögn sem lægju til grundvallar vissum ákvörðunum í rekstrinum.   

„Svo má auðvitað ekki gleyma umhverfismælikvörðum, definitely. Það verður 

þannig að það sé eitthvað sem verður að vera. Ófjárhagslegar upplýsingar eins og 

umhverfisáhrif fyrirtækisins, ófjárhagslegar upplýsingar eru mjög fjárhagslegar í 

dag. […] En það er svo langt í þetta en að sjálfsögðu og það er auðvitað krafa um 

samfélagsskýrslur og upplýsingagjöf sem snýr að þessu. Við erum mikið að spá í 

kolefnissporinu og okkar eigendur eru að spá í þessu og fjárfestar. Þetta er það 

sem er mikilvægast fyrir okkur að ná að gera þessa mælikvarða sjáanlega og að 

þeir séu sýnilegir bara, hvernig gengur okkur? Ég vil bara einn takka. Hér er salan 

og já, okkur gengur vel líka í þessum málum“ (Bára, 2021) 

Ingibjörg hjá Iota nefndi til dæmis sóun í tengslum við umhverfismál sem mælikvarða 

í nýlegum ákvörðunartökum og minntist á að innanhúss væri mikið verið að hugsa um 

umhverfismál. Þá minntist Elísabet hjá Epsilon á samfélagsskýrslugerð og tók fram 

mikilvægi umhverfishluta hennar. Hún tók fram að það væri mikilvægt að koma á 

framfæri hvernig umhverfismálum væri í raun háttað innan atvinnugreinarinnar til þess 

að taka af allan vafa almennings um að greinin væri í raun umhverfisvæn.  

Kristín hjá Kappa nefndi að þeirra helsta aðgreining á markaði væri að þau hefðu frá 

upphafi lagt upp með að vera sjálfbær, ekki einungis í umhverfismálum heldur frekar 

með samfélagslegri ábyrgð og uppbyggingu nærumhverfis. Hún nefnir að aðrar keðjur 

hótela færu ódýrari leiðina en hún hafi samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi í 

ákvörðunum við val á birgjum. 

„[…] það er hægt að fá sápur og merkja þær sér, láta gera það í Kína en þá, ég 

kaupi af […] og hef alltaf keypt af. […] eru ekki uppáhaldsvörurnar mínar og ég 

kaupi þær ekki heima hjá mér […] En ég geri þetta vegna þess að mér finnst þetta 

vera social responsibility að dreifa í rauninni businessinum innan Íslands. Ég 

myndi aldrei versla svona erlendar vörur til að hafa inni á hótelinu. Bara íslenskar 

og þá af öðrum fyrirtækjum. Og sama með eins og ilminn, ég er að kaupa ilminn 

af hérna […], þetta er pínulítið fyrirtæki sem eru með einhverjar, þú veist, pínulitla 

línu, svo sel ég þær áfram. Lopapeysurnar, mamma prjónar þær og svo sel ég þær. 

Ég reyni svona að vanda mig rosalega í þessum hlutum“ (Kristín, 2021) 
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Anna hjá Alpha tók í raun í sama streng og lýsti umhverfismálum sem „big business“. 

Hún kom því á framfæri að það væri í undirbúningi að fá frekari umhverfisvottanir fyrir 

hönd Alpha þar sem þessir þættir skiptu máli fyrir viðskiptavini og sýnileiki 

umhverfisvottana kæmi fyrirtækinu í betri samkeppnisstöðu. 

Lykilþættir: 

• Árangursmælikvarðar minni fyrirtækja byggja á því að halda niður kostnaði. 

• Launakostnaður er stór mælikvarði í rekstri þjónustufyrirtækja. 

• Fjöldi mælikvarða jókst með hækkandi veltu. 

• Nýting hráefnis og framlegð eru stórir mælikvarðar hjá 

framleiðslufyrirtækjunum. 

• Lykilmælikvarðar fyrirtækjanna sem starfa í heildsölu eru margir tengdir 

birgðahaldi. 

• Algengt er að bera sinn árangur saman við árangur annarra með samanburði 

ársreikninga. 

• Samfélagslegir mælikvarðar eru algengir hjá stærri fyrirtækjum. 

• Stærri fyrirtækin segja þörf á að gera samfélagslega mælikvarða aðgengilegri. 

4.5. Ákvörðunartaka 

Flestir viðmælenda sögðust styðjast við gögn að einhverju leyti við að taka ákvarðanir 

en gáfu þeim mismikið vægi. Áberandi var að fjármálastjórar gáfu gögnum meira 

mikilvægi í umræðu.  

„Ég myndi segja að fyrir mig að þá vinn ég mikið með gögn, sko, og mér finnst 

mjög mikilvægt að þegar ég er að leggja fram einhverja tillögu um mikilvæga 

ákvörðun að það séu til einhver gögn á bak við það til rökstuðnings“ (Sigríður, 

2021) 

Viðmælendur frá stærri fyrirtækjunum voru allir á eitt sáttir um mikilvægi 

gagnanotkunar við ákvarðanir. Tveir þeirra greindu frá því að þeir notuðu mikið 

upplýsingar úr greiningartólum til þess að undirbyggja ákvarðanir sínar. Bára frá Beta 

lýsti því að hún ætti í erfiðleikum í nýju starfi þar sem hún hefði ekki nógu gott og beint 

aðgengi að gögnum auk þess sem þau væru ekki fullnægjandi.  
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„Mér finnst ég bara fljúga blint [viðmælandi leikur flugvél með lófanum]“ (Bára, 

2021) 

Þrír viðmælenda viðurkenndu að innsæi væri leiðandi þáttur í ákvörðunartöku þeirra og 

var tímaleysi þar ráðandi breyta. Viðmælendur áætluðu þó að gögnin væru til staðar til 

þess að styðja við ákvörðunartökuna en þau voru ekki nógu aðgengileg eða skipulögð 

til þess að nálgast þau á auðveldan máta. Kristín frá Kappa sagðist alltaf byrja að leita 

í gögn, nema ef það kostaði of mikinn tíma eða fjármagn að sækja gögnin, þá 

viðurkenndi hún að hún notaðist frekar við tilfinninguna. Hún talaði um að hún greiddi 

alla reikning sjálf, hversu smáir sem þeir voru, til þess að hafa tilfinningu fyrir því hvað 

væri að gerast í innkaupum. Hún talaði einnig um að hún og millistjórnendur hennar, 

hótelstjórarnir, hittust á vikulegum fundum og færu yfir allar bókanir og breytingar sem 

hefðu orðið á bókunarstöðu gistieininganna. Hún talaði í raun um þessa skoðun á 

gögnum sem grunn að betri tilfinningu um hvað framtíðin bæri í skauti sér. 

„Þannig að til að hafa bara algjöra tilfinningu fyrir rekstrinum fram í tímann. 

Þannig að, já, við byggjum mjög mikið á gögnum“ (Kristín, 2021) 

Jafnvel þeir viðmælendur sem sögðust reiða sig á gögn við ákvörðunartöku gátu ekki 

sleppt innsæi sem þætti í henni. Sigríður hjá Sigma minntist á það að ef hún væri að 

skoða gögn í deildum sem sneru að sérhæfingu annars starfsmanns leitaði hún til hans 

um álit fyrir ákvörðunartöku. Guðrún frá Gamma tók í sama streng og sagðist leita til 

hinna eigenda fyrirtækisins ef ákvörðunartakan sneri að málefni sem annar aðili hefði 

meiri tilfinningu fyrir. Elín hjá Epsilon og Sigríður hjá Sigma minntust báðar á að gögn 

og upplýsingar gæfu einungis mynd af fortíðinni, það þyrfti að taka þau gögn og vinna 

þau með innsæi fyrir framtíðinni. 

Ingibjörg hjá Iota hafði tekið fram að fyrirtækið væri á þjónustuvegferð. Í því fælist að 

gefa viðskiptavininum sæti við borðið. Nýleg ákvörðun hjá þeim sneri að dreifingu vara 

innanlands. Þau höfðu verið að dreifa daglega vörum sínum til viðskiptavina sem var 

orðið kostnaðarsamt. Þá höfðu gögnin bent þeim á vandamálið sem þau stóðu frammi 

fyrir en áður en þau tóku ákvörðun um hvort tíðni afhendinga skyldi breytt gáfu þau 

viðskiptavinum, sem höfðu að þeirra sögn betri tilfinningu fyrir þörfinni, pláss við 

borðið og spurðu þá og báðu um álit að farsælli lausn.  
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4.5.1. Áætlanagerð 

Almennt felst áætlanagerð hjá viðmælendum í að skoða fortíðina og reyna að meta 

aðstæður á markaði framundan. 

„Það er bara skoðuð söguleg gögn. Skoðuð sölu og eitthvað svoleiðis og svo er 

skoðað kannski, verið að reyna að rýna í aðstæður fram undan og svo bara metið 

út frá því sirka hvaða sala á að eiga sér stað á næsta ári“ (Bára, 2021) 

Þegar rætt var um áætlanagerð stakk það í stúf að tveir viðmælenda, Margrét og Anna, 

greindu frá því að áætlanir væru ekki unnar innan fyrirtækjanna að neinu leyti. Flest 

fyrirtækin vinna áætlanir inni í Excel og almennt eru gögnin þá sótt úr 

fjárhagskerfunum og færð yfir í töflureikninn til vinnslu. Epsilon eru með sérstök 

áætlunargerðarskjöl sem sækja gögn niður á tölvugagnasöfn (e. structures query 

language servers / SQL). Sigma notar einnig sérstakt skjal inni í Excel til þess að vinna 

áætlanir en Sigríður sagði að þær væru unnar með miklu umstangi þar sem safna þyrfti 

saman gögnum frá mörgum stöðum ásamt því að vera í sambandi við söluumboðsaðila 

erlendis sem gæfu vísbendingar um sölu út frá tilfinningu þeirra fyrir viðeigandi 

markaði. Sigríður nefndi að áætlanir væru helst notaðar af sölu- og markaðsdeildum 

annars vegar og framleiðslunni hins vegar, svo hægt væri að bregðast við eftirspurninni 

tímanlega.  

Einungis einn viðmælenda sagðist nota sérstakt áætlanakerfi. Iota notar Cognos fyrir 

áætlanagerð og til þess að fylgjast með framvindu þeirra. Þar eru áætlanir unnar með 

árs fyrirvara og endurskoðaðar mánaðarlega til þess að fylgjast með framvindu og 

bregðast tímanlega við frávikum.  

Á meðal þeirra fyrirtækja sem vinna áætlanir var minnst á að þær væru almennt unnar 

af millistjórnendum sem færu síðan eftir þeim. Þá notuðu stjórnir og eigendur 

fyrirtækjanna áætlanirnar til þess að fylgjast með frávikum. Sigríður nefndi að 

stjórnendur Sigma reyni í framhaldi að leggja mat á frávikin með það í huga hvort þau 

hafi áhrif á það sem koma skal. Þetta fráviksmat segir svo til um hvort frávik sé næg 

ástæða til ákvörðunartöku. Bára hjá Beta vildi meina að áætlanir og frávikgreiningar 

frá áætlunum hefðu helst verið notaðar til þess að sjá hversu vel þeim hefði tekist að 

áætla og minna til þess að gera umbætur. Hún greindi einnig frá því að millistjórnendur 
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hefðu ekki aðgang að þessum áætlunum og kæmu ekki að gerð þeirra, það stæði til að 

breyta því. 

Lykilþættir: 

• Stjórnendur stærri fyrirtækja  og fjármálastjórar eru sammála um mikilvægi 

gagna notkunar við ákvörðunartöku. 

• Gögn eru grunnur að betri tilfinningu stjórnenda. 

• Ekki er hægt að taka ákvörðun eingöngu út frá gögnum þar sem til þarf 

sérþekkingu og innsæi til þess að taka betri ákvörðun. 

• Stjórnendur leita í sérþekkingu og innsæi annarra hluteigenda áður en ákvörðun 

er tekin ef viðkomandi stjórnandi hefur betri tilfinningu fyrir tilteknu 

viðfangsefni. 

• Gögn eru fortíðin, innsæi er framtíðin. 

• Áætlanir eru almennt unnar þannig að söguleg gögn og tilfinning fyrir 

framtíðinni lögð saman.  

• Áætlanir eru unnar í Excel töflureiknum, eitt fyrirtæki sem notar sérstakan 

hugbúnað til áætlanagerðar. 

• Áætlanir eru gerðar til þess að koma auga á frávik og mæta eftirspurn tímanlega. 

• Áætlanir eru ekki unnar í tveimur fyrirtækjum, í þremur fyrirtækjum eru þær 

notaðar á efsta þrepi til eftirlits með frávikum, í þremur fyrirtækjum er unnið 

eftir áætlunum og framleitt og pantað miðað við þær. 

4.6. Framtíðarsýn 

Allir viðmælendur voru sammála um að í framtíðinni væri til betri lausn á framsetningu 

fjárhagsgagna. Sjálfvirkni var þar leiðandi samnefnari þar sem minnst var á 

„töfratakka“ sem hægt væri að ýta á til þess að sjá allar viðeigandi upplýsingar sem 

lægju til grundvallar fyrir tiltekna ákvörðunartöku. Viðmælendur töluðu um að það 

myndi fela í sér sparnað á tíma og gefa möguleika á að greina stöðu og fyrirliggjandi 

tækifæri. Með færri handtökum mætti auka sérhæfingu starfsfólks. 

„Að tíminn væri nýttur í að horfa á stóru myndina og vera að greina. Af því að 

virði upplýsinganna er svo mikilvægt til þess að við getum tekið áframhaldandi 
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góðar ákvarðanir þannig að starfsmaðurinn […] Að við séum meira með 

starfsmenn sem að eru ekki að slá inn heldur séu að skoða gögnin, greina hvernig 

erum við að standa okkur, greina tækifæri, líka til að gera betur“ (Bára, 2021) 

Sigríður hjá Sigma sér fyrir sér að í framtíðinni starfi fjármálasviðið sem miðlæg 

stjórnstöð sem þjónustar efsta lagið með viðeigandi upplýsingum auk þess að framreiða 

þessar upplýsingar fyrir neðri stig. Hún sér þannig fyrir sér að betri aðgengi að réttum 

upplýsingum á öllum stigum undirbyggi betri ákvörðunartöku. Bára hjá Beta talar 

einnig um að með því að ná fram upplýsingum úr gögnunum verði hægt að taka betri 

ákvarðanir.  

Viðmælendur ræddu líka um mælaborð til þess að sjá lykilmælikvarða sem byggja á 

rauntímagögnum frá kerfum sem tala saman. Þannig megi skoða allar upplýsingar á 

einum stað og taka ákvarðanir út frá þeim. 

„Það sem manni dreymir líka alltaf um er að það sé bara svona mælaborð sem 

maður getur kíkt á á hverjum morgni þar sem maður sér bara: afhentum við á 

réttum tíma í gær, er reksturinn á pari, er þú veist, voru einhverjar villur, eru allir 

starfsmenn í vinnu eða í húsi. Að það væri bara eitthvað svona visual board sem 

maður gæti bara fengið. Vegna þess að þegar ég mæti í vinnuna á morgnana, þú 

veist, ég veit ekkert hvernig gærdagurinn gekk og ég fæ engar upplýsingar um það 

þegar ég mæti“ (Ingibjörg, 2021) 

Þá minntist Ingibjörg einnig á að það væri „algjör draumur“ ef hægt væri að hafa allar 

þessar upplýsingar í símanum og að þær væru aðgengilegar hvar sem er. Þannig gæti 

hún fylgst með þrátt fyrir að vera í fríi. Hún tók þó fram að hún myndi notfæra sér slíkt 

kerfi helst í vinnunni í gegnum tölvu. 

Lykilþættir: 

• Fyrirtækin leita að þjálli lausn við lestur gagna. 

• Sjálfvirkni í lestri gagna sparar tíma og undirbyggir betri ákvörðunartöku. 

• Sjálfvirkni felur í sér meiri tækifæri til sérhæfingar starfsfólks, í greiningu á 

markaðsstöðu og uppgötvun nýrra tækifæra á markaði. 
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• Stjórnendur sjá fyrir sér mælaborð sem býður upp á skoðun allra 

lykilmælikvarða, sem byggja á rauntímagögnum sem sótt eru frá öllum 

viðeigandi kerfum. 
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5. Samantekt niðurstaðna og ályktanir 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hver staða gagnadrifinnar ákvörðunartöku væri 

á Íslandi. Rannsóknin var framkvæmd með viðtölum við átta stjórnendur misstórra 

fyrirtækja í íslensku atvinnulífi. Forsenda á vali á viðmælendum var að ársvelta 

fyrirtækis sem þeir störfuðu hjá væri meiri en 200 milljónir króna. Spurningar voru 

samdar eftir viðtalsramma sem var miðaður að því að ná yfirsýn yfir hvernig 

stjórnendur taki ákvarðanir og hvort þeir nýti gögn við ákvörðunartöku eða styðjist 

fremur við innsæi. Þemagreining var gerð á frumgögnum sem söfnuðust með viðtölum 

og þau öxulkóðuð til þess að sjá samhengi á milli þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að sjálfvirknivæðing í lestri fjárhagsgagna 

með viðskiptagreindarhugbúnaði ykist eftir því sem fyrirtæki stækkuðu. Rímar það við 

niðurstöður rannsóknar Bluts og McElherans (2016) um að stærð hafi áhrif á 

innleiðingu gagnadrifinnar ákvörðunartöku, auk tilvistar viðeigandi innviða, 

gagnageymslu og sérhæfingar starfsfólks. Það samræmist þeirri niðurstöðu að 

sérhæfing starfsfólks og úrræði til gagnavinnslu aukist með meiri ársveltu þar sem 

viðmælendur frá minni fyrirtækjum greindu einnig frá því að kostnaður og tími væru 

hindrun í innleiðingu gagnadrifinnar ákvörðunartöku. Þá kom einnig fram í 

niðurstöðum að fyrirtæki undirbyggju frekari vöxt með fjárfestingu í tæknilegum 

innviðum og ráðningu starfsfólks í sérhæfð störf.  

Fram kom að allir viðmælendur nýttu sér gögn við undirbúning ákvörðunartöku, þó í 

mismiklum mæli. Minni fyrirtækin einblíndu á að ná fram gögnum í rauntíma en með 

vaxandi ársveltu jókst vinnslan sem varð á gögnunum með fjárhagskerfum og 

hugbúnaði. Fyrirtækin sem voru flokkuð sem minni fyrirtæki einblíndu á kostnað, 

sérstaklega launakostnað, við skoðun á hráum gögnum. Fyrirtæki í vexti beindu sjónum 

í auknum mæli að sölu og tekjum á meðan viðmælendur frá stærri fyrirtækjum greindu 

frá því að þeir litu einnig til gagna frá öðrum fyrirtækjum og ytri gögnum af markaði. 

Stærri fyrirtækin búa öll yfir hugbúnaði, kerfum eða starfsfólki sem getur framkvæmt 

slíka vinnslu fyrir stjórnendur. Þá var áberandi að hjá meirihluta fyrirtækja reiddu 

stjórnendur sig á upplýsingagjöf frá fjármálastjóra nema í tilfelli viðmælenda frá stærsta 

fyrirtækisinu þar sem stjórnandi lagði áherslu á að allir væru sjálfbærir um nám 

upplýsinga úr kerfum. Slík síun upplýsinga gefur rými fyrir ósamhverfu upplýsinga 
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(Bergh o.fl., 2018) og getur valdið umboðsvanda (Anthony & Govindarajan, 2006). Þá 

var algengt að millistjórnendur, utan fjármálastjóra og sölustjóra, hefðu engan aðgang 

að kostnaðargögnum en gátu numið upplýsingar um tekjur í gegnum uppgjörs- og/eða 

bókunarkerfi. Millistjórnendur hafa því í flestum tilfellum engar upplýsingar um 

rekstrarniðurstöðu sinnar deildar eða nægar forsendur til þess að taka réttar ákvarðanir 

innan sinnar umráðseiningar. 

Fjöldi lykilmælikvarða jókst einnig með meiri ársveltu. Minni fyrirtækin fylgjast mest 

með kostnaðarbókhaldi og hafa áhyggjur af hækkandi launakostnaði vegna breytinga í 

samfélaginu. Minni fyrirtækin eru öll þjónustutengd sem útskýrir einnig þessa áherslu 

þar sem laun eru stór hluti af rekstrarkostnaðinum. Þrjú fyrirtækjanna starfa við 

framleiðslu og þar var mikið minnst á mælikvarða sem tengdust nýtingu hráefni við 

framleiðslu á vörum. Þrjú fyrirtækjanna starfa við heildsölu og viðmælendur frá þeim 

fyrirtækjum lögðu mesta áherslu á birgðamælikvarða og framlegð. 

Stærri fyrirtækin hafa lögboðna skyldu til gerðar samfélagsskýrslna (Lög um 

ársreikninga nr. 3, 2006). Allir stjórnendur hjá stærri fyrirtækjum minntust á hversu 

mikilvægt væri að gera þessa mælikvarða sýnilegri og auðveldari í skoðun og birtingu. 

Tveir þeirra viðmælenda töluðu um aukið mikilvægi samfélagslegra og umhverfislegra 

mælikvarða gagnvart viðskiptavinum, eigendum og fjárfestum þar sem ákallið eftir 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja er að verða sterkara. Styður þetta niðurstöður Neilans 

o.fl. (2020) og Ghillyers (2010) um meiri áherslu fjárfesta á samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja þar sem þau fyrirtæki sem standa sig vel á þeim grundvelli hafa sannað sig 

sem öruggari fjárfestingarkostir. 

Í niðurstöðum kom fram að viðmælendur töldu gögn vera innsýn í fortíðina en innsæi 

innsýn í framtíðina. Gögn voru sögð grunnur að betra innsæi stjórnenda og voru 

stjórnendur ekki tilbúnir til þess að hafna innsæinu og treysta eingöngu gögnum. 

Viðmælendur greindu þó frá því að þeir treystu innsæið með því að sannreyna það með 

gögnum, eftir möguleika og getu. Þegar vart verður við frávik í rekstrinum leita 

stjórnendur í eigið innsæi eða þeirra sem hafa betri tilfinningu eða sérþekkingu á þeim 

hluta rekstrarins sem við á. Því töldu viðmælendur að ekki væri hægt að taka ákvarðanir 

eingöngu út frá gögnum heldur þyrfti einnig innsæi til að taka sem bestar ákvarðanir. 
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Í niðurstöðum kom fram að með sjálfvirkni og hugbúnaðarlausnum sjái fyrirtækin fyrir 

sér að hafa kost á betri ákvörðunartöku. Möguleikarnir byggja á sparnaði á tíma og 

tækifærum til nýtingar hans við greiningar á nýjum tækifærum og stöðu fyrirtækisins á 

markaði. Fyrirtækin leita að þjálli lausn þar sem mögulegt er að skoða alla mælikvarða 

á einum stað. Leitað er að lausnamiðun í hugbúnaði þar sem er auðvelt að aðlaga og 

skoða rauntímamælikvarða eftir hentugleika í notendavænu umhverfi. 

5.1. Rannsóknarspurningum svarað 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er eftirfarandi:  

Nýta íslenskir stjórnendur sér fjárhagsgögn við ákvörðunartökur og á 

hvaða hátt? 

Þá benda niðurstöður til þess að stjórnendur íslenskra fyrirtækja nýti sér flestir 

fjárhagsgögn að einhverju leyti til ákvörðunartöku.  Nýting gagna almennt vóg 

þyngra eftir því sem ársvelta fyrirtækjanna jókst og fjöldi mælikvarða, 

fjárhagslega og ófjárhagslegra, til álita urðu fleiri.  

„[…] ófjárhagslegar upplýsingar eru mjög fjárhagslegar í dag. […] (Bára, 2021) 

Til að taka sem bestar ákvarðanir horfa stjórnendur bæði til gagna og til innsæis 

þeirra sem hafa sérþekkingu á viðfangsefni ákvörðunarinnar, hvort sem það er 

eigið innsæi stjórnenda, innsæi samstarfsfólks eða viðskiptavina.  

Stjórnendur nýta sér gögn og upplýsingar til undirbyggingar eigin innsæis til að 

taka betri ákvarðanir. 

Einnig var stuðst við eftirfarandi undirspurningar: 

Hversu aðgengilegar og auðlæsilegar eru fjárhagsupplýsingar og lykilmælikvarðar 

fyrir stjórnendur íslenskra fyrirtækja? 

Fjárhagsgögn eru í orði aðgengilegar stjórnendum í öllum tilfellum. Viðmælendur 

greindu frá greiðu aðgengi stjórnenda að fjárhagskerfum þar sem mögulegt væri að 

nálgast rekstrarstöðu. Þrátt fyrir að upplýsingarnar séu aðgengilegar greindu 

viðmælendur frá því að tími og kostnaður við greiningu á gögnum sé fyrirstaða við 

lestur þeirra. Stjórnendur reiða sig að miklu leyti á upplýsingar frá undirmönnum þar 
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sem þeir hafa almennt ekki greiðan aðgang að lykilmælikvörðum nema með umsýslan 

annarra þar sem tími liggur því til fyrirstöðu að sækja þær sjálfir.  

Eru önnur gögn sem koma til álita við ákvörðunartöku íslenskra stjórnenda? 

Stjórnendur stærri fyrirtækja hafa meira ráðrúm til þess að skoða aðra mælikvarða. 

Einnig er bundin í lög viss upplýsingaskylda meðal stærri fyrirtækja til stjórnvalda eftir 

eðli fyrirtækis. Þá greindu viðmælendur einnig frá sértækum mælikvörðum sem 

vörðuðu tegund og geira fyrirtækis sem komu til álita við ákvörðunartöku. 

Samfélagslegir mælikvarðar eru mikilvægir fyrir stjórnendur stærri fyrirtækja 

samkvæmt skilgreiningu rannsóknarinnar. Á þeim fyrirtækjum liggur lagaleg kvöð um 

samfélagsskýrslugerð þar sem lýst er áhrifum fyrirtækisins í umhverfis-, samfélags- og 

starfsmannamálum, auk stefnu í mannréttindamálum og stjórnarháttum. Viðmælendur 

kölluðu eftir betri lausnum í greiningu og framsetningu á slíkum gögnum. 
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6. Lokaorð 

Lagt var af stað með það markmið að kanna hvort íslensk fyrirtæki nýttu gögn við 

ákvörðunartöku og með hvaða hætti. Niðurstöður leiddu í ljós að notkun gagna við 

ákvörðunartöku er mismikil eftir stærð fyrirtækja. Þá kom í ljós að stjórnendur nota 

gögn til þess að undirbyggja betra innsæi til betri ákvörðunartöku.  

Þar sem efnið hefur ekki verið rannsakað með þessum hætti hér á landi nýtast 

niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að skapa megindlegan rannsóknarramma þar 

sem hægt væri að leggja almennara og betra mat á stöðu gagnadrifinnar ákvörðunartöku 

í íslensku atvinnulífi. Með megindlegri könnun meðal stjórnenda væri hægt að leggjast 

í nákvæmari greiningar á því í hve miklum mæli gögn eru nýtt við ákvörðunartöku og 

hvernig ársvelta, starfsmannafjöldi og geiri hafi áhrif á niðurstöður. 

Áhugavert var í niðurstöðum hversu óaðgengilegar upplýsingar voru í raun fyrir 

stjórnendur og millistjórnendur. Því væri hægt að rannsaka hvort hindranir í 

upplýsingaaðgengi valdi ósamhverfu upplýsinga eða umboðsvanda innan 

skipulagsheilda. Í því samhengi væri jafnvel áhugavert að rannsaka hvort greiðara og 

auðlæsilegra aðgengi að fjárhagsupplýsingum á þessum þrepum stigveldisins hefði 

áhrif á rekstrarniðurstöðu. 

Sjálfbærni og samfélagsábyrgð eru fyrirbæri sem hafa hlotið meiri eftirtekt á síðustu 

árum. Samfélagsábyrgð var ekki eitt af meginþemum og þótti rannsakanda áhugavert 

hversu mikla áherslu viðmælendur frá stærri fyrirtækjum lögðu á mikilvægi þess að 

taka tillit til samfélagslegra mælikvarða. Viðmælendur tóku fram að vöntun væri á 

vettvangi til þess að skoða og rýna í samfélagslega mælikvarða. Gagnlegt gæti verið að 

rannsaka áhrifaþætti samfélagslegra sjónarmiða stjórnenda, með tilliti til lagasetninga 

og rekstrarniðurstöðu. 

Von rannsakanda er að rannsóknin nýtist sem grunnur að frekari og viðameiri 

rannsóknum á viðfangsefninu. Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að auka við 

þekkingu á því hvernig stjórnendur nálgast gögn við ákvörðunartöku og vonast 

rannsakandi til þess að rannsóknin sé einnig hagnýts eðlis fyrir fyrirtæki á borð við 

Advise við frekari þróun viðskiptagreindarkerfis þeirra. 
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9. Viðaukar 

9.1. Viðauki 1. Viðtalsrammi rannsóknar 

Bakgrunnsspurningar 

Um viðmælanda 

1. Við hvað starfar þú, hver er menntunarbakgrunnur þinn og hver eru helstu 

verkefni þín í starfi? 

Um fyrirtækið 

2. Á hvaða markaði starfar fyrirtækið, hver er tilgangur þess og kjarnastarfsemi? 

Hvað aðgreinir ykkur frá öðrum fyrirtækjum á sama markaði? 

Aðalspurningar 

Gögn 

1. Hvað telur þú að felist í gagnanotkun? 

2. Hvað telur þú að felist í gagnasöfnun fyrir þitt fyrirtæki?  

a. Hvað þykir þér nægilegt og viðeigandi? (innri/ytri gögn) 

3. Hvað myndir þú telja að þið nýtið mikið af þeim gögnum sem þið safnið?  

4. Með hvaða hætti?  

i. Af hverju ekki? 

Áætlanagerð 

5. Hvernig vinnið þið áætlanir? 

6. Hverjir nýta áætlanirnar innan fyrirtækisins? 

a. Hvernig? 

7. Greinið þið frávik frá áætlunum eða frávik frá fyrra tímabili? 

a. Hvað gerið þið við þær upplýsingar? 

Ákvörðunartaka 

8. Getur þú nefnt einhverjar ákvarðanir eða áskoranir sem þú stendur frammi 

fyrir í daglegum rekstri 
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9. Þegar þú stendur frammi fyrir ákvörðun í rekstri, hvert leitar þú eftir réttu 

svari?  

a. Innsæi /gögn – af hverju? Og hvernig? 

Fjárhagur 

10. Hvers konar fjárhagskerfi notið þið? 

a. Hvernig notið þið það? 

11. Hvaða lykilmælikvarða horfið þið á og fylgist með? 

a. Hvernig nýtið þið þær upplýsingar? 

12. Hvernig aðgang hafa stjórnendur/þú að þessum upplýsingum? 

a. En millistjórnendur? 

Sjálfvirkni 

13. Notið þið einhver greiningartól?  

a. Með hvaða hætti? 

14. Notið þið einhvern búnað sem byggir á gervigreind eða sjálfvirkri greiningu 

og ábendingum einhvers staðar í rekstrinum.  

a. Myndir þú treysta þessum búnaði til þess að benda þér á óvenjuleg 

frávik eða eitthvað sem betur mætti fara?  

b. Myndir þú treysta slíkum ábendingum til jafns við ábendingar 

fjármálastjóra? 

15. Finnst þér þörf fyrir frekari greiningu fjármálagagna? 

16. Hvernig myndir þú vilja haga þessum málum í framtíðinni í þínum rekstri – 

hvað ætti að þykja sjálfsagt að 10 árum liðnum? 

 

Lokaspurning 

 

17. Eitthvað sem þú vilt bæta við? 
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9.2. Viðauki 2 – Samþykkisyfirlýsing 

Ég heiti Alexandra Mjöll Jóhönnudóttir og er nemi við Háskólann á Bifröst á 

viðskiptafræðibraut með áherslu á verkefnastjórnun.  

Ég er að vinna að BS-ritgerð minni og er með til umfjöllunar gagnanotkun 

stjórnenda við ákvörðunartökur 

Áherslan er á fjárhagsupplýsingar, sjálfvirkniþróun, hvert aðgengi stjórnenda er 

að fjárhagsupplýsingum og hvernig þær og önnur gögn nýtast við daglegar 

ákvarðanir stjórnenda.   

Ég vil þakka þér fyrir að samþykkja að veita mér viðtal. Farið verður með öll gögn sem 

trúnaðarmál og nafn þitt mun hvergi koma fram. Ég vinn verkefnið í samvinnu við 

fyrirtækið Advise sem hefur sett upp viðskiptagreindarkerfi í formi gagnvirks 

mælaborð fyrir stjórnendur. Niðurstöðurnar munu mögulega vera notaðar við frekari 

þróun þeirra á kerfinu. 

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum og þú getur dregið þig í hlé hvenær 

sem er. 

Ef einhverjar spurningar vakna getur þú haft samband við mig alexandraj19@bifrost.is 

eða leiðbeinanda minn, huni.johannesson@bifrost.is. 

Samþykki: Ég staðfesti að ég heimila Alexöndru Mjöll að nota niðurstöður viðtalsins 

í BS-verkefni sínu við Háskólann á Bifröst. 

Kærar kveðjur,  

Alexandra Mjöll Jóhönnudóttir, nemandi í Háskólanum á Bifröst 

 

UNDIRSKRIFT 

RANNSAKANDA:__________________________________________________ 

 

DAGS: ___________ UNDIRSKRIFT VIÐMÆLANDA: ___________________________ 
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