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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða og meta Nova skólann sem er tveggja vikna 

nýliðafræðsla á vegum Nova. Allir nýir starfsmenn sem hefja störf hjá Nova þurfa að 

þreyta nám í Nova skólanum áður en þeir hefja formleg störf. Í Nova skólanum eru 

fjölbreytt námskeið þar sem nýliðum er kennt á þá verkferla og vinnuaðferðir sem 

notast er við við störf hjá Nova. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi nýliðaþjálfunar nýrra 

starfsmanna fyrirtækja svo að starfsmennirnir viti til hvers er ætlast af þeim í starfi auk 

þess sem slík þjálfun dregur úr starfsmannaveltu. Megin markmið rannsóknarinnar er að 

meta hvað Nova skólinn sé að gera vel, hvað betur megi fara og hvort Nova skólinn sé 

að skila þeim árangri sem ætlast er til af honum, þ.e. að búa nýja starfsmenn undir störf 

hjá Nova. 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við sex nýliða 

sem þreytt höfðu nám í Nova skólanum í ágústmánuði 2014. Einnig var stuðst við eitt 

rýnihópaviðtal sem tekið var við fimm þjálfara sem sáu um að þjálfa nýliða í störf hjá 

Nova á meðan á nýliðafræðslunni stóð. Markmiðið var að draga fram sjónarhorn og 

viðhorf þátttakenda á rannsóknarefninu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að nýliðarnir sem og þjálfarar eru afar 

ánægðir með Nova skólann í heild sinni en þó er ýmislegt hægt að bæta. Niðurstöðurnar 

sýndu fram á að auka þurfi starfsþjálfun nýliðanna, þ.e. minnka bóklegt nám og auka við 

starfsþjálfun. Auk þess eru einkum tvö námskeið sem þarf að huga betur að í Nova 

skólanum. Í ljós kom að nýliðar töldu sig vera nokkuð vel undirbúna til að hefja formleg 

störf að loknum Nova skólanum en þjálfararnir töldu hins vegar að nýliðarnir væru ekki 

jafn tilbúnir. Ekki er gott að vita hver ástæðan fyrir því sé en höfundur bendir á að það 

þurfi að meta árangur Nova skólans með markvissum hætti því eins og staðan er í dag er 

ekkert mat lagt á skólann í heild sinni.  
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1 Inngangur 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða og meta nýliðafræðslu í Nova sem 

kallast Nova skólinn. Allir nýir starfsmenn sem hefja störf hjá Nova þurfa að byrja á því 

að fara í Nova skólann sem er tveggja vikna nýliðafræðsla. Í Nova skólanum eru haldin 

ýmis námskeið sem eiga að kenna nýliðum á vinnuferla og þær vinnuaðferðir sem notast 

er við við störf hjá Nova ásamt kynningum á fyrirtækinu í heild sinni. Titill ritgerðarinnar 

var fenginn úr þeim viðtölum sem stuðst var við við gerð ritgerðarinnar og vísar hann til 

þess að nýliðar telja Nova skólann svo mikilvægan að ekki sé hægt að hefja störf hjá 

Nova án þess að fara í skólann. Segja má að Nova skólinn sé umfangsmikil nýliðafræðsla 

sem er afar mikilvæg til þess að undirbúa nýja starfsmenn fyrir störf innan fyrirtækisins.  

Nova er ungt og ferskt fyrirtæki á farsímamarkaðinum og jafnframt næststærsta 

farsímafyrirtæki á Íslandi. Nova var stofnað árið 2007 og hefur náð að fjölga 

viðskiptavinum sínum úr 30.000 árið 2008 yfir í tæplega 135.000 viðskiptavini á fyrri 

helmingi ársins 2014. Nova leggur ekki bara mikið upp úr því að hafa bestu 

starfsmennina hverju sinni heldur er aðaláhersla Nova einnig sú að veita viðskiptavinum 

bestu þjónustu sem völ er á. Segja má að Nova hafi tekist þar vel til því Nova hefur 

hlotið hæstu einkunn allra fyrirtækja á Íslandi í íslensku ánægjuvoginni þrjú ár í röð. 

Þegar starfsmenn hefja störf hjá nýju fyrirtæki þurfa flestir að ganga í gegnum 

einhverja þjálfun til þess að geta tileinkað sér þá þætti sem ætlast er til að þeir nýti sér í 

starfi. Í dag er oftast talað um nýliðafræðslu til þess að móta þessa þætti hjá nýjum 

starfsmönnum. Nýliðafræðsla getur þó verið afar mismunandi milli fyrirtækja og er 

misjafnlega mikið lagt upp úr mikilvægi fræðslu og þjálfun nýliða. Með breyttu 

vinnuumhverfi og auknum skilningi á því að rækta þurfi vinnustaðamenningu innan 

fyrirtækja er þjálfun og þróun starfsmanna orðin lykillinn af þeirri menningu (Schmidt, 

2009). Það má segja að meiri vitund sé á vinnumarkaðinum í dag gagnvart mikilvægi 

nýliðafræðslu þar sem nýliðafræðsla er að aukast hjá íslenskum fyrirtækjum. Aukningin 

felur ekki bara í sér að meiri tíma sé varið í nýliðafræðslu heldur hafa fleiri íslensk 

fyrirtæki tekið upp formlegt móttökuferli nýrra starfsmanna (Arney Einarsdóttir, Ásta 

Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2006; Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur 
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Oddson, 2009). Þótt ánægjulegt sé að sjá að fleiri íslensk fyrirtæki hafa tekið upp 

formlegt móttökuferli þá er staðan á íslenskum vinnumarkaði samt ekki nægilega góð og 

vissulega er alltaf hægt að gera betur (Inga Jóna Jónsdóttir, 2004; Ingi Bogi Bogason og 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Ekki er vitað til þess starfsmenn þurfi að þreyta nám í heilum sérstökum skóla áður 

en þeir hefja formleg störf hjá öðrum árangursríkum fyrirtækjum á Íslandi en Nova. Í 

ljósi þess er rannsóknarefni ritgerðarinnar afar áhugavert og má líta á Nova skólann sem 

svo að hann veiti fyrirtækinu ákveðið samkeppnisforskot á önnur fyrirtæki á Íslandi.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna og meta nýliðafræðslu Nova skólans. Reynt 

verður að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

� Hvað gerir Nova skólinn vel? 

� Hvað mætti Nova skólinn gera betur? 

� Skilar Nova skólinn þeim árangri sem ætlast er til af honum, þ.e. að undirbúa 
nýliða í störf hjá Nova? 

Til þess að leita svara við þessum rannsóknarspurningum voru sex viðtöl tekin við nýliða 

hjá Nova sem þreyttu nám í Nova skólanum í ágústmánuði 2014. Auk þess voru tekið 

rýnihópaviðtal við 5 þjálfara sem stóðu að þjálfun nýliðanna á meðan á nýliðafærðslunni 

stóð. Leitast var við að ná fram sjónarmiðum og viðhorfum þátttakenda til þess að 

komast að niðurstöðum. 

Ritgerðinni er skipt upp í nokkra kafla. Að loknum inngangi verður í kafla tvö farið yfir 

fræðilegt samhengi ritgerðarinnar. Í kafla þrjú verður fyrirtækið Nova kynnt ásamt Nova 

skólanum í heild sinni og veitt stutt kynning á þeim námskeiðum sem kennd eru í 

skólanum. Í kafla fjögur verður gerð grein fyrir þeirri aðferðarfræði sem rannsóknin 

byggist á. Í kafla fimm verða niðurstöður rannsóknarinnar greindar. Í sjötta kafla verður 

farið yfir þá umræðu sem niðurstöðurnar leiddu af sér ásamt því að 

rannsóknarspurningunum er svarað. Í sjöunda kafla verður farið yfir tillögur til úrbóta 

ásamt tillögum að frekari rannsóknum. Að lokum verða umfjöllunarefni ritgerðarinnar 

gerð skil í stuttum lokaorðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í hinni fræðilegu umfjöllun verður fjallað um ýmis atriði sem tengjast umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar. Fræðilegi kaflinn skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn fjallar um það hvað 

lærdómsfyrirtæki eru og hvernig námi innan fyrirtækja sé háttað. Stuttlega verður greint 

frá formlegu og óformlegu námi og því samkeppnisforskoti sem lærdómsfyrirtæki hafa á 

markaði. Í öðrum hluta verður farið í nýliðafræðslu í heild sinni, hvernig eigi að taka á 

móti nýliðum og hver sé staða á móttöku nýliða á Íslandi. Einnig verður hugað að þeim 

þjálfunarferlum sem notast er við í fyrirtækjum til þess að þjálfa nýliða, einkum er fjallað 

um starfsþjálfun og söluþjálfun. Fóstrakerfi er ein þjálfunaraðferð sem notast er við í 

fyrirtækjum til að þjálfa nýliða og kemur félagsnámskenningin þar við sögu. Í lok annars 

hluta er svo farið yfir skipulag þjálfunar í fyrirtækjum. Síðasti og þar með þriðji hluti 

fræðilega kaflans fjallar loks um mat á árangri þjálfunar og verður sérstaklega litið þar á 

líkan Kirkpatricks sem notað er til þess að mæla árangur og ávinning fræðslu og 

þjálfunar innan fyrirtækja. 

 

2.1 Lærdómsfyrirtæki 

Hugmyndin um lærdómsfyrirtæki er ekki ný af nálinni (Pedler, Boydell og Burgoyne, 

1989) en hlaut aukna athygli á níunda áratug síðustu aldar og enn meiri á síðustu árum 

(Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998; Pedler, 1995). Fræðimaðurinn Arie P. De Geus 

er talinn vera upphafsmaður hugtaksins um lærdómsfyrirtækið með grein sinni 

,,Planning as learning“ sem birtist í Harvard Business Review árið 1988. Þar fjallar hann 

um upptöku fyrirtækja á áætlunargerð. Fyrirtæki þurfa að hafa sýn til framtíðar til þess 

að búa til áætlunargerð. Ef áætlunargerðin á að standast þurfa forsvarsmenn 

fyrirtækjanna að tileinka sér aukinn lærdóm, þannig takast þau á við framtíðaráætlanir. 

Það sem einkennir lærdómsfyrirtæki er hæfni þeirra til þess að læra, breytast og 

aðlagast nýjum aðstæðum og vera í stöðugri framþróun (Landy og Conte, 2010). 

Lærdómsfyrirtæki hafa einkum þrjú einkenni. Í fyrsta lagi er það samvinna sem felur í 

sér að starfsfólk þarf að vinna saman sem ein heild. Lærdómsfyrirtæki þurfa að búa yfir 
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hæfni í því að skiptast á upplýsingum og finna viðeigandi færni, reynslu eða þekkingu 

hverju sinni til þess að samnýta hæfileika einstaklinga innan fyrirtækisins. Í öðru lagi er 

það þjálfun starfsmanna og starfsþróun þeirra. Fyrirtæki geta ekki fjárfest í tækni nema 

fjárfesta í starfsfólki og svo þarf að þjálfa starfsfólkið til þess að nýta sér tæknina. Þjálfun 

starfsmanna er því í stöðugri þróun innan lærdómsfyrirtækja vegna stöðugra 

tækniframfara. Í þriðja lagi er svo andinn (e. ethos) innan fyrirtækjanna. Starfsfólk þarf 

að miðla þekkingu og vera stöðugt að læra og því þarf sérstakur andi að ríkja innan 

fyrirtækisins. Hvatning og stuðningur er því afar mikilvægur innan lærdómsfyrirtækja 

(Prusak, 1997). Ef þessi einkenni eru í lagi þá ala lærdómsfyrirtæki af sér 

þekkingarstarfsmenn. Þeir hafa verið skilgreindir sem sérfræðingar sem hafa menntun í 

gagnrýnni hugsun, samskiptum og tækni (Jashapara, 2011). Þekkingarstarfsmenn eru 

kjarnastarfsmenn í fyrirtækjum, því þekking og hæfni þeirra eru fyrirtækjunum afar 

dýrmæt (Prusak, 1997). 

Pedler (1995) segir að öll fyrirtæki séu lærdómsfyrirtæki vegna þess að öll fyrirtæki 

sem enn eigi viðskipti hljóti að hafa lært nóg til þess að lifa af. Jafnframt segir hann að 

það sé ekki til nein ákveðin formúla yfir það hvernig lærdómsfyrirtæki séu. Það er því 

ekki hægt að taka lærdóminn úr einu fyrirtæki og yfirfæra í annað og fá út sömu 

niðurstöðu. Samt sem áður er hægt að læra af því hvernig aðrir gera hlutina og móta 

einhverskonar áætlun, en lærdómurinn verður að mótast í hverju og einu fyrirtæki til 

þess að passa við alla einstaklingana, vörurnar, ferlana, söguna, væntingarnar og 

menninguna innan þess fyrirtækis. Lærdómsfyrirtæki geta því fyrst og fremst verið 

ákveðið leiðarljós fyrir fyrirtæki sem eru að móta sínar eigin leiðir á markaði (Pedler, 

1995). 

Lærdómsfyrirtæki eru leidd af sameiginlegri framtíðarsýn sem miðast við að 

starfsmenn fyrirtækisins móti sterkari gildi fyrir viðskiptavini. Þekking fyrirtækjanna eru 

byggð á reynslu og tilraunum ásamt ýmsum upplýsingum frá viðskiptavinum, birgjum og 

keppinautum (Slater og Narver, 1995). Lærdómsfyrirtæki einkennast af því að 

starfsmenn þeirra eru sérfræðingar í því að yfirfæra nýja þekkingu að eigin þörfum. Í 

þessum fyrirtækjum er höfð virk stjórn á lærdómsferlinu og tryggt að það eigi sér stað á 

skipulegan hátt fremur en með tilviljunum. Sérhæfð stefna og beiting lærdóms eru 

grundvöllur að velgengni fyrirtækja (Garvin, 1985).  
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Garvin (1985) fjallar um fimm meginþætti sem lærdómsfyrirtæki þurfa að tileinka sér 

til þess að ná árangri. Í fyrsta lagi er það að finna kerfisbundna lausn á vandamálum, 

fyrirtækin þurfa að horfa á staðreyndir fremur en að gera ráð fyrir einhverju sem er svo 

ekki til staðar. Starfsfólk þarf að vera mjög agað í hugsun og veita smáatriðum athygli. 

Það þarf að finna hver er undirliggjandi orsök hvers vandamáls. Í öðru lagi er það 

tilraunastarfsemi, þar er átt við að fram fari stöðug leit og prófun á nýrri þekkingu. Þegar 

ný þekking verður til þarf að prófa hana til þess að sjá hvort hún virki. Þessi 

tilraunastarfsemi er knúin áfram á þeim forsendum að auka tækifæri innan fyrirtækisins 

og að víkka sjóndeildarhringinn. Í þriðja lagi þurfa fyrirtækin að læra af fyrri reynslu. 

Fyrirtækin þurfa að skoða bæði árangur sinn og mistök. Með því að fara yfir það læra 

þau af reynslunni og geta haldið áfram að þróast í rétta átt. Í fjórða lagi er það að læra af 

öðrum. Stundum er það svo að okkar mestur skilningur hlýst af því að skoða út fyrir 

okkar nánasta umhverfi til þess að öðlast nýja heildarsýn. Læra af jafnt mistökum 

annarra fyrirtækja og því hvað þau hafa verið að gera vel, þetta eru hvort tveggja hvatar 

til skapandi hugsunar. Í fimmta lagi þarf að miðla þekkingunni, til þess að lærdómur 

verði meira að staðbundnu málefni verður þekking að breiðast hratt og örugglega um 

fyrirtækið eða stofnunina. Með því að miðla þekkingu til mismunandi deilda innan 

fyrirtækisins gefst tækifæri til að skapa enn meiri auð (Garvin, 1985). 

Lærdómsfyrirtæki eru ekki byggð á einni nóttu. Það þarf að rækta lærdómsfyrirtæki 

hægt og bítandi með tilteknum viðhorfum, skuldbindingu og stjórnunarferlum sem 

þróast hægt og örugglega með tímanum (Garvin, 1985). Allmargar skilgreiningar hafa 

verið settar fram á lærdómsfyrirtækjum og í töflu 1 má sjá nokkrar þeirra. Allar 

skilgreiningarnar vísa til þess að lærdómsfyrirtæki einkennast af stöðugum lærdómi 

innan fyrirtækisins og að einstaklingar innan þess sjá um að miðla þekkingu á milli sín til 

þess að skapa lærdómsumhverfið. 
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Tafla 1. Skilgreiningar á lærdómsfyrirtæki 

Heimild Skilgreiningar 

Garvin (1985) Lærdómsfyrirtæki er stofnun sem býr yfir færni starsfólks til að skapa, 
tileinka sér og yfirfæra þekkingu. Einnig hefur starfsfólkið hæfileika til 
þess að breyta hegðun sinni til að miðla nýrri þekkingu og innsýn inn í 
stofnunina. 

De Geus (1988) Lærdómsfyrirtæki felur í sér ákveðinn málþroska. Þegar leynd þekking 
þess sem lærir verður að ljósri þekkingu verður til andlegt líkan sem 
verður svo fyrirmynd þess hvernig fyrirtækin byggjast upp. Hversu hratt 
og hversu mikið þetta líkan breytist felst í menningu og uppbyggingu 
fyrirtækisins.  

Pedler, Boydell 
og Burgoyne 
(1989) 

Lærdómsfyrirtæki er stofnun sem auðveldar öllu starfsfólki sínu nám og 
er í stöðugri umbreytingu til þess að mæta markmiðum sínum. 

Senge (1990) Lærdómsfyrirtæki er fyrirtæki þar sem fólk er stöðugt að auka getu sína 
til að komast að niðurstöðu sem það sækist eftir, þar sem hlúð er að 
nýrri og opinni hugsun, þar sem sameiginlegum væntingum er veitt 
frelsi og þar sem fólk er sífellt að læra hvernig það á að læra saman. 

Pedler (1995) Í lærdómsfyrirtæki er stöðugt verið að læra og þróa hið mögulega með 
öllu starfsfólki fyrirtækisins. Þróun fyrirtækisins er ein heild, þar sem 
samþætting náms allra einstaklinga er í þágu fyrirtækisins. 

Nevis, DiBella og 
Gould (1995) 

Lærdómsfyrirtæki er hæfni eða aðferð innan fyrirtækja til þess að 
viðhalda eða bæta frammistöðu sína sem byggist á fyrri reynslu. 

Mintzberg, 
Ahlstrand og 
Lampel (1998) 

Lærdómsfyrirtæki leggja áherslu á stöðugan lærdóm, opin samskipti, 
góða miðlun upplýsinga til starfsfólks og samvinnu starfsmanna. 

Barker og 
Camarata (1998) 

Lærdómsfyrirtæki veitir örvandi umhverfi fyrir starfsmenn sína þar sem 
þeir leitast stöðugt nýrra leiða til þess að öðlast þekkingu.  

Marsick og 
Watkins (1999) 

Lærdómsfyrirtæki er lifandi lífvera sem myndar svigrúm sem gerir 
starfsfólki kleift að læra, vaxa og dafna. 

Gylfi Dalmann 
Aðalsteinsson 
(2003) 

Í lærdómsfyrirtækjum læra starfsmenn af mistökum, gera tilraunir, þar 
er mikil valddreifing, öflugt upplýsingakerfi, boðleiðir eru stuttar og 
gagnrýni er virk á því sem fer fram innan fyrirtækisins. 

He-Chuan (2003) Hugmyndin um lærdómsfyrirtæki er ákveðið leiðarljós sem gerir 
fyrirtæki að lifandi lífveru með opnu og öflugu lærdómsumhverfi sem 
hvetur, auðveldar og styrkir lærdóm starfsfólks fyrirtækisins. Þannig að 
það auki getu sína til breytinga, auki aðlögunarhæfni fyrirtækisins, geri 
umbætur og myndi ákveðið samkeppnisforskot. 
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Lærdómsfyrirtæki byggjast fyrst og fremst á einstaklingum innan fyrirtækisins og 

námssamböndum þeirra. Forsendur fyrirtækja eru hugsanir og gagnvirk samskipti 

einstaklinga, með því breytast stofnanir til hins betra. Þetta bendir til þess að 

einstaklingar og hópar geti haft áhrif á eða jafnvel dregið úr ýmsum hindrunum sem 

fyrirtæki standa frammi fyrir (Argyris og Schön, 1996; Pedler, 1995; Senge, Kleiner, 

Roberts, Ross og Smith, 1994). Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að taka tillit til þess að 

lærdómurinn er í eigu einstaklinganna en ekki fyrirtækisins (Pedler, 1995). Þegar leynd 

þekking einstaklinganna verður að ljósri þekkingu innan fyrirtækja þá verða hugmyndir 

þeirra ákveðin fyrirmynd sem fyrirtækin geta byggt á. Hugmyndin kemur með öðrum 

orðum fyrst frá einstaklingunum og svo er það í verkahring fyrirtækisins að byggja ofan á 

þá hugmynd með ýmsu námi til þess að ná markmiðum fyrirtækisins. Það fer svo eftir 

menningu og samsetningu fyrirtækjanna hversu hratt einstaklingar eða hópar læra. Þeir 

hópar sem þurfa að takast á við stíf og erfið kerfi eru lengur að læra en þeir sem búa við 

sveigjanlegri og opnari samskipti (De Geus, 1988). Starfsfólk á öllum sviðum fyrirtækja 

verður að sameina leikni sína með sérhæfðri þekkingu, getu til þess að vinna á 

árangursríkan hátt í teymum, mynda virk sambönd við viðskiptavini sína, vera gagnrýnið 

í hugsun og breyta eigin starfsháttum (Argyris, 1991).  

Ef stjórnskipulag innan fyrirtækja er með þeim hætti að stjórnunarlög eru tiltölulega 

fá, boðleiðirnar eru stuttar og mikil valddreifing á sér stað. Ef til staðar er öflugt 

upplýsingakerfi svo hægt er að fá upplýsingar og endurgjöf um frammistöðu fyrirtækja á 

skjótan hátt. Ef lærdómsmenningu er fléttað saman í kerfi sem gagnrýnir það sýnilega 

sem fram fer og nýjar leiðir eru þróaðar til þess að fást við viðfangsefnin. Ef árangur 

fyrirtækja er mældur reglulega og útbúið er hvatakerfi fyrir starfsfólk til að ýta undir 

lærdóm. Ef menning fyrirtækja felur í sér hugmyndafræði sem styður við stöðugan 

lærdóm og loks ef hvatt er til samvinnu og hópnáms sem gerir starfsfólki kleift að gera 

tilraunir og því leyfist að gera mistök, þá eru fyrirtæki á góðri leið með að verða 

lærdómsfyrirtæki (Argyris og Schön, 1996; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Að verða 

lærdómsfyrirtæki er meira ferðalag en áfangastaður, þær aðgerðir sem fyrirtækið ræðst 

í skipta mestu máli. Lærdómsfyrirtæki þurfa því að búa að ríku ímyndunarafli, mikilli 

sköpun og áhættusækni, þ.e. forsvarsmenn þeirra þurfa að meta ástandið í kringum sig, 

gera hlutina hratt og læra af því sem gerist (Pedler, 1995).  
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2.1.1 Fögin fimm 

Peter M. Senge (1990) hefur einnig fjallað um lærdómsfyrirtæki og telur að það séu 

einkum fimm þættir sem þarf að taka mið af til þess að innleiða nýjungar í 

lærdómsfyrirtækjum. Hver og einn þáttur er afar mikilvægur til þess að byggja upp 

fyrirtæki þar sem starfsmenn geta lært. Senge kallar þessa þætti fögin fimm (e. the fifth 

discipline): 

� Afburðarfærni einstaklingsins (e. personal mastery). 

� Hugræn líkön (e. mental models). 

� Sameiginleg sýn (e. shared vision). 

� Liðsheildin lærir (e. team learning). 

� Kerfishugsun (e. system thinking). 

Á mynd 1 má sjá öll fögin fimm og hvernig þau tengjast. Afburðarfærni 

einstaklingsins, hugræn líkön, sameiginleg sýn og liðsheildin lærir móta ákveðinn kjarna. 

Kerfishugsunin heldur svo hinum fögunum saman sem mótar alla þættina saman í 

lærdómsfyrirtæki. 

 

Mynd 1. Fögin fimm (Senge, 1990) 
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Þegar Senge (1990) fjallar um afburðarfærni einstaklinga þá á hann við að fyrirtæki 

geta einungis lært í gegnum einstaklinga sem læra. Það þýðir þó ekki að ef einstaklingar 

læra verði til lærdómsfyrirtæki, engu að síður verður lærdómsfyrirtæki ekki til án 

einstaklinganna. Þ.e. grundvöllur lærdómsfyrirtækja er uppsafnaður lærdómur allra 

starfsmanna þess. Afburðarfærni einstaklinga snýst í raun um að einstaklingar þurfa að 

vera trúir sjálfum sér, hafa ákveðin markmið, búa yfir sköpunargáfu og vera í stöðugri 

þróun. Til þess að einstaklingar hafi getu til þess að takast á við allt þetta þurfa þeir að 

vera sífellt að læra. Í lærdómsfyrirtækjum hefur hver og einn einstaklingur persónulega 

færni eða eiginleika sem felur í sér áframhaldandi dýpkun á persónulegri sýn hans með 

áherslu á orku hans, það að þróa með sér þolinmæði og að sjá raunveruleikann hlutlægt 

(Wexley og Latham, 2002). 

Fagið hugræn líkön snýst um það að hver og einn einstaklingur hefur eitthvað djúpt 

innra með sér sem hefur áhrif á það hvernig hann skilur og skynjar allt í kringum sig og 

hvernig hann hegðar sér. Hugræn líkön snúast einnig um það að starfsmenn þurfa 

stöðugt að spyrja spurninga sem varða tilvist fyrirtækisins. Með sífelldum spurningum 

geta einstaklingar mótað sameiginlegan skilning og tekið ákvarðanir sameiginlega 

(Senge, 1990).  

Sameiginleg sýn snýst um afl í hjörtum fólks. Það getur byrjað sem hugmynd en um 

leið og hugmyndin þróast lengra, þ.e. ef hún nær að sannfæra annað fólk, þá fer hún frá 

því að vera óhlutgert hugtak yfir í að vera eitthvað áþreifanlegt. Fólk fer að sjá 

hugmyndina líkt og hún sé veruleiki. Þegar fólk deilir sameiginlegri sýn þá tengist það 

saman. Sameiginleg sýn er mjög mikilvæg fyrir lærdómsfyrirtæki því hún veitir orku og 

fókusinn til þess að læra (Senge, 1990).  

Lærdómur liðsheildarinnar felst í því að samræma og þróa getu meðlima hennar til 

þess að komast að niðurstöðu sem samræmist raunverulegum vilja þátttakenda. 

Fyrirtæki setja sér ákveðin markmið sem þarf að ná, til þess þurfa hópar að samstilla og 

þróa hæfileika sína. Liðsheildin stuðlar að samræðum og miðlun þekkingar innan 

hópsins (Senge, 1990).  

Kerfishugsun er svo fimmta fagið og er í raun límið sem heldur öllum hinum fögunum 

saman. Fyrirtæki þurfa fyrst að ná tökum á fyrstu fjórum fögunum. ef það tekst þá hafa 

fyrirtæki náð tökum á heildinni og geta því orðið lærdómsfyrirtæki (Senge, 1990). 
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Fremur en lögð sé áhersla á skyndimynd af einstökum hlutum skipulagsheildarinnar þá 

er kerfishugsun ákveðinn huglægur rammi sem gerir öll hin fögin skýrari. Kerfishugsun 

hjálpar okkur að sjá hvernig við getum beitt þeim á áhrifaríkan hátt (Wexley og Latham, 

2002). Fögin fimm hjálpa lærdómsfyrirtækjum að byggja sig upp á kerfisbundinn hátt 

fremur en með tilviljunum (Senge, 1990).   

 

2.1.2 Nám innan fyrirtækja 

Vinnustaðurinn getur bæði verið skapandi og hvetjandi staður fyrir lærdóm (Senker, 

2000). Fyrirtæki þurfa að geta lært til þess að lifa af og blómstra. Það þarf að byrja á því 

að hugsa um fyrirtæki sem lífræn fremur en vélræn því ef við hugsum um fyrirtæki sem 

lifandi lífveru þá fyrst getum við byrjað að læra. Vélar eru líflausar og forritaðar en 

lífverur eru lifandi og geta því lært (Pedler, 1995). Það er ekki til ein einföld skilgreining á 

námi en Pedler (1995) talar um að lærdómur sé það hvernig við breytumst. Eftir að við 

lærum eitthvað þá erum við öðruvísi en við vorum áður vegna þess að við höfum lært 

eitthvað nýtt. Pedler fjallar um að það eru fjórar tegundir náms sem eru afar mikilvægar 

fyrir fyrirtæki. Í fyrsta lagi er það að læra um hluti, öðlast þekkingu. Í öðru lagi lærum við 

að gera hluti, tileinkum okkur hæfni, færni og hæfileika til að gera eitthvað. Í þriðja lagi 

lærum við hvernig við eigum að vera sjálf til þess að ná markmiðum okkar. Í fjórða lagi 

lærum við að afreka hluti með öðrum, eins og í hópum. Illeris (2004) segir að þegar 

einstaklingar læri í vinnu sinni sé um ákveðið samspil að ræða. Nám er samspil á milli 

vinnuumhverfis einstaklingsins og vinnufélaga hans. Þannig læra einstaklingar, bæði í 

gegnum vinnufélaga sína og í gegnum umhverfið. 

Segja má að fyrirtæki séu að læra þegar þau hafa öðlast ákveðnar upplýsingar af 

einhverju tagi og með ákveðnum hætti, s.s. öðlast tiltekna þekkingu, ákveðinn skilning, 

vita hvernig hlutir eru gerðir, öðlast vissa tækni og reynslu. Þannig má segja að öll 

fyrirtæki læri, til góðs eða ills, í hvert skipti sem bætast nýjar upplýsingar við safnið 

(Argyris og Schön, 1996). Nýjar hugmyndir eru nauðsynlegar ef nám á að eiga sér stað 

innan fyrirtækja, hvort sem hugmyndirnar koma innan frá úr fyrirtækinu eða utan þess. 

Hvaðan sem hugmyndirnar koma eru þær kveikjan fyrir fyrirtæki til þess að ná 

framförum í starfi. Fyrirtæki geta ekki af sjálfu sér skapað lærdómsumhverfi. Án 
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breytinga á því hvernig vinnan er unnin er ekki möguleiki á því að framför eigi sér stað 

(Garvin, 1985). 

Nevis, DiBella og Gould (1995) gera ráð fyrir því að fyrirtæki læri á meðan þau 

framleiða. Nám er jafn mikilvægt og hver önnur framleiðsla fyrirtækja, hvort sem það er 

framleiðsla á vöru eða þjónustu. Í flestum fyrirtækjum er ekki litið á nám sem hluta af 

framleiðslunni en Nevis og félagar hafa fundið út að nám tengist velgengni fyrirtækja. 

Þau fyrirtæki sem taka námið alvarlega eru fljótari að setja nýjar vörur og þjónustu á 

markað, það verða stöðugar framfarir í fyrirtækinu og þau hafa meiri getu til þess að 

blása nýju lífi í starfsemina. Með hliðsjón af þessum niðurstöðum ættu öll fyrirtæki því 

að leggja stöðugan grunn að því að endurbæta þekkingargrunn sinn. 

Í sumum fyrirtækjum ríkir misskilningur um það um hvað nám snýst eða menn hafa 

ekki þekkinguna til þess að takast á við það. Afleiðingar þess eru að þau fyrirtæki hafa 

tilhneigingu til þess að gera tvenn mistök í viðleitni sinni til að verða lærdómsfyrirtæki. Í 

fyrsta lagi skilgreina forsvarsmenn fyrirtækjanna lærdóm of þröngt og halda að nám sé 

einungis til þess ætlað að finna lausnir á vandamálum og eru því stöðugt að reyna að 

leiðrétta villur í ytra umhverfi sínu. Fyrirtæki verða að horfa á innra umhverfi sitt, 

gagnrýna eigin hegðun til þess að reyna að finna af hverju vandamálin stafa. Önnur 

mistök eru þau að forsvarsmenn fyrirtækja halda að leiðin til þess að fá starfsfólk sitt til 

þess að læra sé sú að hvetja það nógu mikið. Þeir halda að ef starfsfólk býr yfir rétta 

viðhorfinu og réttu skuldbindingunni til fyrirtækisins þá læri það sjálfkrafa. Hið rétta er 

að starfsfólk þarf oftast að vita ástæðuna fyrir náminu svo að það fái hvatann til þess að 

læra (Argyris, 1991). 

Nám innan fyrirtækja á sér stað þegar einstaklingar innan fyrirtækisins upplifa erfitt 

ástand og rannsaka ástandið fyrir hönd fyrirtækisins. Einstaklingarnir styðjast við ýmsar 

aðferðir til þess að komast að niðurstöðum. Þeir nota fyrri reynslu, skoða mögulegar 

niðurstöður, kanna ytra umhverfi og skilgreina stefnu, áætlun og upplýsingar 

fyrirtækisins (Argyris og Schön, 1996). Argyris (1976) segir að það sé til tvenns konar 

lærdómur. Annars vegar er það einnar lykkju nám (e. single-loop learning) þar sem 

megintilgangur námsins er að uppgötva villur og halda starfsemi fyrirtækja á réttri leið. 

Megintilgangur einnar lykkju náms er skilvirkni, þ.e. hvernig er best að ná núverandi 

markmiðum og stefnu fyrirtækisins og að halda starfsemi fyrirtækisins innan gilda og 
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venja þess. Hér er notast við það sem er nú þegar til staðar, ekkert nýtt bætist við. 

Leitast er við að bregðast við vandamálum innan fyrirtækisins, óháð umhverfi þess. 

Hinsvegar er það tveggja lykkju nám (e. double-loop learning) sem í raun snýst um það 

hvernig á að læra. Niðurstöður þessa náms eru breytingar á grunngildum sem móta 

menningu og hegðun í fyrirtækjum. Einstaklingar í fyrirtækjum eru virkir þátttakendur í 

náminu og geta sett fram nýjar hugmyndir. Hér er brugðist við vandamálum með tilliti til 

umhverfis einnig. Flest fyrirtæki styðjast við samsetningu úr bæði einnar lykkju og 

tveggja lykkju námi (Argyris og Schön, 1996). 

 

2.1.2.1 Formlegt og óformlegt nám 

Innan fyrirtækja og til þjálfunar starfsmanna er oftast talað um tvenns konar nám. 

Annars vegar er talað um formlegt nám (e. formal learning) og hins vegar er talað um 

óformlegt nám (e. informal learning) (Wilson, 2005). 

Formlegt nám byggist á því að lærdómurinn fer fram á skipulagðan hátt og jafnvel af 

ásettu ráði. Oftast fer formlegt nám fram þegar við mætum á eitthvert námskeið í 

tilteknu umhverfi. Gott dæmi um formlegt nám er nám sem fer fram í kennslustofum 

eða sérstöku þjálfunarherbergi (Wilson, 2005). Formlegt nám einkennist af því að það er 

talið vera þvingandi. Það er vegna þess að námið er sett upp á kerfisbundinn hátt, 

fyrirfram ákveðið og er í raun ákvarðað samkvæmt þörfum þeirra sem þurfa á náminu 

að halda. Formlegt nám felst í því að það er kennari eða einhver sem sér um að 

skipuleggja námið (Malcom, Hodkinson og Colley, 2003). 

Óformlegt nám fer ekki fram á skipulagðan hátt þrátt fyrir að það geti farið fram í 

skipulögðu umhverfi. Óformlegt nám á sér stað þegar við lærum eitthvað nýtt án þess 

að ætla okkur það. Þetta form af námi á sér stað þegar við grípum eitthvað á lofti með 

því að fylgjast með eða þegar við öðlumst nýjar upplýsingar í gegnum óformlegt samtal. 

Mikið af námi okkar er óformlegt (Wilson, 2005). Óformlegu námi er oft lýst sem opnu í 

báða enda, með litlum tímatakmörkunum, það er engin skilgreind námskrá og það er 

ekki fyrirfram ákveðið (Malcom, Hodkinson og Colley, 2003). Óformlegt nám á sér einnig 

stað þegar við lærum af öðrum í vinnu okkar og er ekki síður mikilvægt en formlegt nám 

(Boud og Middleton, 2003). Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar öðlist oftar nýja 
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þekkingu og standi sig oft betur í starfi í gegnum óformlegt nám heldur en í gegnum 

formlegt nám (Berg og Chyung, 2008). 

 

2.1.3 Samkeppnisforskot 

Sýnt hefur verið fram á að lærdómsfyrirtæki hafa ákveðið samkeppnisforskot á markaði 

(Argyris og Schön, 1996; Goldstein og Ford, 2002; Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2008; Slater og Narver, 1995). Fyrirtæki í dag þurfa að sýna mikla 

aðlögunarhæfni og þurfa að halda áfram að bæta sig ef þau vilja dafna og halda forystu 

á ófyrirsjáanlegum markaði og til að halda samkeppnisforskoti (He-Chuan, 2003). 

Stofnanir eða fyrirtæki sem ná árangri notast við stjórnunarhætti sem stuðla að þróun 

þekkingar og verða því grundvöllur að samkeppnisforskoti. Lærdómsfyrirtæki hafa 

sérstaka getu til þess að sjá fyrir og bregðast við tækifærum á óstöðugum mörkuðum 

(Slater og Narver, 1995). Slater og Narver (1995) trúa því að lærdómsumhverfi í 

fyrirtækjum uppfylli kröfur um samkeppnisforskot vegna þess að þau verða betur í stakk 

búin til þess að miðla betri gildum til viðskiptavina, það er erfitt að herma eftir þeim og 

þau taka þátt í óstöðugu og hreyfanlegu umhverfi. Jafnframt hafa þau fyrirtæki sem laða 

að sér vel menntað vinnuafl, útvega háþróaða þjálfun, mæla árangur og hvetja starfsfólk 

sitt til þess að þróast innan fyrirtækisins þá tilhneigingu til að ná samkeppnisforskoti á 

markaði (Venter, 2003).  

Velgengni á þeim vettvangi sem fyrirtæki starfa á veltur á náminu innan þess (Argyris, 

1991). Rökin fyrir því að fyrirtæki eigi að byggja upp nám og lærdóm innan sinna raða 

snúast um þá forsendu að slíkar stofnanir muni ná miklu betri árangri en önnur 

hefðbundin fyrirtæki. Hvort sem fyrirtæki sækjast eftir meiri hagnaði, meiri hollustu 

viðskiptavina eða annars konar hagkvæmni fyrir fyrirtækið þá er niðurstaðan sú að 

lærdómur innan fyrirtækisins er það sem skiptir mestu máli. Hvers kyns lærdómur er 

dæmdur af árangri hans (Senge o.fl., 1994). Þjálfun og hæfni starfsmanna hafa áður 

verið talin aukaatriði en eru nú talið vera eitt aðalatriðið þegar kemur að því að skapa 

fyrirtækjum samkeppnisforskot (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Með því að nýta 

og efla þekkingu sem býr í mannauðnum batnar ekki einungis frammistaða 

fyrirtækjanna heldur eykur það einnig virði þeirra og samkeppnishæfni (Elsa Grímsdóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2012). Það er því talið að þjálfun starfsfólks og 
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stjórnenda sé eitt hið mikilvægasta til þess að auka samkeppnisforskot fyrirtækja á 

markaði (Kristín Guðmundsdóttir og Eðvald Möller, 2012). Þau fyriræki sem munu skara 

fram úr í framtíðinni verða þau fyrirtæki þar sem forsvarsmenn þess uppgötva hvernig á 

að nýta skuldbindingu og getu fólks til að læra á öllum stigum fyrirtækisins (Senge, 

1990). 

De Geus (1988) telur að eina leiðin til þess að fyrirtæki haldi samkeppnisforskoti sínu 

í framtíðinni sé sú að stjórnendur hafi getu til þess að læra hraðar en keppinautar sínir. 

Þau fyrirtæki sem ná árangri knýja stjórnendur sína stöðugt til þess að endurskoða 

skoðun sína á umhverfinu.  

 

2.2 Nýliðaþjálfun 

Stjórnendur og fræðimenn nota hugtakið „nýliði“ til að lýsa nýjum starfsmönnum 

fyrirtækja. Í ört vaxandi fyrirtækjum eru nýliðar taldir nýliðar mun skemur en í þeim 

fyrirtækjum sem þróast ekki jafn hratt. Ástæða þess er að í ört vaxandi fyrirtækjum 

koma fleiri nýir starfsmenn inn í fyrirtækið. Einnig hefur nýliðaþjálfun, meiri og fleiri 

upplýsingar og félagsmótun áhrif í ört vaxandi fyrirtækjum (Rollag, 2007). Starfsfólk 

fyrirtækja er lykillinn að góðum árangri, óháð stærð þeirra (Fathi, Wilson og Cheokas, 

2011). Það er því afar mikilvægt að hlúa vel að starfsmönnum fyrirtækja. Markviss 

móttaka nýrra starfsmanna og nýliðaþjálfun eru talin vera lykillinn að því að tryggja 

hollustu og tryggð starfsfólks við fyrirtækið (Baker, 1995). Þjálfun starfsmanna er talin 

vera gæðamerki góðra stjórnunarhátta (Klein og Weaver, 2000). 

Nýliðafræðsla er skipulögð af vinnuveitendum í fyrirtækinu og markmið hennar er að 

auðvelda nám nýliða (Senker, 2000). Að hafa góða þjálfun fyrir starfsmenn áður en þeir 

hefja störf hefur reynst fyrirtækjum einkar vel. Með því að taka vel á móti nýjum 

starfsmönnum með þjálfun dregur úr líkum á því að þeir hætti starfi á fyrstu 

mánuðunum. Það er afar kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að vera sífellt að ráða inn og 

þjálfa upp nýtt starfsfólk og er því góð móttaka nýliða talin mjög árangursrík. Fyrirtæki 

þurfa að byrja á forkynningu þar sem fyrirtækið er kynnt í heild sinni, það eitt ýtir undir 

að nýliðinn tengist fyrirtækinu betur. Það er því nauðsynlegt að hafa góðan undirbúning 

fyrir nýliðann svo að hann finni að hann sé fyrirtækinu mikilvægur. Því betur sem 

fyrirtæki eru undirbúin til að taka á móti nýliðum þeim mun líklegra er að þeim líði vel í 
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starfi (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Að hafa ekki formlega 

kynningu getur leitt til nokkurra vandamála sem hefur einnig áhrif á skilvirkni nýliða í 

vinnunni. Þar má nefna vandamál eins og skort nýliða á sjálfstrausti til þess að 

framkvæma vinnu sína sem veldur því að það tekur hann lengri tíma til þess að byggja 

upp þetta sjálfstraust. Það getur leitt til skorts á fagmennsku og einnig ýtt undir meiri 

fjarvistir nýliða (Arachchige, 2014).  

Það er afar mikilvægt að nýliðar upplifi sig velkomna í starfshópinn, að þeir séu 

upplýstir um grunnstarfsemi fyrirtækisins og þá menningu sem þar ríkir ásamt því að fá 

að vita til hvers er ætlast af þeim í starfi (Dessler, 2005). Það þarf að gera nýliða það ljóst 

frá fyrsta degi að það sé ekki aðeins ætlast til þess að hann fylgi eftir skriflegri 

starfslýsingu heldur þarf hann einnig að sýna frumkvæði sem er fyrirtækinu til hagsbóta. 

Það þarf einnig að hvetja hann til þess að læra af samstarfsfólki sínu (Ingi Bogi Bogason 

og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga þegar kemur að þjálfun nýliða en það eru 

einkum þrjú grundvallaratriði sem þarf að skoða áður en sjálf þjálfunin hefst. Í fyrsta lagi 

þarf að gera þjálfunina mikilvæga og hnitmiðaða fyrir nýliða svo þeir skilji og muni hvað 

skiptir mestu máli. Í öðru lagi á þjálfunin að vera auðveld til þess að nýliðinn geti yfirfært 

þá færni sem hann hefur lært yfir á starfið sjálft. Í þriðja lagi þarf svo að huga vel að 

hvatningu nýliða, þ.e. að þeir þurfa að upplifa að þeir séu að gera eitthvað rétt. Hrós frá 

stjórnendum getur því skipt miklu máli, aukin hvatning frá þeim getur ýtt undir getu 

nýliðans til að tileinka sér lærdóminn í starfi. Ef passað er upp á þessi atriði þá skilar 

þjálfun nýliða sér betur inn í starfið (Dessler, 2005).  

Ef ekki er staðið rétt að móttöku nýliða gæti hann upplifað óöryggi og óvissu um 

hlutverk sitt. Vanþekking hans á starfi sínu getur leitt til hættu á mistökum og minni 

tryggð við vinnustaðinn (Þekkingarmiðlun, e.d.-a). Sum fyrirtæki hafa einn dag fyrir nýja 

starfsmenn til þess að kynnast fyrirtækinu. Svo stuttur tími getur leitt til þess að 

starfsmaðurinn verður bugaður af öllum þeim upplýsingum sem hann fékk í þennan eina 

dag. Önnur fyrirtæki eru farin að þekkja mikilvægi þess að hafa þjálfun og/eða kynningu 

á fyrirtækinu víðtækari og meira langvarandi. Það er gert til þess að auka 

fyrirtækjahollustu starfsmanna til þess að minnka starfsmannaveltu því það hefur komið 

í ljós að um 50% af nýliðum hætta í starfi á fyrsta árinu. Það hefur því sýnt sig að 
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víðtækari og langvarandi þjálfun nýrra starfsmanna er árangursrík (Goldstein og Ford, 

2002). 

Sýnt hefur verið fram á að stór og auðugri fyrirtæki hafa yfir að ráða betri 

nýliðaþjálfun fyrir starfsmenn sína heldur en minni og fátækari fyrirtæki. Minni og 

fátækari fyrirtæki hafa takmarkaðan aðgang að mjög hæfum nýliðum og eru því ólíklegri 

til þess að vera í þeirri aðstöðu að veita þeim viðunandi þjálfun (Venter, 2003). Stærri 

fyrirtæki fjárfesta meira í þjálfun nýliða heldur en gerist í litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum. Ástæða þess er í fyrsta lagi sú að stærri fyrirtæki hafa meiri veltu. Í öðru 

lagi hafa þau betri aðgang að fjármagni. Í þriðja lagi skilar hver klukkustund í þjálfun sér 

betur til nýliða hjá stærri fyrirtækjum. Í fjórða lagi minnkar þjálfun starfsmannaveltu 

mun meira hjá stærri fyrirtækjum (Bishop, 1989; Black, Noel og Wang, 1999). Samt sem 

áður vilja bæði stór og minni fyrirtæki ráða mjög hæft starfsfólk til að efla 

samkeppnishæfi sitt og þau hafa væntingar til starfsmanna sinna til að þróast í 

verðmætt og afkastamikið starfsfólk innan fyrirtækisins (Fathi, Wilson og Cheokas, 

2011). 

 

2.2.1 Móttaka nýliða í íslenskum fyrirtækjum 

Samkvæmt Cranet-rannsókninni 2009 (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur 

Oddsson, 2009) þá eru um 46% fyrirtækja á íslandi, sem tóku þátt í rannsókninni, með 

formlegt móttökuferli nýrra starfsmanna á fyrstu dögum í starfi. Þetta hlutfall hefur 

hækkað um 6% frá 2006 (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2006) 

sem er afar ánægjulegt og gefur til kynna að þróunin felist í aukinni útbreiðslu 

móttökuferla fyrir fleiri starfshópa en áður. Flest fyrirtækin sem tóku þátt í könnuninni 

og hafa mótað formlegt móttökuferli eru í verslunar- og þjónustugeiranum eða um 85%. 

Þegar skoðuð er þjálfun nýrra starfsmanna eru 36% íslenskra fyrirtækja með formlegt 

þjálfunarferli sem nær til næstum allra nýrra starfsmanna. Þessi þróun er afar jákvæð 

því árið 2006 voru aðeins 27% fyrirtækja með formlegt þjálfunarferli sem náði til 

næstum allra starfsmanna og hefur hún því aukist um 9% á milli áranna. Enn og aftur er 

það svo fyrirtæki í verslunar- og þjónustugeiranum sem eru líklegust til þess að veita 

nýju starfsfólki þjálfun í starfi að einhverju leyti eða um 91%. Þessi þróun er samt sem 

áður neikvæð því árið 2006 voru 95% fyrirtækja í verslunar- og þjónustugeiranum sem 
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sáu um þjálfun nýrra starfsmanna. Flest fyrirtæki, eða um 50% fyrirtækja sem svöruðu 

könnuninni, verja um 3-6 dögum í að þjálfa starfsmenn sína. Jákvætt er að sjá hvað 

fyrirtæki verja nú lengri tíma til þjálfunar starfsfólks því árið 2006 vörðu íslensk fyrirtæki 

tveimur dögum eða minna í þjálfun starfsmanna (Arney Einarsdóttir o.fl., 2006; Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2009). Enda þótt íslensk fyrirtæki séu að bæta sig í flestu má draga þá 

ályktun að alltaf má bæta fræðslu nýrra starfsmanna í fyrirtækjum (Ingi Bogi Bogason og 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

 

2.2.2 Þjálfunarferlar 

Mannauðsstjórar í dag ættu að hafa skilning á breyttu vinnuumhverfi og mikilvægi þess 

að rækta vinnustaðamenningu innan fyrirtækja. Tækifæri til þjálfunar og þróunar er 

mikilvægur þáttur í þeirri menningu. Þeir ættu að hafa í huga að starfsþjálfun er stöðugt 

að breytast með tímanum og er misjöfn eftir tegund starfs og stöðu starfsmanna. Til 

þess að ná árangri í þjálfun starfsmanna er mikilvægt að skilja fyrir hvað starfsmaðurinn 

stendur og hvernig hægt er að þróa þá þjálfun. Þjálfunarferli fyrir reyndari starfsmenn er 

öðruvísi en fyrir nýja starfsmenn. Eftir því sem vinnustaðir verða fjölbreyttari er 

mikilvægt að mæta þörfum starfsmanna þar sem þeir eru, það þarf að byggja þjálfun 

upp á grunni þekkingar og reynslu hvers starfsmanns (Schmidt, 2009).  

Þjálfun vísar til þess að fyrirtæki skipuleggja ákveðna þjálfunarferla með það að 

markmiði að flýta fyrir námi starfsmanna og til að auka hæfni þeirra í starfi. 

Aðalmarkmið með þjálfun er að starfsmenn tileinki sér þekkingu, færni, atferli og geti 

nýtt sér það í daglegum störfum (Dessler, 2005). Þjálfunarferli starfsmanns hefst um leið 

og hann stígur sitt fyrsta skref inn í fyrirtækið. Sumir starfsmenn fá lágmarksþjálfun á 

meðan aðrir starfsmenn fá víðtæka þjálfun áður en vinnan hefst. Jafnt magn og gæði 

þessarar þjálfunar getur haft mikil áhrif á hversu tilbúinn starfsmaðurinn verður með 

tilliti til afkasta hans í vinnunni. Þess vegna þarf nýliðaþjálfun starfsmanna að vera 

nokkuð vel skilgreind, það þarf að segja þeim við hverju þeir megi búast í vinnunni. Ef 

það er ekki gert er hætta á því að starfsmaðurinn upplifi kvíða og hreinlega viti ekki 

hverjar skyldur hans eru í starfi sínu (Goldstein og Ford, 2002). 

Eftir að nýliðar hafa verið ráðnir til starfa byrja þeir oftast á formlegri þjálfun. Í 

þjálfuninni hljóta nýliðar grunnþekkingu og færni til þess að verða áhrifaríkir 
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starfsmenn. Þessi formlega þjálfun fer fram með ýmsum hætti, t.d. með fyrirlestrum, 

umræðum og sýnikennslu (Goldstein og Ford, 2002). Slík kynning leiðir til þess að nýir 

starfsmenn eru fljótari að kynnast samstarfsmönnum sínum og starfsháttum 

fyrirtækisins og vita til hvers er ætlast af þeim (Mankin, 2009). 

 

2.2.2.1 Starfsþjálfun 

Starfsþjálfun er ferli þar sem nýir starfsmenn eru settir strax í vinnu með það að 

markmiði að leyfa þeim að aðlagast vinnuumhverfinu eins fljótt og auðið er. Þessi 

aðferð er notuð til þess að nýliðar kynnist menningarlegum viðmiðum, gildum og 

starfsháttum innan fyrirtækisins sem fyrst (Arachchige, 2014). Eftir formlega þjálfun 

hefst þjálfun í starfi, þ.e. nýliðar nota það sem þeir lærðu í formlegri þjálfun í 

raunverulegum aðstæðum (Mitchell, 1987). Nýliðarnir fá því tækifæri til að yfirfæra þá 

þekkingu og færni sem þeir fengu í þjálfunarferlinu yfir á vinnuna sjálfa. Þetta form 

hefur reynst nýliðum og fyrirtækjum einkar vel til þess að nýta kraft nýliðanna sem best. 

Ef nýliðar fá bara þjálfun í starfi, þ.e. enga formlega þjálfun í upphafi samanber 

námskeið og kynningar, er hún talin vera óformleg þjálfun sem felst í því að það er gert 

ráð fyrir að nýliðar læri með því að horfa á reyndari starfsmenn. Nýliðar elta þá reyndari 

og eldri starfsmenn til að sjá hvernig þeir vinna vinnu sína. Þetta er afar ódýrt 

þjálfunarferli og þarf lítinn tíma til þess að skipuleggja það. Það er æskilegra að hafa 

formlega þjálfun fyrir nýliða fyrst og svo tekur við óformleg þjálfun í starfi (Goldstein og 

Ford, 2002).  

Einn mikilvægasti þáttur þjálfunar er að yfirfæra þjálfunina yfir á starfið sjálft 

(Blanchard og Thacker, 2004). Yfirfærsla þjálfunar (e. transfer of training) er mjög 

skilvirk og felst í stöðugri notkun á þeirri færni og þekkingu sem fengist hefur í þjálfun, 

bæði innan sem utan vinnu. Yfirfærsla þjálfunar þýðir að þeir sem fengu þjálfunina geta 

yfirfært allt það sem þeir lærðu yfir á starfið sjálft, að minnsta kosti eins vel og þeir geta 

(Broad og Newstrom, 1992). Fyrirtækjum virðist þó stundum mistakast að yfirfæra þá 

þekkingu og hæfni sem fæst í þjálfun í starfið sjálft. Það eru einkum þrír þættir sem hafa 

áhrif á það að yfirfærsla þjálfunar tekst, það er þjálfunaráætlunin, eiginleikar 

einstaklinganna og vinnuumhverfið. Hvað varðar þjálfunaráætlunina þá þarf hún að vera 

skilvirk og fyrirtæki þurfa að vera meðvituð um tilgang þjálfunarinnar þar sem lögð er 
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áhersla á starfsþjálfun. Þeir eiginleikar sem einstaklingar þurfa að búa yfir er að þeir 

þurfa að trúa því að þeir hafi getu til þess að yfirfæra þá þjálfun sem þeir hafa fengið yfir 

á starfið sjálft. Vinnuumhverfið þarf svo að vera hvetjandi, endurgjöf eða hvatning frá 

öðrum innan fyrirtækisins hefur jákvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna og hjálpar 

þeim þar með að yfirfæra þjálfunina yfir á starfið sjálft (Grossman og Salas, 2011; 

Velada, Caetano, Michel, Lyons og Kavanagh, 2007). 

Þjálfun í starfi (e. on-the-job training) felst í því að nýliðar læra starf sitt í gegnum það 

að vinna starfið í raun og veru (Dessler, 2005). Það eru mjög fáir, ef einhverjir, 

þjálfunarferlar sem veita starfsfólki nauðsynlega þjálfun í raunverulegum aðstæðum, 

þ.e. námskeið veita ekki innsýn inn í raunverulegar starfsaðstæður. Þjálfun í starfi þarf 

því að vera til staðar í upphafi þjálfunarferlisins til þess að nýliðar geti tileinkað sér hið 

raunverulega vinnuumhverfi (Goldstein og Ford, 2002). Hver og einn þjálfari er með 

ákveðið sérkenni og einstaklingsmiðaða nálgun á starfið sjálft. Hver og einn sinnir 

starfinu á sína vegu, þ.e. einhver annar getur unnið sama starf en á annan hátt. Til þess 

að þjálfun í starfi verði árangursrík þarf hún að vera stöðluð. Hægt er að staðla þjálfun í 

starfi með því að móta fyrirfram ákveðið þjálfunarferli sem tekur mark á þörfum 

nýliðans sem og vinnunnar sjálfrar (Mitchell, 1987). Eins og áður hefur komið fram er 

gert ráð fyrir því að nýliðinn læri vinnu sína með því að fylgjast með reyndari 

starfsmönnum og með því að vinna með raunveruleg gögn, starfsfólki og vélum sem 

vinnan felst í þegar formlegri þjálfun er lokið. Þjálfun í starfi hefur marga jákvæða 

eiginleika. Nýliðar læra á meðan þeir framleiða og vega því upp á móti kostnaði við 

þjálfun þeirra. Ekki þarf að útbúa sérstaka aðstöðu til þjálfunar í starfi s.s. kennslustofu 

eða slíkt því þjálfunin fer fram í vinnunni sjálfri. Yfirfærsla þjálfunar er auðveld því 

vinnuumhverfið er það sama og nýliðinn fær þjálfun í. Síðast en ekki síst er að í þjálfun í 

starfi fá nýliðar athugasemdir strax um vinnuframlag sitt. Þjálfun í starfi getur þó einnig 

haft neikvæð áhrif ef ekki er staðið rétt að henni. Ef þjálfunin er mjög tilviljunarkennd og 

ekki skipulögð með neinum hætti hefur hún neikvæð áhrif á nýliðann. Nýliðum er 

þröngvað upp á reyndari starfsmann með þeirri skipun að nú eigi hann að þjálfa 

nýliðann. Starfsmaðurinn er því ekki undirbúinn og nýliðinn endar á því að fylgja 

starfsmanninum eftir og fylgjast með aðferðum hans en engin raunveruleg þjálfun á sér 

stað (Wexley og Latham, 2002). 
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Hvað varðar starfsánægju og starfsþjálfun þá eru nýir starfsmenn marktækt ánægðari 

með starfsþjálfun heldur en eldri starfsmenn. Jafnframt fá nýrri starfsmenn tvisvar 

sinnum meiri starfsþjálfun heldur en aðrir starfsmenn. Ein af ástæðunum fyrir því getur 

verið sú að nýir starfsmenn eru spenntari fyrir því að byrja í nýju starfi, vinna með nýju 

starfsfólki og takast á við nýjar skyldur (Schmidt, 2009). Nýliðar eru í stöðugri leit að 

nýjum upplýsingum og taka virkan þátt í að aðlagast nýjum aðstæðum (Morrison, 1993). 

Þar af leiðandi þarf sérstaklega að huga að starfsþjálfun nýrra starfsmanna. Jákvæðar 

niðurstöður úr þjálfun geta verið afleiðing af skilvirkri kennslu, hvatningu og þeirri 

tilfinningu að það sem við erum að læra skili sér í starfið. Einnig er afar jákvætt þegar 

þeir sem hafa lært eitthvað í þjálfun geta viðhaldið þekkingu sinni og yfirfært hana yfir á 

starf sitt (Goldstein og Ford, 2002). 

 

2.2.2.2 Söluþjálfun 

Sala er framlínukunnátta í fyrirtækjum (Mitchell, 1987). Lykillinn af því að innleiða nýjar 

söluaðferðir er söluþjálfun. Þjálfunin getur verið mjög breytileg, allt frá því að vera 

hefðbundin sölutækni yfir í ráðgjafarnálgun. Sum fyrirtæki fara með alla smásölu og 

heildsölu í gegnum alhliða söluþjálfun (Werner og DeSimone, 2012). Árangur og 

ávinningur af söluþjálfun er á ábyrgð margra innan fyrirtækja. Þeir sem eiga að taka þátt 

í að ná markmiðum söluþjálfunar eru þjálfarar, sölustjórar og reynt sölufólk. Þau geta 

gefið góð dæmi og ráð um það hvernig söluþjálfun á að fara fram því þau eiga að hafa 

reynslu af þessu sviði. Að hafa einhvers konar markmið er nauðsynlegt fyrir söluþjálfun. 

Stjórnendur verða því að krefjast þess að ákveðin markmið séu sett fram áður en 

formleg söluþjálfun hefst. Stjórnendur þurfa einnig að tryggja það að söluþjálfunin 

innihaldi það að þjálfa færni, þekkingu og viðhorf til þess að ná árangri. Eftir að 

söluþjálfun er lokið þarf að gera sérstakt mat til þess að tryggja það að þau markmið 

sem sett voru fram í byrjun hafi náðst (Honeycutt, Howe og Ingram, 1993). 

Þegar sníða á söluþjálfun eru einkum sex þættir sem fyrirtæki þurfa að hafa í huga til 

þess að ná settum markmiðum. Þessir þættir snúa að því hvernig megi bæta fyrirtækið. 

Þættirnir eru: 
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� Hvernig má auka framleiðni. 

� Hvernig er hægt að minnka starfsmannaveltu. 

� Hvernig er hægt að auka samskipti innan og á milli skipulagsheilda. 

� Hvernig má bæta starfsandann. 

� Hvernig má auka ábyrgð einstaklinga í söluteymum. 

� Hvernig má bæta samskipti við viðskiptavini. 

Alla þessa þætti þarf að hafa í huga þegar söluþjálfun er framkvæmd til þess að hún skili 

tilsettum árangri (Werner og DeSimone, 2012). 

Sýnt hefur verið fram á að söluþjálfun hefur jákvæð áhrif á þá sem sækja 

sölunámskeiðin og ýtir undir að þeir noti það sem þeir hafa lært í vinnu sinni. 

Söluþjálfun ýtir einnig undir fyrirtækjahollustu, meiri hagkvæmni við sölu og jákvæðari 

samskipti við viðskiptavini. Þeir sem hafa fengið þjálfun í sölufærni eru líklegri til að læra 

það efni sem er tekið fyrir í þjálfuninni og yfirfæra þá þekkingu yfir á vinnuumhverfið 

(Leach og Liu, 2003). 

 

2.2.3 Fóstrakerfi 

Af þeim þjálfunaraðferðum sem notaðar eru í heiminum í dag er fóstrakerfi (e. 

mentoring) vinsælasta aðferðin (Bression, Osle og Schneider, 2014). Það eru margir sem 

taka virkan þátt í þjálfunarferlinu s.s. starfsmenn og stjórnendur. Hver og einn hefur 

mikilvægt hlutverk, þ.e. þeir þurfa að sjá um að allir vinni saman að því að hámarka 

beitingu nýrrar þekkingar og færni í starfi. Þessir aðilar, eða þjálfarar, þurfa að vera virkir 

í byrjun, á meðan og eftir að þjálfun hefur verið framkvæmd. Þeir þurfa einnig að sjá til 

þess að það sem hefur verið lært sé auðvelt að yfirfæra á starfið sjálft. Þjálfarar eru þeir 

sem greina ýmis vandamál á árangri og hönnun á þjálfunarferlinu. Þeir halda utan um, 

meta, stjórna og/eða styðja þjálfun á ýmsa vegu (Broad og Newstrom, 1992). 

Fóstrakerfið fjallar í raun um að nýliði fær einhvern læriföður, svo kallaðs fóstra, með 

sér í vinnunni sem sýnir honum hvernig starfsferlar fara fram í fyrirtækinu (Dessler, 

2005). Hlutverk fóstrans er að koma nýliðanum inn í starfið á öruggan og frumlausan 

hátt. Starfsmenn og aðrir stjórnendur bera ábyrgð á kennslu og leiðsögn nýrra 

starfsmanna og er því mikilvægt að styrkja þá við notkun á fóstrakerfinu. Það þarf því að 
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efla þá í starfi sem og að auka samheldni og liðsheild meðal þeirra. Einnig þarf að stuðla 

að uppbyggilegri umræðu um hlutverk þeirra sem fóstra því þeir eiga að vera fyrirmynd 

nýliðanna. Þeir starfsmenn sem taka að sér hlutverk fóstra þurfa að tileinka sér ákveðinn 

leiðtogastíl sem nýtist í starfi ásamt því að hafa vinnubrögð og reglur fyrirtækisins að 

leiðarljósi. Fóstrar þurfa einnig að byggja upp traust og samkennd meðal nýliða og þurfa 

því að vera fyrirmynd þeirra (Þekkingarmiðlun, e.d.-b). Gerðar eru kröfur í fóstrakerfinu 

um að sá sem sér um hlutverk fóstrans hæfi viðkomandi nýliða vel. Það þarf því að gera 

skýrar hæfniskröfur fyrir fóstrann og þjálfa hann sérstaklega (Egan, 2005). Fóstrar eða 

þjálfarar eru ákveðin fyrirmynd fyrir nýliðann. Fóstri hjálpar nýliðum með því að útskýra 

hvernig og hvers vegna þeir eiga að haga sér innan fyrirtækisins. Sem ákveðin fyrirmynd 

gefur fóstri beina leiðsögn á því hvernig starfið er unnið og leiðréttir nýliðann ef þörf 

krefur (Broad og Newstrom, 1992). Fóstrinn á því að vera góð fyrirmynd og tekur tíma af 

vinnuskyldu sinni til þess að veita nýliðanum kennslu og leiðsögn (Wexley og Latham, 

2002). Fóstrakerfið er óformleg þjálfun þar sem nýliðinn fær umsjón reyndari 

starfsmanns í starfinu. Eins og áður hefur komið fram er fóstrinn miklu reyndari í sínu 

starfi og leiðbeinir nýliðum í því hvernig starfið er unnið. Tilgangur með fóstra er einnig 

sá að tryggja velferð nýliðanna og hjálpa nýliðum til þess að vera betur í stakk búnir til 

þess að takast á við verkefni í framtíðinni (Goldstein og Ford, 2002). Þegar nýliði kemur 

til vinnu á fóstrinn að nota sömu aðferð og er kennd í námskeiðunum. Fóstrinn á einnig 

að leyfa starfsmanninum að upplifa velgengni í því að beita nýlegri færni sem hann hefur 

öðlast í gegnum þjálfunina (Wexley og Latham, 2002). 

Fóstrakerfi er mjög einfalt og afar öflugt þjálfunartæki. Það er byggt á ákveðnu 

sálfræðilegu ferli þar sem nýliðinn skuldbindur sig öðrum aðila. Þessi skuldbinding á 

einnig við um fóstrann gagnvart nýliðanum. Fóstrinn finnur ekki einungis til þeirrar 

skyldu að styðja við nýliðann í því sem hann hefur lært heldur ýtir hann einnig undir að 

nýliðinn læri eitthvað nýtt. Fóstratengslin eru sterkust þegar þau eru í stöðugu 

vinnusambandi, þegar samband og samskipti eru tíð og auðveld og þegar bæði hafa 

áhyggjur af velferð hvort annars. Fóstrakerfi getur einnig ýtt undir að allir nýliðar myndi 

ákveðin námssamfélög, þ.e. að allir nýliðar deili ábyrgð á námi og frammistöðu hvers 

annars. Þetta getur svo leitt til fyrirtækjahollustu (Broad og Newstrom, 1992). 

Fyrirtækjahollusta er hæfileiki og vilji starfsmannsins til að samræma hegðun sína við 

þarfir, forgangsröðun og markmið fyrirtækisins sem séu þó í forgrunni. Það er að 
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markmið og þarfir fyrirtækisins séu mikilvægari fyrir starfsmanninn heldur en eigin 

markmið hans og þarfir (Spencer og Spencer, 1993). 

Bergelson (2014) fjallar um að fóstrakerfi geti tekið á sig þrenns konar mynd: 

� Jafningja fóstrakerfi (e. peer mentoring) sem í felst að þeir starfsmenn sem 
eru á svipuðu stigi vinnulega séð sjá um að fóstra hvor annan, leiðbeina hvor 
öðrum og vinna saman að því að yfirstíga ýmsar hindranir. 

� Gagnstætt fóstrakerfi (e. reverse mentoring) sem felur í sér að setja ungt 
starfsfólk í hlutverk eldri starfsmanna sem fóstra. Það er gert til þess að 
viðurkenna það að jafnvel starfsfólk með takmarkaða reynslu hefur verðmæta 
hæfni og viðhorf til að deila með öðrum. 

� Hópfóstrakerfi (e. group mentoring) felur svo í sér að starfsfólk færist nær 
hvert öðru og styður hvert annað í því að ná markmiðum sínum, deila reynslu 
á milli sín og axla ábyrgð á hvert öðru.   

Öll þessi form fóstrakerfis hafa það sameiginlegt að virkja tengsl starfsfólks við hvort 

annað til þess að deila þekkingu sinni. Ef rétt er staðið að þessum fóstrakerfum verða 

bæði fóstrar og nýliðar að betri starfsmönnum vegna gagnkvæmra samskipta 

(Bergelson, 2014).  

Það hefur sýnt sig að fóstrakerfi getur verið áhrifarík aðferð til að efla nám, hvatningu 

og árangur nýliða í starfi. Einnig hefur fóstrakerfi ekki bara áhrif á nýliða heldur einnig 

fóstrann sjálfan sem getur lært nýja færni og hæfni af reynslunni (Goldstein og Ford, 

2002; Messmer, 2003). 

 

2.2.3.1 Félagsnámskenningin 

Félagsnámskenningin (e. social learning theory) vísar til þess að lærdómur sé virkt 

samspil á milli einstaklinga, umhverfis og hegðunar (Gibson, 2004). Fræðimaðurinn 

Albert Bandura er upphafsmaður þessarar kenningar sem snýst um að við lærum 

hegðun okkar með því að fylgjast með hegðun annarra. Bandura telur að lærdómurinn 

geti bæði verið beinn og óbeinn, það er að einstaklingar geti lært með því að fylgjast 

með hegðun annarra og vita hvaða afleiðingar þessi hegðun getur haft (Bandura, 1977). 

Samkvæmt Bandura (1977, 1986) stjórnast félagslegt nám einkum í gegnum fjóra 

þætti. Allir þessi þættir tengjast athugunum einstaklinga á hegðun annarra, þ.e. því 

hvernig þeir læra hegðun af öðrum: 
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� Athygli (e. attention): Til þess að einstaklingar læri í gegnum athuganir þurfa 
þeir fyrst að meta hvaða liður er mikilvægur í hegðuninni sem þeir ætla að 
fylgja eftir. Athygli er undir áhrifum af mörgum þáttum, meðal annars skynjun 
einstaklingsins á getu sinni, fyrri styrkingu hans, þeim eiginleikum sem 
athöfnin hefur og eðli samskipta milli einstaklinga. 

� Varðveisla (e. retention): Til þess að upplýsingarnar sem fást frá athugunum 
verði gagnlegar þurfa einstaklingar að vera færir um að muna þá hegðun sem 
þeir ætla að fylgja eftir. Einstaklingar þurfa að leggja þessa hegðun á minnið 
með táknrænum hætti, annað hvort á ímyndaðan hátt eða munnlegan hátt. 
Með ímynduðum hætti er átt við að muna myndir eða andlegar myndir af 
fyrri reynslu. Með munnlegum hætti er átt við að fanga margbreytileika 
hegðunar í orð. Þegar upplýsingar um hegðun eru geymdar með táknrænum 
hætti er hægt að sækja þær í einhvern tíma eftir að athugunin á sér stað. 

� Framleiðsluhegðun (e. behavior production): Þessi aðferð er falin í því að 
yfirfæra athugunina yfir í framkvæmd. Að því gefnu að einstaklingar hafi 
líkamlega getu til þess að bregðast við á viðeigandi hátt. Hér bera 
einstaklingar saman hegðun sína og þær táknrænu upplýsingar sem þeir hafa 
geymt í huga sínum en allt þetta byggist á fyrri reynslu. Einstaklingarnir 
gangast undir æfingarferli þar sem þeir samstilla smám saman hegðun sína 
sem byggist á eigin athugunum og lagfæringum á hegðuninni þangað til 
viðunandi útkoma fæst.  

� Hvatning (e. motivation): Einstaklingar eru líklegri til þess að fylgja eftir 
hegðun ef sú hegðun er líklegri til þess að leiða af sér jákvæðar niðurstöður. 
Það skapar von einstaklinga til að hegða sér á svipaðan hátt og þeir sem 
einstaklingurinn er að fylgjast með. Þessar jákvæðu niðurstöður veita 
einstaklingunum hvata til þess að yfirfæra það sem þeir lærðu yfir í hegðun. 
Tekið skal fram að þessi athugun er aðeins virkjuð þegar einstaklingar telja að 
það sé þörf á því að nota hana (Bandura, 1977, 1986; Gibson, 2004). 

Bandura (1986) leggur mikla áherslu á trú á eigin getu (e. self-efficacy) í 

félagsnámskenningunni. Trú á eigin getu er skilgreind sem mat einstaklinga á eigin getu 

til að skipuleggja og framkvæma sína leið með tilætluðum árangri og til þess að viðhalda 

henni. Þetta á ekki við um það hvaða færni einstaklingurinn hefur heldur þá getu sem 

hann trúir því að hann búi yfir. Einstaklingar þurfa að trúa því að þeir hafi getuna til að 

takast á við eitthvað til þess að þeir geti framkvæmt hana (Bandura, 1986). Trú á eigin 

getu ákvarðast af því hvort hegðunin muni fara fram, hversu mikið einstaklingurinn 

leggur á sig til þess að fylgja eftir hegðuninni og hversu lengi einstaklingurinn mun halda 

áfram að framkvæma slíka hegðun (Werner og DeSimone, 2012). 
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2.2.4 Skipulag þjálfunar í fyrirtækjum 

Með breyttu vinnuumhverfi og breyttu vinnuafli hafa forsvarsmenn margra fyrirtækja 

gefið því gaum að þjálfun og þróun starfsmanna séu afar mikilvæg. Mörg fyrirtæki hafa 

gert sér grein fyrir því að kjarninn í framleiðslugetu og langtímahagkvæmni byggist á 

gæðum mannauðs innan fyrirtækisins. Þess vegna hefur verið litið á þjálfun sem 

þýðingarmikinn þátt, ekki bara til að bæta árangur einstaklinga heldur einnig til að auka 

skilvirkni innan fyrirtækja. Þessi aukna vitund fyrirtækja um þessa þætti hefur einnig 

leitt af sér útbreiðslu þjálfunar í fyrirtækjum, þ.e. að fleiri og fleiri fyrirtæki nýta sér þann 

mátt sem þjálfun starfsmanna hefur upp á að bjóða fyrir fyrirtækið (Goldstein og Ford, 

2002).  

Lærdómsfyrirtæki einkennast af því að aðlagast nýjum aðstæðum, breytast í takt við 

umhverfi sitt og hæfni til þess að læra með stöðuga þróun að leiðarljósi. Í slíkum 

fyrirtækjum eru þjálfunarferlar vandlega hannaðir og sérsniðnir að stefnu fyrirtækisins. 

Einn hluti af því að skapa þekkingu innan fyrirtækja er þjálfun (Landy og Conte, 2010). 

Það er afar mikilvægt fyrir fyrirtæki að þau þjálfi starfsfólk sitt svo það geti nýtt sér 

hæfni og færni sína strax í upphafi. Það er undir fyrirtækjum komið hvernig er svo staðið 

að þjálfun innan þeirra (Dessler, 2005). Aðlögunarlærdómur er afar mikilvægur flestum 

skipulagsheildum enda tryggir hann stöðugleika og gæði (Inga Jóna Jónsdóttir, 2007). 

Helsti tilgangur þjálfunar er sá að sá sem tekur þátt í þjálfuninni á eftir að standa sig 

betur eftir þjálfunina heldur en hann gerði áður (Goldstein og Ford, 2002). Þjálfun 

samanstendur af reynslumikilli kennslu af vinnuveitanda sem er ætluð fyrir starfsmenn. 

Tilgangurinn er að þróa nýja færni og þekkingu sem er gert ráð fyrir að nota strax eftir 

þjálfunina við vinnuna (Broad og Newstrom, 1992). 

Þar sem nám gerir auðveldara fyrir og er ákveðinn hvati og eldsneytisgjöf í 

fyrirtækjum þá eru þjálfarar, eða þeir sem sjá um skipulagningu námsins, líklegir til þess 

að gera nokkur mistök. Oft er byrjað með eitthvert líkan sem er óþekkjanlegt fyrir 

áheyrendur. Annað er að þeir taka oft of mörg skref í einu og í síðasta lagi er að 

upplýsingum er miðlað í formi kennslu (De Geus, 1988). Það þarf því að hafa í huga 

nokkur atriði þegar verið er að skipuleggja og framkvæma þjálfun til þess að hún verði 

sem árangursríkust. Fyrst þarf að ákvarða tilgang þjálfunarinnar. Það er gert meðal 

annars með því að spyrja spurninga, spyrja bæði aðra starfsmenn og yfirmenn sem hafa 
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reynslu af því sem þjálfa skal. Einnig er gott að meta hversu mikil þörfin sé, hvort þörfin 

sé mikil eða lítil. Þegar búið er að greina þarfirnar er nauðsynlegt að setja markmið. Til 

þess að setja niður markmiðin þarf að skoða einkum þrjá þætti. Í fyrsta lagi þarf að 

skoða hvaða árangri er verið að reyna að ná með þjálfuninni, er það meiri framleiðni, 

gæði, starfsandi, sala eða meiri hagnaður. Í öðru lagi þarf að skoða hvaða hegðun þarf til 

þess að ná tilsettum árangri. Í þriðja lagi þarf að skoða hvaða þekking, færni og viðhorf 

eru nauðsynleg til þess að ná tilætluðum markmiðum. Næst þarf að ákvarða innihald 

efnisins, þ.e. hvað þarf þjálfunin að innihalda til þess að mæta þörfum og ná 

markmiðum hennar. Einn þátturinn er svo að velja þátttakendur í þjálfuninni. Velja þarf 

þá sem eiga eftir að hafa gagn af þjálfuninni og þá sem þurfa á henni að halda. Svo þarf 

að ákvarða besta tímann og velja þarf viðeigandi aðstöðu fyrir þjálfunina. Hugsa þarf um 

á hvaða tíma sé best að hafa þjálfun og velja þarf aðstöðu sem er bæði þægileg og 

hentug. Því næst þarf að velja viðeigandi þjálfara. Þjálfarar eru mjög mikilvægir til þess 

að þjálfunin skili sem besta árangri. Þjálfarar þurfa að hafa þekkingu á viðfangsefninu, 

hafa löngun til þess að þjálfa og hafa getu og færni til þess að fá fólk með sér í lið til að 

taka þátt. Mikilvægt er fyrir þjálfara að mæta þörfum þeirra sem sækja þjálfunina. 

Einnig þarf að velja viðeigandi tæki til aðstoðar við þjálfunina. Það þarf ákveðin tæki sem 

lúta að bæði sjón og heyrn til þess að vekja áhuga þátttakenda við þjálfunina. Þetta 

getur verið myndbrot eða hljóðdæmi. Slík notkun á tæki hefur sýnt jákvæða fylgni við 

þjálfun. Næst þarf að skipuleggja þjálfunina eins og hún leggur sig. Hvenær þarf til 

dæmis að taka pásur o.fl. Að lokum þarf að gera mat á þjálfuninni til þess að tryggja 

árangur hennar (Kirkpatrick, 1998). 

 

2.3 Mat á árangri þjálfunar 

Vinnustaðir í dag eyða háum upphæðum árlega í þjálfun á starfsfólki. Mikilvægur þáttur 

í markvissri þjálfun er að meta slíka þjálfun (Honeycutt og Stevenson, 1989). Það er ekki 

talin árangursmiðuð stjórnun að fyrirtæki viti ekki hvort fjármunum sem varið er í 

þjálfun starfsfólks skili þeim lærdómi, hegðun og frammistöðu í starfi sem fyrirtæki 

þarfnast (Inga Jóna Jónsdóttir, 2004). Stjórnendur fyrirtækja eru í vaxandi mæli farnir að 

krefjast gagna um mat á árangri þjálfunar (Geber, 1995). Þess vegna þarf að framkvæma 

mat til að meta árangur af þjálfun. Þegar mat er gert vonumst við eftir að 
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niðurstöðurnar verði jákvæðar og ánægjulegar, bæði fyrir þá sem sjá um þjálfunina og 

fyrir stjórnendur fyrirtækisins sem taka ákvarðanir um þjálfun. Það er því afar mikilvægt 

að huga vel að þjálfun ef hún á að skila árangri. Ástæða þess að við viljum gera mat á 

þjálfun er í fyrsta lagi sú að réttlæta tilvist og fjárhagsáætlun þjálfunarinnar með því að 

sýna hvernig hún mætir markmiðum fyrirtækisins. Í öðru lagi sú að ákvarða hvort halda 

skuli áfram með tiltekna þjálfun eða hætta henni alveg. Í þriðja lagi sú ástæða að fá 

upplýsingar um hvernig sé hægt að bæta þjálfunaráætlunina í framtíðinni. Flest fyrirtæki 

gera mat til að ákvarða árangur af þjálfuninni eða til þess að sjá hvað megi bæta 

(Kirkpatrick, 1998).  

Mat er kerfisbundin söfnun á lýsandi og dæmandi upplýsingum til að taka 

árangursríkar ákvarðanir um þjálfun sem tengjast vali, upptöku, gildum og breytingum á 

þjálfunarferlinu í heild sinni. Markmið þjálfunar er samansafn af markmiðum nýliðans og 

markmiðum fyrirtækisins. Það mat sem er lagt á þjálfunina veitir afar nauðsynlegar 

upplýsingar til þess að hægt sé að endurskoða þjálfunarferla í takt við markmiðin. Mat 

gefur einnig til kynna hvort þjálfunin hafi verið þess virði, þ.e. mat á þjálfun getur gefið 

til kynna hvort þjálfunin hafi skilað tilsettum árangri (Goldstein og Ford, 2002). 

Deniz Eseryel (2002) fjallar um að mismunandi aðferðir við mat á þjálfun benda til 

þess að hún sé of flókin og ekki alltaf vel uppbyggð. Þar sem mat á þjálfun felur í sér 

mörg markmið í gegnum öll stig fyrirtækisins ætti matið að vera samstarf á milli þjálfara, 

stjórnenda, millistjórnenda og hugsanlega annarra innan fyrirtækisins. Jafnframt segir 

Eseryel að aðeins litlum hluta fyrirtækja takist að koma sér upp traustu og áreiðanlegu 

matsferli á þjálfun. Oftast ná fyrirtæki ekki að framkvæma mat á þjálfun með jöfnum og 

áreiðanlegum hætti vegna skorts á reynslu. Hægt væri að ráða utanaðkomandi aðila til 

að sjá um matið en það getur verið dýrt og tímafrekt. Fyrirtæki ættu frekar að huga að 

því að nýta starfsfólk sitt sem er þegar til staðar til að auka mátt og skilvirkni matsins. 

Sýnt hefur verið fram á að flestir stjórnendur gefa sér lítinn tíma til þess að huga að 

þjálfun því þeir eru að huga að öðrum þáttum innan fyrirtækisins, s.s. hagnaði, 

framleiðslu og arðsemi (Kirkpatrick, 1998). Það eru einkum sex þættir sem fyrirtæki 

ættu að hafa í huga hvað varðar mat á þjálfun. Allir þessir þættir krefjast þátttöku 

stjórnenda fyrirtækisins til þess að framkvæmdin gangi vel fyrir sig: 
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� Þau fyrirtæki sem ekki framkvæma sérstakt mat á þjálfun nú þegar ættu að 
byrja á því. Þau fyrirtæki sem meta aðeins viðbrögð og þekkingu ættu einnig 
að byrja að meta breytingar í viðhorfum og árangri þjálfunar. 

� Fyrirtæki ættu að gera fjárhagsáætlun fyrir matið. Það er ekki raunhæft að 
ætlast til þess að deildir eða stjórnendur taki af þjálfunarfjármagni til þess að 
borga fyrir matið. 

� Fyrirtæki ættu að setja sér ákveðin þjálfunarmarkmið. Markmiðin þurfa að 
vera nákvæm, mælanleg, raunhæf og tímabær. 

� Fyrirtæki ættu að treysta á meira ein eina matsaðferð. Fyrirtæki munu komast 
að því að það að nota nokkrar matsaðferðir, eins og viðbrögð, þekkingu, 
viðhorf og árangur, munu veita mun raunhæfari þjálfunarúttekt en ella. 

� Fyrirtæki ættu einnig að hafa einhvern ákveðinn einstakling sem sér um 
þjálfunarmatið. Það getur komið í veg fyrir hagsmunarárekstra ef aðrir 
einstaklingar eru beðnir um að meta eigin frammistöðu. 

� Fyrirtæki ættu að hafa sérstakt kerfi sem heldur utan um matsgögnin. Aðeins 
stjórnendur og þeir sem sjá um þjálfunina geti þá sótt gögn þangað og tekið 
út mat fyrir fyrirtækið (Honeycutt og Stevenson, 1989). 

Sýnt hefur verið fram á að mat á árangri af þjálfun er afar mikilvægt (Grohmann og 

Kauffeld, 2013; Kirkpatrick, 1998; Saks og Burke, 2012). Rannsókn Saks og Burke (2012) 

sýndi jákvæð tengsl á milli mats á þjálfun og yfirfærslu þjálfunar á vinnuna sjálfa. Þ.e. 

þau fyrirtæki sem framkvæma mat á þjálfun hafa jákvæð áhrif á starfsfólk í þá átt að 

tileinka sér þá þjálfun sem það hlaut við vinnu sína.  

Hvað varðar íslenskan raunveruleika þá hefur Inga Jóna Jónsdóttir (2004) tekið saman 

tvær rannsóknir sem gerðar hafa verið á íslenskum vinnumarkaði um mat á árangri 

fyrirtækja hvað varðar þjálfun og starfsþróun starfsfólks. Niðurstöður hennar voru þær 

að íslenskir stjórnendur leggja lítið sem ekkert upp úr því að framkvæma mat á árangri 

lærdómsleiða, breytingum á frammistöðu starfsfólks eða rekstrarlegum árangri sem 

lögð er í þjálfun innan fyrirtækja.  

 

2.3.1 Líkan Kirkpatricks 

Donald L. Kirkpatrick (1998) hefur lagt fram fjögur mismunandi stig til þess að mæla 

árangur og ávinning fræðslu og þjálfunar. Sjá má á mynd 2 þessi fjögur stig á 

þjálfunarferlinu. Það þarf að fara í gegnum öll stigin, frá stigi til stigs, til þess að hægt sé 

að draga fram og mæla hinn raunverulega árangur og ávinning þjálfunar. Þjálfunarferlið 

er afar einfalt og hagnýtt. 
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Mynd 2. Líkan Kirkpatricks (Kirkpatrick, 1998) 

Á fyrsta stigi er mat á viðbrögðum (e. reaction) eða ánægju þátttakenda með 

þjálfunina. Mælingar á viðbrögðum eru afar mikilvægar vegna þess að þær geta gefið 

endurgjöf á því hvernig hægt er að bæta þjálfunina í framtíðinni. Þjálfarar verða því að 

spyrja þátttakendurna eða gera skriflega könnun á því hvernig þjálfunin eða námskeið 

hafi gengið til þess að meta hversu árangursrík hún er. Skriflegar kannanir, þ.e. mat á 

árangri námskeiðsins í heild sinni, geta veitt tölulegar upplýsingar sem hægt er að nota 

til að bæta námskeið eða þjálfun. Viðbrögð þátttakenda er í raun mæling á ánægju 

viðskiptavina. Hér er einnig verið að meta hvort þátttakendur séu áhugasamir og hafi 

áhuga á því að læra (Kirkpatrick, 1996, 1998). 

Á stigi tvö er mat á lærdómi (e. learning). Oftast er verið að kenna ákveðna þekkingu, 

hæfni eða færni og viðhorf í námskeiðum eða þjálfun. Sum námskeið miða að því að 

bæta þekkingu, reglur og aðferðir nemandans. Önnur námskeið eða þjálfun felast í því 

að kenna nýja tækni eða bæta eldri tækni. Best til þess að mæla lærdóm er að mæla 

árangur fyrir og eftir þjálfunina, hvaða auknu þekkingu hafa þátttakendur öðlast 

(Kirkpatrick , 1996, 1998). 

Á stigi þrjú er mat lagt á hegðun (e. behaviour) eða frammistöðu þátttakenda. Stig 

tvö og þrjú haldast í hendur því ef við sjáum enga breytingu á frammistöðu eða hegðun 

þá hefur lærdómur ekki átt sér stað. Hér er verið að leggja á mat á það hvort hegðun 

eða frammistaða þátttakenda hafi breyst til hins betra eftir þjálfunina. Hér er átt við að 

mæla þarf breytta hegðun nemandans í takt við þjálfunina eftir starfsþjálfun og hvernig 

hann nær að tileinka sér yfirfærslu þjálfunar yfir á starfið. Hægt er að framkvæma þetta 
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mat með viðtölum eða spurningalistakönnunum til þess að sjá breytingarnar 

(Kirkpatrick, 1996, 1998). 

Á fjórða og síðasta stiginu er svo lagt mat á rekstrarlegan árangur (e. results) eða 

áhrif þjálfunarinnar á fyrirtækið í heild sinni. Metið er hvort þjálfunin skili ákveðnum 

árangri til fyrirtækisins meðal annars í formi aukins hagnaðs, meiri sölu, meiri 

starfsánægju eða færri mistaka í starfi (Kirkpatrick, 1998). 

Ýmsar aðferðir er hægt að notast við til þess að leggja mat á áhrif þjálfunar fyrir 

fyrirtækið. Líkt og á stigi tvö er hægt að mæla árangurinn með frammistöðu fyrirtækisins 

fyrir og eftir þjálfunina. Þetta líkan er ekki aðeins notað við mat á þjálfun heldur einnig 

er hægt að nota það á ýmsa vegu t.d. varðandi það hvernig á að auka sölu, minnka slys, 

draga úr starfsmannaveltu eða minnka sóun í fyrirtækjum. Ef farið er eftir öllum 

stigunum fjórum er ætlast til þess að gerðar verði breytingar til hins betra í framtíðinni 

og að þessar breytingar eigi eftir að verða meðteknar og framkvæmdar af eldmóði. 

Útkoman getur verið meðal annars betri vinnugæði, meiri framleiðni, meiri starfsánægja 

og leitt til færri mistaka (Kirkpatrick, 1998). 
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3 Fyrirtækið Nova 

Í þessum kafla verður Nova kynnt sem fyrirtæki og farið yfir skipurit Nova ásamt 

stjórnunarstefnu fyrirtækisins. Því næst verður farið yfir starfsmannamál Nova og fjallað 

verður um Nova skólann í heild sinni. Að lokum verður farið yfir þau námskeið sem 

nýliðar þreyttu og gerð eru skil á innihaldi námskeiðanna. Kaflinn hér að neðan byggist 

upp á heimildum sem safnað var á ýmsa vegu. Gerðar voru vettvangsrannsóknir, 

heimasíða Nova skönnuð, munnlegar heimildir fengnar hjá starfsmönnum, skriflegum 

gögnum og upplýsingum safnað saman ásamt gögnum sem fengust frá skólastjórum og 

öðrum stjórnendum Nova. 

Nova er farsímafyrirtæki sem var stofnað á íslenskum farsímamarkaði í maí 2006. 

Ævintýri Nova hófst í mars 2007 þegar því var úthlutað 3G rekstrarleyfi en starfsemi 

Nova hófst formlega þann 1. desember 2007. Í dag á Nova og rekur sitt eigið 3G og 4G 

farsíma- og netkerfi sem nær til um 93% landsmanna þar sem stöðugt er unnið að 

þéttingu og stækkun kerfisins. Viðskiptavinir Nova eru ávallt í öruggu GSM-

farsímasambandi um allt land og einnig erlendis ef þeir eru utan 3G og 4G 

þjónustusvæðis. Sú þjónusta sem Nova býður upp á er hefðbundin farsímaþjónusta með 

áherslu á netið í símann ásamt háhraða 3G og 4G internet netþjónustu (Nova, e.d.-a).  

Nova er framsækið fyrirtæki sem hefur vaxið og dafnað frá stofnun þess. Ári eftir 

stofnun fyrirtækisins, eða árið 2008, voru viðskiptavinir Nova rétt rúmlega 30.000 talsins 

og var Nova með 9% markaðshlutdeild farsímafyrirtækja á Íslandi (Nova, e.d.-a). Í dag 

telja viðskiptavinir Nova um 133.560 á fyrri helmingi ársins 2014 og hefur Nova 32,4% 

markaðshlutdeild allra farsímafyrirtækja og er því í öðru sæti á eftir Símanum sem hefur 

37,1% markaðshlutdeild (Póst- og fjarskiptastofnun, 2014). Segja má því að Nova hafi 

sótt fast á farsímamarkaðinn með auknum fjölda viðskiptavina og hefur Nova því náð 

verulega góðum árangri síðustu ár. Það má líta svo á að Nova hafi ákveðið 

samkeppnisforskot því markaðshlutdeild Nova hvað varðar gagnamagnsnotkun í 

farsímum er 60,2% og er því óhætt að segja að Nova eigi þann markað að miklu leyti. 

Einnig er gaman að sjá að viðskiptavinir Nova senda langflest sms-skilaboð því 

markaðshlutdeildin er 65,5% á farsímamarkaðinum í dag. Að auki hefur Nova hæstu 
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markaðshlutdeildina hvað varðar fyrirframgreidd símakort og heildarfjöldi mínútna sem 

hringdur eru úr farsímum koma úr farsímatækjum viðskiptavina hjá Nova eða um 35,3% 

(Póst- og fjarskiptastofnun, 2014). Það er því greinilegt að viðskiptavinir Nova nota 

farsímann sinn langmest miðað við önnur farsímafyrirtæki. 

Starfsfólk Nova er afar mikilvægt og leggur áherslu á að gera heimsókn viðskiptavina 

sem ánægjulegasta og hjálpa þeim að velja þá þjónustu sem hentar best (Nova, e.d.-b). 

Enda hefur Nova fengið hæstu einkunn allra fyrirtækja á Íslandi hvað varðar ánægðustu 

viðskiptavinina og unnið íslensku ánægjuvogina þrjú ár í röð 2011, 2012 og 2013. Árið 

2010 vann Nova einnig íslensku ánægjuvogina en þá var fyrirtækið í fyrsta sæti í flokki 

farsímafyrirtækja á Íslandi. Íslenska ánægjuvogin er veitt þeim fyrirtækjum sem skarað 

hafa fram úr öðrum fyrirtækjum hvað varðar ánægða viðskiptavini á markaði, einnig er 

tekið mark á öðrum þáttum sem hafa áhrif á ánægju viðskiptavina s.s. ímynd, mati á 

gæðum og tryggð viðskiptavina (Stjórnvísi, e.d.). Sigurgöngu Nova er ekki lokið því einnig 

hefur Nova verið valið markaðsfyrirtæki ársins árið 2009 og nú síðast 2014 af ÍMARK, 

samtökum markaðsfólks á Íslandi (Nova, e.d.-c). Allar þessar viðurkenningar eru stolt 

Nova og verður spennandi að sjá hvað gerist hjá þeim næstu árin. 

 

3.1 Stjórnendur Nova 

Þegar skoðað er skipurit Nova, mynd 3, má sjá að það eru í raun fimm deildir innan 

Nova. Þrjár stærstu deildirnar eru sölu- og þjónustusvið, tæknisvið og upplýsingatækni. 

Sölu- og þjónustusvið sér um allt það sem tengist verslunum, þjónustuveri og bakvinnslu 

fyrirtækisins. Tæknisvið heldur utan um alla þá tæknilegu þætti sem við koma 

tæknilegum rekstri Nova líkt og fjarskiptum, sér um viðhald og rekstur allra senda 

fyrirtækisins og tryggir að allir viðskiptavinir séu í öruggu farsíma- og internetsambandi. 

Upplýsingatækni og þróun innan tæknisviðs heldur utan um gríðarlegt magn upplýsinga 

sem Nova þarf við störf sín. Jafnframt sér upplýsingatækni og þróun um öll kerfi 

fyrirtækisins, hvort sem það eru kerfi sem starfsmenn nota við vinnu sína eða 

viðskiptavinir. Öll kerfi Nova þurfa að virka sem skyldi og er upplýsingatæknideildin stór 

partur í því að hafa eftirlit með því. 

Fjármálasviðið sér um allt sem viðkemur rekstri og fjármálum Nova. Viðskiptaþróun 

er minni deild þar sem nýsköpun á sér stað og sér um að grípa þau tækifæri sem 
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tækniframfarir hafa upp á að bjóða. Síðan er það markaðs- og vefdeild sem er minni 

deild en jafnframt eins sú mikilvægasta því hún sér um ímynd og vefsíðu Nova (Nova, 

e.d.-a).  

 

Mynd 3. Skipurit Nova 2014 (Nova, e.d.-a) 

Stjórnunarstefna Nova er afar einföld: ,,Komdu fram við aðra eins og þú vilt að sé 

komið fram við þig, vertu góð fyrirmynd og láttu verkin tala“. Það má því segja að rík 

jöfnunarstefna ríki innan Nova því samskipti á milli starfsmanna og deilda er afar 

óformleg því það eru allir í sama liðinu (Nova, e.d.-a). 

 

3.2 Starfsmannamál í Nova 

Hjá Nova starfa rúmlega 140 manns og rekur fyrirtækið 6 verslanir: í Lágmúla 9, 

Kringlunni, Smáralind, á Akureyri, Selfossi og svo vefverslun Nova sem er opin allan 

sólahringinn. Einnig rekur Nova þjónustuver sem staðsett er í Lágmúla 9 þar sem 

höfuðstöðvar Nova eru og svarar fyrirspurnum viðskiptavina alla daga vikunnar allt árið 

um kring (Nova, e.d.-b). Stefna Nova í starfsmannamálum er að skapa öfluga og sterka 

liðsheild og veita starfsmönnum fyrirtækisins hvatningu og stuðning til að gera Nova að 

besta vinnustað í heimi. Nova leitast við að laða að starfsmenn sem vilja ná árangri í 
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starfi og takast á við krefjandi verkefni. Einnig þurfa starfsmenn að geta tekið ábyrgð og 

sýnt fumkvæði og sveigjanleika í starfi. Lögð er áhersla á að starfsmenn upplifi stuðning 

og sveigjanleika frá stjórnendum fyrirtækisins um leið og það eru gerðar miklar kröfur til 

starfsmanna. Áhersla er lögð á að starfsfólk sé virkir í þátttöku í öllu því sem fyrirtækið 

gerir því það gerir Nova að því fyrirtæki sem það er í dag (Nova, e.d.-a).  

Innan Nova er reglulega rætt við starfsmenn um frammistöðu þeirra, einnig eru 

formleg starfsmannasamtöl einu sinni á ári. Auk þess eru haldnir vinnufundir reglulega 

með öllum starfsmönnum þar sem stefnumótun og innviði fyrirtækisins eru ræddir 

(Nova, e.d.-a).  

 

3.3 Nova skólinn 

Innan Nova er starfrækur Nova skólinn sem er hluti af móttökuferli nýliða sem hefja 

störf í Nova. Hlutverk hans er að ýta undir að faglega sé staðið að móttöku nýliða og 

hugað að endurmenntun starfsmanna. Skólinn hefur verið starfræktur síðan vorið 2009 

og er í stöðugri þróun. Allir nýir starfsmenn sem hefja störf hjá Nova fara í Nova skólann 

sem stendur yfir í tvær vikur áður en nýliðar hefja formlega störf sín. Nova skólinn er 

haldinn tvisvar á ári, í maí og í ágúst, en stundum oftar ef þörf er á því. Nú síðast í ágúst 

voru 16 nýliðar sem þreyttu nám við Nova skólann og hófu í framhaldið formlega störf 

hjá Nova. 

Í viðauka 1 má sjá stundatöflu Nova skólans eins og hann var síðastliðinn ágúst 2014. 

Það er greinilega mikið lagt upp úr Nova skólanum með ýmsum námskeiðum eins og sjá 

má, í kafla 3.3.1 verður farið yfir hvað hvert námskeið hefur upp á að bjóða. Öll 

námskeiðin tengjast Nova að einhverju leyti. Eins og sjá má á viðauka 1 fara nýliðar 

annað hvort í verslun eða þjónustuver í lok hvers dags, eftir námskeiðin, til þess að fara í 

starfsþjálfun. Hver og einn nýliði hefur tvo þjálfara, einn í verslun og einn í þjónustuveri. 

Þjálfari er svokallaður fóstri nýliðans sem hann getur leitað til með ýmis málefni, hvort 

sem það tengist vinnunni, hvernig eitthvert verk er unnið eða til að fá ráð hjá honum um 

ákveðin málefni. Þjálfararnir halda utan um nýliðann frá a til ö. 

Allir starfsmenn eru virkjaðir til þess að taka þátt í kynningum og námskeiðum Nova 

skólans, þ.e. öll námskeiðin eru kennd af starfsmönnum fyrirtækisins. Hvort sem um 

ræðir almenna starfsmenn sem hafa mikla þekkingu á því sviði sem þeir kenna eða aðra 
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yfirmenn, jafnframt tekur forstjóri Nova þátt í námskeiðunum. Það taka því allir virkan 

þátt í Nova skólanum. Jöfnunarstefna Nova kemur hér sterk inn því það eru allir í sama 

liðinu og hjálpast að til þess að gera Nova skólann að besta undirbúningi fyrir nýliða til 

þess að hefja störf innan fyrirtækisins. Að lokinni nýliðafræðslunni í Nova skólanum 

þreyta allir nýliðar próf sem samanstendur af öllu því sem þeir hafa verið að læra í 

skólanum.  

Námið í Nova skólanum miðast af því að búa nýliða undir störf hjá Nova og að því að 

gera nýliðana að betri, þjónustulundaðri og virkari starfsmönnum. Segja má að með 

tilurð Nova skólans hafi stjórnendur skapað eftirsóknarvert ferli fyrir nýliða til þess að 

hefja störf innan fyrirtækisins. 

 

3.3.1 Um námskeið Nova skólans 

Hér að neðan verður stuttlega gerð grein fyrir þeim námskeiðum sem Nova skólinn 

býður upp á. Mikilvægt er að skyggnast aðeins inn í hvert námskeið til þess að ná fram 

heildarsýn í ritgerðinni. Í niðurstöðukaflanum verður fjallað um þessi námskeið og því 

gott að vita um hvað þau snúast. Upptalning námskeiðanna er í samræmi við stundaskrá 

Nova skólans eins og sjá má í viðauka 1: 

� Fyrstu dagarnir: hér eru nýliðarnir boðnir velkomnir og Nova skólinn 
útskýrður. Ferlið er útskýrt nákvæmlega svo að nýliðar upplifi enga óvissu í 
skólanum. 

� Tékklistinn: eftir hvern dag í Nova skólanum fá nýliðar ákveðinn tékklista. 
Tékklistinn eru verkefni sem þau fá og þurfa að leysa og fara yfir með 
þjálfaranum sínum. Verkefnin tengjast öll því sem þau hafa lært yfir daginn. Í 
þessu námskeiði er útskýrt þetta verkferli. 

� Skoðunarferð: hér fara nýliðar í skoðunarferð um húsakynni Nova þar sem 
nýliðar fá tækifæri til að kynnast deildum og starfsmönnum í hverri deild. 
Einnig fá nýliðarnir tækifæri til að kynna sjálfan sig. 

� Velkomin til Nova: í þessu námskeiði eða kynningu býður forstjóri Nova, Liv 
Berþórsdóttir, alla nýliða velkomna. Hér fer hún almennt yfir starfið í Nova og 
kynnir fyrir nýliðum sögu Nova. 

� Púmba: innstimplunarkerfi Nova heitir Púmba, þ.e. þegar starfsmenn stimpla 
sig í og úr vinnu notast þeir við innranet sem nefnist Púmba. Hér er verið að 
kenna nýliðum á þetta kerfi. Einnig býður þetta kerfi upp á að starfsmenn 
geta raðað sér á vaktir fyrir hvert vaktatímabil.  
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� Þjónusta Nova: hér er farið yfir það hvernig Nova-starfsmenn koma fram við 
viðskiptavini sína og einnig er nýliðum kynnt hvernig þjónustu Nova vill veita. 
Áherslan í þessu námskeiði er framkoma og samskipti starfsmanna og 
viðskiptavina. 

� Hvernig vinnum við?: hér er farið í verkferla Nova og það hvernig starfsmenn 
eiga að vinna. Hér er einnig útskýrt hvað hver og einn gerir ásamt vinnu innan 
deildanna. Mikilvægi þessa námskeiðs er að kynna að í Nova eru allir í sama 
liðinu og því eru allir aðgengilegir alltaf. Allt sem starfsmenn gera í starfi sínu 
vill Nova gera skemmtilegt. 

� Hvernig næ ég árangri: í þessu námskeiði er farið yfir hvatningu og hvernig 
starfsmenn geta nýtt sér það sem þeir hafa í starfið, það hafa allir eitthvað 
sem getur drifið þá áfram. Liðsheild og samvinna eru stór þáttur 
námskeiðsins.  

� Sölubónus: laun starfsmanna í verslunum og þjónustuveri byggjast að miklu 
leyti upp á sölubónusum sem starfsmenn fá í vinnu sinni. Hér er farið yfir það 
hvernig sölubónusar eru veittir og hvernig er hægt að ná þeim markmiðum. 

� Tölvupósturinn: í þessu námskeiði er farið yfir notkun tölvupósta í vinnunni. 
Tölvupóstar eru einn af samskiptamátum Nova og því mikilvægt að fara í 
gegnum þá. 

� Trúnaðaryfirlýsing: Nova býr yfir miklum trúnaðarupplýsingum sem varða við 
persónulög. Í þessu námskeiði er farið yfir notkun trúnaðargagna og þann 
trúnað sem starfsmönnum er treyst til að gæta. 

� Farsímaþjónusta Nova: hér er farið yfir alla farsímaþjónustu Nova. Hvað Nova 
býður upp á og af hverju er Nova best í því sem fyrirtækið fæst við.  

� Verðskrá: í þessu námskeiði er farið ítarlega í gegnum verðskrá Nova, sem 
nýliðar þurfa að kunna góð skil á. Einnig er farið yfir verðskrá 
samkeppnisaðila. Farið er í hver býður upp á besta verðið. 

� CRM: CRM (e. customer relationship management) er eitt mikilvægasta kerfi í 
Nova sem allir starfsmenn vinna á. CRM heldur utan um viðskiptamannagrunn 
Nova og allar þær upplýsingar sem viðkoma viðskiptavinum. Allar breytingar 
s.s. notendabreytingar, breytingar á lykilorðum, breytingar á greiðanda og 
margt fleira er gert í þessu kerfi. Þetta kerfi gefur einnig starfsmönnum 
aðgang að reikningum viðskiptavina og öll saga viðskiptavinarins er skráð í 
þennan gagnagrunn. Í þessu námskeiði er nýliðum kennt á þetta forrit. 

� Reikningar: hér er nýliðum kennt allt um reikninga, hvenær þeir eru gefnir út 
og hver er gjalddaginn o.s.frv. 

� Dótakassinn: Nova selur ekki bara farsíma og internet heldur er 
vöruframboðið miklu víðtækara. Nova selur meðal annars snjallúr, Apple TV, 
snjallsjónvörp, hátalara og heyrnartól. Í dótakassanum er farið yfir 
vöruframboðið og nýliðar fá tækifæri á því að prófa vörurnar. 
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� Viðgerðir: Öflug viðgerðarþjónusta er til staðar innan Nova. Viðskiptavinir 
sem telja sig hafa bilaðan síma geta komið með farsímann sinn til Nova og er 
hann sendur til ábyrgðaraðila hér á landi til greiningar. Hér er nýliðum kennt á 
þetta ferli, frá því að farsíminn kemur inn bilaður og þangað til að hann kemur 
aftur til baka úr viðgerð. 

� VIP Fyrirtækjaþjónusta: Innan Nova er rekin fyrirtækjaþjónusta sem sér um 
að þjónusta þau fyrirtæki sem eru í viðskiptum við Nova. Í þessu námskeiði er 
sú deild kynnt fyrir nýliðum. 

� Netþjónusta Nova: hér er kynnt netþjónusta Nova og hvað er í boði. Allur 
netbúnaður sem Nova selur er kynntur fyrir nýliðum hér og hvernig hann 
virkar.  

� Söluþjálfun–þjónusta: í þessu námskeiði er farið yfir hvernig starfsmenn Nova 
eiga að selja og hvernig þjónustu þeir eiga að veita. Einnig er farið í hvaða 
sölulínur er hægt að nota og hvernig starfsmenn skynja nýjar sölur. Ákveðin 
sölutækni er kynnt fyrir nýliðunum.  

� Söluþjálfun–tæki: nýliðum er kennt mikilvægi þess að vita hvað þeir eru að 
selja til að geta selt það. Einnig er nýliðum kennt að bera saman ýmis tæki til 
að mæta þörfum viðskiptavinarins.  

� Ímynd Nova: Hér eru nýliðar kynntir fyrir því hvað fyrirtækið Nova stendur 
fyrir og markaðsstarf Nova kynnt. 

� Þjónustusvæði Nova: í þessu námskeiði er farið yfir dreifikerfi Nova, 3G og 4G 
senda sem eru úti um allt land. 

� Nethjálpin: hér fara tæknimenn Nova í það hvernig er hægt að aðstoða 
viðskiptavini með internettækin sín, hvernig er hægt að leysa vandamálin. 

� Hjálpin: á innraneti Nova er síða sem starfsmenn geta farið inn á ef upp koma 
vandamál varðandi netbúnað viðskiptavina Nova. Hér er því nýliðum kennt 
hvernig er hægt að laga netbúnað viðskiptavina í gegnum síma eða þegar þeir 
koma í verslun. 

� Trúnaðarmaður: í Nova er sérstakur trúnaðarmaður sem kynnir nýliðum hvert 
þeir eiga að leita ef upp koma vandamál sem geta komið upp í innra umhverfi 
fyrirtækisins. Um er að ræða allt sem viðkemur málefnum starfsmanna hvort 
sem þau eru vinnutengd eða persónuleg. Trúnaðarmaður er tengiliður 
starfsmanna bæði við VR og atvinnurekanda. 

� Android-námskeið: hér er nýliðum kennt á stýrikerfið Android sem er í 
farsímum. 

� iPhone-námskeið: í þessu námskeiði er nýliðum kennt á stýrikerfi iPhone sem 
nefnist iOS. 

� Windows-námskeið: Flest allir Nokia-farsímar hafa stýrikerfið Windows. Hér 
eru nýliðum kennt á það kerfi. 
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� Navision: Navision er viðskipta- og upplýsingakerfi sem er notað í verslunum 
Nova. Allar sölur eru afgreiddar í gegnum þetta forrit. Hér er nýliðum kennt á 
þetta forrit. 

� Landlína: Landlína er gamalt fyrirbæri sem við þekkjum líkt og heimasíma en 
er komið í nýjan búning. Nú er hægt að hafa heimasíma og aðrar símalínur í 
gegnum netið og er nýliðum kennt á hvernig þetta allt saman virkar. 

� Studio 77: starfsmannafélag Nova heitir Studio 77. Hér kynnir formaður 
starfsmannafélagsins fyrir nýliðum ýmsa viðburði sem haldnir eru af félaginu. 
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4 Aðferð 

Hér að neðan verður sagt frá rannsóknarferlinu í heild sinni. Fyrst verður farið í þá 

rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu og hvað felst í slíkri aðferð. Í öðru lagi verður 

farið í af hverju Nova skólinn var valinn sem rannsóknarefni. Í þriðja lagi verður gert 

grein fyrir þátttakendum rannsóknarinnar. Að lokum verður gert grein fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar sjálfrar og úrvinnslu hennar. 

Hugtakið aðferð (e. method) á við um nálgun á ákveðnu viðfangsefni (Taylor og 

Bogdan, 1998) og felur í sér þá tækni sem notuð er í rannsóknum til að safna saman 

upplýsingum og greina gögn (Landy og Conte, 2010). Í þessari rannsókn var notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð því þær skyggnast inn í upplifun einstaklinga, reynslu 

þeirra og skoða hvaða hugmyndir einstaklingarnir hafa. Einnig var eigindleg 

rannsóknaraðferð notuð því tilgangur hennar er að fá djúpan skilning á ákveðnu 

viðfangsefni út frá upplifun einstaklinga (Esterberg, 2002).  

Til þess að fá upplifun nýliða og þjálfara skýrt fram á rannsóknarefninu var stuðst við 

fyrirbærafræði (e. phenomenology) við túlkun gagnanna en sú aðferð er notuð til þess 

að skoða upplifun og reynslu fólks. Einstaklingar upplifa hluti á mismunandi hátt og er 

fyrirbærafræðin notuð til þess að skoða hvernig hver og einn einstaklingur upplifir hvert 

fyrirbæri fyrir sig á tilteknum tíma og stað. Fyrirbærafræðin vísar til þess að við þurfum 

að rannsaka hvað einstaklingar eru virkilega að segja og meina og greina þá túlkun 

(Martinez, 2006).  

Í þessari rannsókn er bæði stuðst við hálf opin viðtöl (e. semistructured interviews) 

og svo rýnihópa (e. focus goups) þar sem markmiðið var að fá viðmælendur til þess að 

tala opinskátt um viðfangsefnið og leyfa þeim að tjá skoðanir sínar og hugmyndir með 

eigin orðum (Esterberg, 2002). Markmið hálf opinna viðtala er að læra hvað er mikilvægt 

fyrir viðmælandann og hvern skilning hann leggur í það sem er verið að rannsaka (Kvale 

og Brinkman, 2009). Hálf opin viðtöl eru notuð í einstaklingsviðtölum við nýliða Nova 

skólans í þessari rannsókn. Rýnihópar er ákveðið form hópviðtala þar sem skoðuð eru 

samskipti á milli þátttakenda samtímis til þess að afla gagna. Hér skiptast þátttakendur á 

frásögnum og gera athugasemdir við reynslu og sjónarmið hver annars (Kitzinger, 1994). 
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Rýnihópar eru notaðir til þess að varpa ljósi á viðhorf þátttakenda og hvetja 

þátttakendur til þess að þróa eigin greiningu á reynslu sinni (Kitzinger, 1995). Í þessari 

rannsókn eru rýnihópaviðtölin tekin við þjálfara nýliða við Nova skólann.  

Viðtalsrammar eru einnig notaðir þar sem spurningarnar voru fyrirfram ákveðnar og 

þátttakendur höfðu tækifæri á því að koma persónulegum viðhorfum sínum á framfæri 

(Esterberg, 2002). Stuðst var við tvenns konar viðtalsramma, einn sem nýliðar fengu og 

annan sem þjálfarar fengu. Viðtalsrammi nýliða, sjá viðauka 4, var saman settur af alls 

20 spurningum sem gerðar voru út frá rannsóknarspurningunum til þess að ná fram 

markmiðum verkefnisins. Spurningarnar tengdust allar upplifun nýliðanna á Nova 

skólanum og reynt var að ná fram persónulegum skoðunum þeirra á skólanum. 

Viðtalsrammi þjálfara, sjá viðauka 5, var saman settur af 15 spurningum sem tengdust 

upplifun þeirra af að þjálfa nýliðana og hvort að Nova skólinn sé að skila þeim árangri 

sem ætlast er til af starfsmönnum Nova. 

 

4.1 Af hverju Nova skólinn sem rannsóknarefni? 

Líkt og áður hefur komið fram er tilgangur rannsóknarinnar að kanna og meta 

þjálfunarferlið í Nova skólanum, hvað hægt er að gera betur, hvað er gert vel og hvort 

Nova skólinn sé að skila þeim árangri sem ætlast er til af honum. Einnig er verið að 

kanna upplifun nýliða á Nova skólanum í heild sinni, hvort starfsemi skólans sé mikilvæg 

og hvort svokallað fóstrakerfi sé að skila árangri. Þessi rannsókn er gerð í samvinnu við 

Nova til þess að gera sérstaka úttekt á Nova skólanum því slíkt hefur aldrei verið gert 

áður innan Nova og fannst því stjórnendum tímabært að gera slíka úttekt. 

Til eru ýmsar rannsóknir sem hafa verið gerðar um móttöku nýliða, bæði erlendis og 

hér á landi. Ef litið er til nýlegra rannsókna á þessu sviði á Íslandi má taka sem dæmi 

mastersritgerð Péturs Veigars Péturssonar (2012) þar sem gerð var úttekt á móttöku, 

fræðslu og starfsþjálfun nýliða hjá ISAL og einnig ritgerð Önnu Bjargar Erlingsdóttur og 

Liselottu Elísabetar Pétursdóttur (2003) sem fjallar um stóriðjuskólann hjá ISAL. 

Rannsakanda er ekki kunnugt um að áður hafi verið framkvæmd rannsókn á Íslandi 

meðal heils skóla þar sem nýliðar þurfa að þreyta nám áður en þeir hefja formleg störf. 

Hins vegar hefur verið gerð mastersritgerð um Stóriðjuskóla Alcan en sá skóli er ætlaður 

starfsmönnum sem vilja auka færni og hæfni sína í starfi með ákveðinni starfsþróun. 
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Stóriðjuskólinn er framhaldsnám fyrir starfsmenn sem þegar starfa hjá Alcan (Sigurbjörg 

Rún Jónsdóttir, 2009). Í ljósi þess að viðfangsefnið hefur verið lítið kannað er það afar 

áhugavert og spennandi.  

Ástæða þess að Nova skólinn varð fyrir valinu sem rannsóknarverkefni er ekki 

einungis sú að rannsakandi hefur starfað um árabil hjá fyrirtækinu og þekkir því nokkuð 

vel til starfseminnar. Heldur er einnig ástæðan sú að stjórnendur Nova vildu gera úttekt 

á viðfangsefninu, eins og áður hefur komið fram. Þegar rannsakandi byrjaði hjá 

fyrirtækinu árið 2008 var Nova skólinn ekki til staðar og því er mikill áhugi rannsakanda 

á viðfangsefninu. Rannsakandi er meðvitaður um nálægð sína við rannsóknarverkefnið 

og til þess að koma í veg fyrir skekkju á niðurstöðum var fyllstu hlutdrægni gætt við 

vinnslu rannsóknarinnar. Rannsakandi vonar að niðurstöðurnar geti komið að notum 

fyrir Nova til að gera móttöku- og nýliðunarþjálfunarferli Nova skólans enn skilvirkara en 

það er nú. 

 

4.2 Þátttakendur 

Rannsakandi sendi öllum 16 nýliðum Nova skólans kynningarbréf, sjá viðauka 2, í 

tölvupósti með beiðni um þátttöku í þessari rannsókn. Svar barst frá allnokkrum 

nýliðum. Reynt var að fá jafna þátttöku nýliða sem koma bæði úr þjónustuveri og 

verslunum Nova. Rannsakandi sendi einnig kynningarbréf, sjá viðauka 3, til átta þjálfara 

Nova skólans. Svar barst frá fimm þjálfurum sem gáfu leyfi sitt til þátttöku. Allir tóku 

mjög vel í að taka þátt í rannsókninni og sýndu mikinn áhuga á henni. 

Þátttakendur í rannsókninni skiptast í tvennt líkt og áður hefur komið fram. Í fyrsta 

lagi eru það nýliðar en það eru þeir sem þreyttu nám við síðasta Nova skóla þann 11. 

ágúst 2014. Í öðru lagi eru það þjálfarar en hver og einn nýliði fékk sinn þjálfara eða 

fóstra sem hjálpaði honum að komast inn í starfið og var leitast við að fá innsýn þeirra á 

viðfangsefninu. Þar sem leitast var eftir þátttakendum með ákveðnar forsendur að baki 

var stuðst við hentugleikaúrtak (e. purposive sample). Hentugleikaúrtak vísar til þess að 

rannsakandi hefur tækifæri til að velja þátttakendur út frá sérstöku sjónarmiði 

(Esterberg, 2002). 

Þessi rannsókn byggist á sex einstaklingsviðtölum við nýliða og einu rýnihópaviðtali 

við þjálfara. Nýliðarnir skiptust upp í þrjá starfsmenn úr þjónustuveri og þrjá starfsmenn 
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úr verslun Nova. Kynjahlutfallið var jafnt, þ.e. að það voru þrír strákar og þrjár stelpur 

sem tóku þátt í viðtölunum. Þjálfarar voru fimm talsins sem skiptust á skoðunum um 

nýliðafræðslu Nova skólans og nýliðana í heild sinni. Kynjahlutfall þjálfara voru þrjár 

stelpur og tveir strákar sem komu bæði úr þjónustuveri og verslunum Nova. 

Þegar þátttakendur komu í viðtöl var reynt að skapa afslappað andrúmsloft. Ákveðið 

traust ríkti á milli rannsakanda og þátttakenda því rannsakandi er samstarfsfélagi allra 

þátttakendanna. Öll viðtölin voru tekin í fundarherbergjum í Nova, nýliðar á vinnutíma 

en þjálfarar strax eftir vinnudaginn. Áður en formlegt viðtal hófst var öllum 

þátttakendum tilkynnt um tilgang rannsóknarinnar og að fyllsta trúnaði yrði gætt. Allir 

þátttakendur fengu því dulnöfn á meðan á greiningu gagna stóð. Einnig var 

þátttakendum gerð grein fyrir því að viðtalið væri hljóðritað. Þar sem þó nokkuð er um 

liðið frá síðasta Nova skóla þá fengu allir þátttakendur stundaskrá Nova skólans í 

hendurnar til upprifjunar og stuðnings. Í niðurstöðukaflanum hér að aftan verður fjallað 

um nýliða og þjálfara. 

Þar sem einungis var stuðst við hluta þeirra nýliða sem hófu nýliðafræðslu í Nova 

skólanum og nokkra þeirra þjálfara sem sáu um þjálfun nýliðana er ekki hægt að alhæfa 

niðurstöður rannsóknarinnar yfir á upplifun annarra nýliða og þjálfara. 

  

4.3 Framkvæmd og úrvinnsla 

Rannsóknarferlið hófst formlega haustið 2014 þegar rannsakandi fékk leyfi í samstarfi 

við Nova til að gera verkefni um Nova skólann. Stjórnendum leist mjög vel á rannsóknina 

og voru sjálfir að hugsa um að gera slíka úttekt, því var kjörið að rannsakandi tók þetta 

verkefni að sér. Þar sem Nova skólinn er í stöðugri þróun vildu stjórnendur sjá hvað 

mætti gera betur í skólanum og jafnframt vildu þau vita hvað þau væru að gera vel. 

Tilgangurinn með því að skoða hvað mætti gera betur við skólann er sá að Nova vill hafa 

skólann fremstan á sínu sviði. Því væri fróðlegt að sjá hvað nýliðar sem þreytt hafa nám 

við skólann og þjálfarar þeirra hefðu að segja um ferlið í heild sinni. Tilgangurinn með 

því að vita hvað þau eru að gera vel með Nova skólanum er sá að þau hafa þá vitneskju 

um það hvað er að virka í skólanum sem skyldi. Einnig vildu þau vita hvað það er í Nova 

skólanum sem er að gagnast nýliðum og hvað ekki.  
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Fljótlega eftir samþykki fyrir rannsókninni var sendur út tölvupóstur, fyrst á nýliða 

Nova skólans og svo á þjálfara þeirra um beiðni um þátttöku í rannsókninni. Viðtölin 

fóru svo öll fram á tímabilinu 29. október til 17. nóvember 2014. Allir þátttakendur voru 

mjög áhugsamir um rannsóknarefnið og vildu glaðir taka þátt í rannsókninni. Ákveðið 

var í samvinnu við nýliða hvenær viðtölin færu fram og voru þau öll tekin á vinnutíma 

hjá Nova. Þar sem rýnihópaviðtal var tekið við þjálfara var reynt að finna hentugastan 

tíma svo að allir gætu komið og tekið þátt. Þjálfaraviðtalið fór fram strax eftir vinnudag 

þeirra svo að viðtalið truflaði ekki vinnu þeirra á meðan, því þjálfararnir voru 5 talsins og 

ekki hægt að taka þá alla úr vinnu á meðan á viðtalinu stóð. Viðtalið fór fram eins og 

áður hefur komið fram í fundarherbergi Nova. 

Á meðan á viðtölunum stóð var reynt að fá fram heildarupplifun bæði nýliða og 

þjálfara á Nova skólanum. Reynt var að komast að því hvað nýliðum fyndist vel gert 

innan skólans og hvað það væri sem þeim hefði fundist mega bæta. Einnig var reynt að 

fá nýliðana til þess að lýsa því hvernig þeir hefðu viljað sjá stundaskrá Nova skólans og 

hvað það væri sem þau hefðu viljað breyta. Reynt var eftir bestu getu að fá fram 

hugleiðingar nýliða. Þar sem þjálfarar áttu það allir sameiginlegt að hafa verið þjálfarar 

síðasta nýliðahóps var reynt að fá fram upplifun þeirra á því hvernig þeir teldu nýliðum 

hafa gengið að tileinka sér námskeið Nova skólans. Einnig var reynt að fá fram hverju 

þjálfararnir teldu vera ábótavant við Nova skólann í heild sinni.  

Eins og fyrr sagði voru tekin sex einstaklingsviðtöl og eitt rýnihópaviðtal. Viðtölin tóku 

um 25-50 mínútur og var meðaltími viðtalanna um 32 mínútur. Viðtölin voru hljóðrituð 

orð fyrir orð ásamt ýmsum innskotum frá rannsakanda. Viðtölin voru síðan rituð í tölvu 

og geymd þar með þeim dulnöfnum sem þátttakendur fengu svo ekki væri hægt að 

rekja svörin til þeirra. Alls voru 126 afritaðar blaðsíður úr viðtölunum og var meðal 

blaðsíðufjöldi viðtalanna 18 blaðsíður. Fyllsta trúnaðar er gætt við varðveislu þessara 

gagna. 

Eftir að öll viðtölin höfðu verið afrituð voru þau prentuð út svo hægt væri að kóða 

þau. Reynt var að finna ákveðin þemu með rannsóknarspurninguna að leiðarljósi. Við 

greiningu gagna spruttu fram nokkur þemu. Helstu þemun sem dregin voru fram eru:  
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� Áhugi, skilningsleysi og krefjandi nám (sem kom fram í viðhorfum gagnvart 
námskeiðum Nova skólans).  

� Skipulag og hvatning (viðhorf viðmælenda til starfsþjálfunar).  

� Öryggi og stress en jafnframt tilhlökkun (að hefja formleg störf að lokinni 
nýliðafræðslu Nova skólans). 

� Endurgjöf og traust (við mat á árangri). 

� Skemmtun, mikilvægi, þakklæti og samheldni (upplifun á Nova skólanum). 

Um nánari greiningu gagna verður síðan fjallað í niðurstöðukafla hér að neðan. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Undirkaflar hér að 

neðan eru hluti af þeim þemum sem greind voru í gegnum viðtöl þátttakenda. Reynt var 

að draga fram styrkleika og veikleika Nova skólans ásamt því að þátttakendur fengu 

tækifæri til að koma með tillögur til úrbóta á þeim þáttum sem þau vildu sjá betur fara í 

nýliðafræðslu Nova skólans.  

Við lestur niðurstöðukaflans er gott að hafa til hliðsjónar stundaskrá Nova skólans 

sem sjá má í viðauka 1 ásamt því að styðjast við kafla 3.3.1 sem fjallar um námskeið 

Nova skólans. Viðmælendur og höfundur vitna gjarnan í ákveðin námskeið og 

stundaskrána í heild. 

Eins og áður hefur komið fram eru viðmælendur ekki nafngreindir heldur er fjallað 

um annars vegar nýliða þá sem þreyttu nám við Nova skólann síðastliðinn ágústmánuð 

2014. Hins vegar er vitnað í þjálfara en það eru þeir sem sáu um starfsþjálfun nýliðanna 

á meðan á Nova skólanum stóð. 

Í niðurstöðukaflanum verður fyrst gerð grein fyrir námskeiðum Nova skólans, svo 

verður farið í starfsþjálfun nýliða og því næst verður farið í hver upplifun nýliða og 

þjálfara er af árangri Nova skólans. Þar á eftir verður skoðað hvort eitthvert sérstakt mat 

sé lagt á námskeið skólans og að lokum verður farið í upplifun nýliða og þjálfara á Nova 

skólanum í heild sinni. Eins og áður hefur komið fram er við greiningu gagna tekið mið af 

upplifun nýliða og þjálfara á þessum þáttum. Fjallað verður um hvert atriði hér að 

neðan. 

 

5.1 Gaman í öllu 

Nova skólinn bíður upp á fjölbreytt námskeið á meðan á nýliðaþjálfun á sér stað. 

Misjafnt getur verið hvort námskeiðin höfða til nýliða eða ekki. Þegar viðtölin voru 

skoðuð er almenn ánægja með námskeið Nova skólans eins og einn nýliði komst að orði: 

„en svona „over all“ þá var rosa gaman í öllu og líka bara andrúmsloftið á milli þú veist ... 

nýliðanna og gaman að kynnast fólki“. Þegar þjálfararnir voru spurðir út í námskeiðin 



 

54 

vildu þeir sjá þau markvissari og einskorðast við það mikilvægasta eins og einn þjálfarinn 

sagði: 

... það þarf að hafa aðalatriðin í þessu bóklega ekki eitthvað svona óþarfa 
bull sem er kannski klukkutíma fyrirlestur um eitthvað sem mætti algjörlega 
sleppa. Þá frekar að eyða þá aðeins lengri tíma í þessi helstu atriði sem við 
erum að vinna í. 

 

Annar þjálfari tekur undir og bætir við: 

Gera þau [námskeiðin] þá eftirminnilegri þannig að fólk muni eftir þeim og 
kannski hafa þannig að það sé hvatning að vilja prófa að gera [hlutina] í 
þjónustuveri eða verslun; [breytir um tóntegund og setur sig í hlutverk 
nýliða] „já alveg rétt ég var að sjá þetta á fyrirlestrinum áðan, geðveikt ég 
ætla að prófa þetta“ eða þannig að það sé kannski að fólk muni eftir því og 
noti það sem það er að læra. 

 

Einn þjálfari bætir svo við hvað væri hægt að gera til að bæta námskeiðin eins og hann 

komst að orði: „það þarf kannski að vera meira eitthvað svona skemmtilegt lifandi efni 

sem mundi gera þetta meira minnisstætt og svo kannski kennslumyndbönd“. 

Við hvert námskeið eru kennarar sem kenna námskeiðin, þetta eru starfsmenn sem 

koma úr ýmsum deildum fyrirtækisins. Nýliðunum fannst kennarar Nova skólans standa 

sig mjög vel og vera mjög vel undirbúnir fyrir námskeiðin. Einn nýliðinn talaði um að 

kennararnir væru ákveðin fyrirmynd og sagði:  

Mér fannst bara [kennararnir] mínir bara æðislegir, þetta var rosa gaman og 
í rauninni bara að sjá alla sem kynntu hvert og eitt verkefni heillaði mig 
ekkert smá mikið, ég horfði á hverja einustu manneskju ... [mig] langar að 
vera jafn góð og þú í þessu, ég hugsaði það um hvern einn og einasta sem 
kom til mín og kenndi mér verkefni. 

 

Flestir nýliðarnir töldu einnig að það væri gott jafnvægi á milli námskeiða og þátttöku 

nýliða. Einnig voru nýliðar hvattir til þess að spyrja spurninga eins og einn nýliðinn segir:  

Á öllum námskeiðunum þá fengum við að bara að taka þátt og við vorum 
bara ítrekað að hérna verið að hvetja okkur til þess að spyrja og allt þetta 
þannig að við vorum alveg þú veist með í þessu. 
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Þegar viðtöl þjálfara voru skoðuð sögðu allir að þátttaka nýliða á námskeiðum væri 

virk eins og einn þjálfarinn orðaði það:  

Ég veit alveg hvernig er að sitja og horfa á fyrirlestur þannig að þau 
[kennararnir] bjóða fólki eða krökkunum sem eru í námskeiðinu að vera með 
og taka þátt sem er mun skemmtilegra heldur en að vera bara 16 manns að 
horfa á einhvern einn tala og fá ekkert að taka þátt og spyrja, þú átt ekki að 
þurfa að skammast þín að spyrja spurninga, allar spurningar eru ekki 
heimskulegar þannig að það vita allir hvernig þetta er og ýta því undir nýliða 
að spyrja. 

 

Annar þjálfari tekur undir það og segir: „maður lærir náttúrlega ekki nema með því að 

spyrja“. 

Námskeið Nova skólans virtust ganga nokkuð vel fyrir sig þar sem almenn ánægja 

virðist vera meðal nýliða. Til þess að fá betri greiningu á hverju námskeiði fyrir sig voru 

nýliðar spurðir nánar út í námskeiðin. Hér að neðan verður komist að því hvaða 

námskeið nýliðunum fannst mest krefjandi, skemmtilegast og leiðinlegast. Einnig var 

reynt að draga fram hvaða námskeið nýliðarnir vildu fá betri, meiri eða dýpri þjálfun í. 

 

5.1.1 Mest krefjandi námskeiðin 

Þegar nýliðarnir voru spurðir út í það hvaða námskeið þeim fyndist mest krefjandi í Nova 

skólanum sögðu allir nema einn CRM-námskeiðið. CRM er það kerfi sem nýliðar og aðrir 

starfsmenn nota hvað mest í daglegum störfum sínum eins og einn nýliðinn komst að 

orði: „þú veist CRM er 90% af því sem maður gerir“ og því viðamikið kerfi til þess að 

læra á. Annar nýliði sagði: „Mér fannst CRM-ið mjög hérna krefjandi og kannski líka því 

það var náttúrlega svo stór biti, þú veist í einu“. Nýliðunum fannst það mjög 

yfirgripsmikið, svolítið erfitt og jafnvel flókið eins og einn nýliðinn komst að orði:  

Ég eiginlega veit ekki hvernig ég á að útskýra það mér fannst það bara svo 
rosalega flókið sem þetta er ekki í dag .... en bara þarna [á námskeiðinu] sá 
ég þetta og ég sá bara eitthvað þú forrit sem var bara sagan endalausa eða 
fattarðu, ég bara sá endalaust eitthvað í þessu og þetta var svo rosalega 
langt og þetta var bara einhvernvegin orðin einhver flækja fyrir mér. 
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Þrátt fyrir að CRM-námskeiðið hafi verið mikið og erfitt þá virtust nýliðarnir læra 

eitthvað á námskeiðinu þó að þeir hafi ekki náð að tileinka sér allt eins og einn nýliðinn 

sagði: 

Þú veist, maður lærði mikið á því en maður lærði samt ekki allt sem að 
maður átti að læra, af því að þetta var svo mikið af upplýsingum á sama tíma 
... en svo ótrúlega gott að fá bara svona yfirsýn yfir það. 

 

Nýliðinn heldur áfram: „... samt sem áður var kannski ekki hægt að gera þetta neitt 

öðruvísi heldur, en þegar við byrjuðum svo að vinna þá lærir maður inn á þetta“. 

Þegar nýliðarnir voru spurðir út í það hvernig þeir hefðu viljað sjá CRM-námskeiðið 

uppbyggt stóð ekki á svörunum hjá þeim. Allir sem töldu að CRM væri mest krefjandi 

vildu að námskeiðinu væri dreift yfir á fleiri daga svo að þeim gengi betur að meðtaka 

allar upplýsingarnar sem gefnar eru þar. Einn nýliðinn bendir á:  

Bara dreifa því, ekki setja það bara á einn dag, taka kannski pínu aðeins í 
byrjun og taka svo um miðja vikuna og svo síðustu dagana. Ég held að það 
hefði verið betra ... þetta var alveg ógeðslega langt frá 9 um morguninn til 
12:30, það var alveg rosalega langt, og svo man ég að við fórum fram úr 
þeim tíma. Þannig það þyrfti að dreifa því. 

 

Flestir töluðu samt sem áður um að dreifa námskeiðinu á tvo daga, skipta þessu upp í 

hluta. Aðrir vildu sjá meira af myndrænu efni tengdu námskeiðinu og flestir vildu fá fleiri 

verkefni í tengslum við CRM. Einn nýliðinn sagði: „það er svo erfitt að sjá þetta bara 

svart á hvítu, það er miklu þægilegra þegar þú getur gert eitthvað til að prófa þig 

áfram“. 

Því næst fannst helmingi nýliða, eða þremur, Navision-námskeiðið mest krefjandi. 

Navision er sölukerfi Nova og er mest notað í verslunum. Flestir nýliðar sem vinna í 

þjónustuverinu eru óöruggir í því að nota Navision, einn nýliðinn greinir frá: „allir eru að 

tala um í þjónustuverinu sem ekki hafa farið í verslun að þau þora ekki að fara í verslun 

því þau kunna ekkert á Navision“, annar nýliði í þjónustuverinu tekur undir: „mér finnst 

rosalega erfitt að fara í verslun og gera Navision vegna þess að ég bara kann ekkert á 

það“. Helsta ástæðan fyrir þessu mikla óöryggi er að í námskeiðinu sjálfu áttu nýliðarnir 

að taka virkan þátt með því að gera hlutina sjálf í tölvum en það stóðst ekki, kerfið 
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virkaði ekki sem skyldi og því var farið yfir námskeiðið með glærum eins og einn nýliðinn 

sagði: „Navision-námskeiðið fannst mér flókið af því að maður hafði þetta ekki fyrir 

framan sig“. Námskeiðið virðist hafa skilað sér lítið til nýliðanna. 

Nýliðarnir voru einnig spurðir út í það hvernig þeir hefðu viljað sjá Navision- 

námskeiðið, þ.e. hvernig þau hefðu viljað hafa það til þess að þau gætu lært af því. Flest 

allir töluðu um að það væri rosalega erfitt að fylgjast bara með glærunum, einn nýliðinn 

komst svo að orði: „það er ekki hægt að fara í svona kerfi og einhvern veginn bara horfa 

á glærur og síðan að fara að fiffa í þeim, maður þarf eiginlega bara að prufa það“, annar 

nýliði segir: „ég hefði viljað hafa það frekar meira svona myndrænt og ekki ekki jafn 

mikið af fræðslu, meiri svona kennsla á hlutinn. Það er svo erfitt að hlusta á fyrirlestur 

um þetta í svona langan tíma“. Einn nýliðinn stakk upp á skemmtilegu verkefni og lýsir 

því þannig: „ég hefði viljað fá bara svona þegar námskeiðið var, að senda okkur 

nemendurna niður í verslun tvö og tvö saman kannski og fylgjast með einhverjum vinna 

í Navision ... og bara láta okkur prufa okkur áfram“. 

Þegar þjálfararnir voru spurðir hvort þeir teldu að það þyrfti að bæta einhver 

námskeið barst Navision og CRM upp í tal. Einn þjálfarinn sagði: 

Mér finnst líka að CRM og Navision ætti að vera bara eitthvað námskeið sem 
mætti taka sama dag eða sitthvorn daginn og svo fer hópurinn bara beint 
niður í verslun. Þá læra þau það strax í staðinn fyrir eins og ég man að 
nýliðahópurinn núna, CRM var tekið svo ótrúlega seint að það var búið að 
vera í þjálfun og var samt ekki alveg að skilja hvað var verið að gera og svo 
fóru þau á CRM-námskeiðið og voru nánast að læra þetta upp á nýtt út af því 
að þau skyldu ekkert alla hina þjálfunina hina vikuna ... hafa þetta þá kannski 
aðeins fyrr [í stundatöflunni] og fara þá strax í þjálfun í því sem þú varst að 
læra. 

 

Flestir þjálfararnir voru sammála þessu og vildu fá stóru námskeiðin eins og CRM og 

Navision kennd fyrr og að nýliðarnir fengju tækifæri til að fara strax í starfsþjálfun til 

þess að nýta þekkinguna sem þau hefðu öðlast á námskeiðinu í raunverulegum 

aðstæðum. 

Fleiri námskeið sem nýliðar nefndu sem krefjandi námskeið voru landlínan og 

verðskráin. Svo virðist sem landlínunámskeiðið hafi verið aðeins of flókið, eins og einn 

nýliðinn komst að orði: „þegar það var verið að tala um landlínurnar, það einhvern 
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veginn kom ekki inn og er varla komið inn ennþá“. Verðskráin fannst einum nýliðanum 

innihalda miklar upplýsingar því á því námskeiði var farið yfir verðskrá hjá 

samkeppnisaðilunum líka, hann greinir frá:  

Það var mjög erfitt að halda uppi við upplýsingarnar frá Símanum, Vodafone 
og Nova allt á sama tíma og fara svo í próf í því, það var erfitt skilurðu, það 
var gaman og allt það, læra þetta og svona en þetta var svolítið mikið, ég get 
alveg viðurkennt það. 

 

Athyglisvert var að sjá þegar viðtölin voru greind að þegar nýliðar vildu fá meiri, betri 

eða dýpri þjálfun í einhverju voru flest námskeiðin sem þau nefndu einnig þau námskeið 

sem þeir töldu vera mest krefjandi. Helmingur nýliða vildi fá meiri og betri þjálfun í CRM 

og Navision, eins og einn nýliðinn sagði: „ég er ekki að segja að það þurfi að fara yfir 

þetta allt en CRM og Navision er svona svolítið stórt“. Landlínan var einnig nefnd sem 

nýliðar vildu fá betri þjálfun í líkt og einn nýliðinn sagði:  

Þetta með hérna landlínuna eins og í dag þá veit ég ekki neitt um það sko en 
það er kannski því ég nota það rosa lítið í mínu starfi ... mér mundi finnast 
það mjög gott að hafa betri þekkingu í því. 

 

Svo voru tveir nýliðar sem töldu það skipta miklu máli að fá meiri og betri þjálfun í 

söluþjálfuninni, annar nýliðinn sagði svo:  

Ég hefði viljað meiri tíma í sölutækni og allt það því að það skiptir langmestu 
máli varðandi bara launin manns og allt það og bara að fara rosalega vel í 
það að búa til alvöru sölumann úr manni. 

 

Aðrir tveir nefndu að þeir vildu fá meiri og betri þjálfun á símtækin sjálf. Á 

námskeiðunum var bara farið yfir símtækin, þau skoðuð og farið yfir hvert og eitt 

stýrikerfi, Android, Windows og iPhone en nýliðum var ekki beint kennt á þau eins og 

einn nýliðinn sagði: „ég hefði viljað hafa Android, Windows og iPhone meira svona að 

maður hefði tækið fyrir framan sig og maður gæti prufað sig áfram á meðan“. Þannig að 

þau námskeið sem nýliðar vildu fá betri, meiri eða dýpri þjálfun í voru þau námskeið 

sem nýliðar nýta í daglegum störfum sínum. 
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5.1.2 Bestu námskeiðin 

Viðtölin leiddu í ljós að það sem nýliðar töldu vera skemmtilegasta námskeiðið 

stjórnaðist af því hvort þau höfðu áhuga á efninu eða ekki. Einnig spilaði mikið inn í að 

þau námskeið sem talin voru skemmtileg voru kennd með öðru sniði og sum námskeiðin 

voru meiri kynning á starfsemi Nova heldur en að kennt væri á tæki og tól. 

Það námskeið sem stóð upp úr sem skemmtilegast var söluþjálfunin, allir nema einn 

nýliði tóku fram að það væri skemmtilegast. Einn nýliðinn komst svo að orði: „svona 

langskemmtilegust voru náttúrulega þarna sölunámskeiðin eins og hvernig ég næ 

árangri ... en þau voru bara borin mjög skemmtilega fram og gerð áhugaverð“. 

Söluþjálfunin var sett fram með þeim hætti að sá sem sá um kennslu á námskeiðinu tók 

alla nýliðana með sér í lítinn göngutúr og virtist það skila miklu um að námskeiðið væri 

skemmtilegt. Einn nýliðinn sagði: 

Svo fórum við á sölunámskeið, þá í rauninni fórum við bara í göngutúr og 
það námskeið skildi rosalega mikið eftir sig þótt maður kannski fattaði það 
ekki á meðan það var í gangi því það var svo gaman og eitthvað ... þér leið 
ekki eins og þú værir á einhverju námskeiði en samt varstu svona að læra 
alveg helling. 

 

Annar nýliði segir svipaða sögu: 

Hann [kennarinn] var með glærurnar inni en svo fór hann með okkur út eða 
það var kannski bara út af því að það var rosa gott veður og það var rosa 
gaman af því. En svona kannski námskeiðið sjálft út af því að þetta var 
náttúrlega bara svona einhver uppástunga hjá honum að gera, sem er 
ótrúlega nauðsynlegt fyrir Nova skólann held ég, bara að brjóta svolítið upp 
og þú veist það þarf kannski ekki nema einn dag af þessum öllum sem að 
hann einmitt gerði. 

 

Þegar viðtöl þjálfara voru skoðuð í sambandi við hvaða námskeið skilaði sér best til 

nýliða voru allir sammála um að söluþjálfunin hefði skilað sér einna best eins og einn 

þjálfarinn sagði: „... kannski svona mest áberandi besta kunnáttan þegar fólk er aðeins 

byrjað að vinna er sölukunnáttan ... hún er svona fyrst að koma“. Þannig að 

söluþjálfunin var ekki bara skemmtilegust heldur var hún einnig það námskeið sem 

skilaði sér best til nýliðanna. 
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Það voru svo fjórir nýliðar sem fannst dótakassinn skemmtilegur, einn nýliðinn komst 

svo að orði: „mér fannst dótakassinn líka skemmtilegur, þar svona fengum við að prufa 

allar vörurnar og það var svona ekki jafn mikil fræðsla og hin [námskeiðin]“. Annar nýliði 

tekur það fram að hann hafi áhuga fyrir því sem var kynnt í dótakassanum og sagði: 

Mér fannst dótakassinn mjög skemmtilegur ... bara því ég er rosa mikið inni í 
þessu, mér finnst rosa gaman að prufa mig áfram í einhverju svona dóti. Ég á 
Polar úrið og svo vorum við með AppleTV þar sem ég átti heima þannig ég 
kunni alveg pínu á þetta, þú veist Netflix, ég get selt manneskju mjög 
auðveldlega að kaupa sér Netflix. 

 

Það voru þrír nýliðar sem fannst símanámskeiðin skemmtileg, þ.e. Android-, iPhone- 

og Windows-námskeiðin. Aftur virtist áhugi skipta máli hér varðandi það hvort 

nýliðunum fannst þessi námskeið skemmtileg. Einn nýliðinn sagði: „fyrir mig þá voru 

sem sagt iPhone-námskeiðin kannski því ég er með mikinn áhuga á því og vissi mikið um 

það“. Þetta var samhljómurinn í þeim sem töluðu um að símtækjanámskeiðin væru 

skemmtileg. 

Annað námskeið sem nýliðarnir töldu skemmtilegt var námskeiðið um ímynd Nova 

þar sem markaðsstjóri Nova fór yfir það hvað Nova stendur fyrir og markaðsstarfið var 

kynnt. Einnig fannst nýliðunum námskeiðið um Nova skemmtilegt eins og einn nýliðinn 

komst að orði: „... síðan líka þegar við vorum að læra sjálf um Nova, þetta var meira 

svona kynning, var ekkert spes námskeið heldur kynning á því hvernig starfsemi Nova er, 

þannig fékk ég að heyra hvernig „fílingurinn“ hjá Nova er“. Enn öðrum fannst Studio77-

námskeiðið sem fjallaði um starfsmannafélag Nova skemmtilegt eins og einn nýliðinn 

sagði: „Studio77 og allt þannig, þú veist, það er svo gaman að sjá hvað er gert mikið fyrir 

fyrirtækið“. Þessi námskeið eiga það sameiginlegt að vera meiri kynning á því hvernig 

Nova starfar í heild sinni fremur en námskeið sem leggja upp úr kennslu á starfsferlum 

og aðferðum. Það getur hafa valdið því að nýliðunum fannst þau skemmtilegri og 

áhugaverðari en önnur námskeið. 

Rannsakanda fannst ekki mikill tilgangur í því að spyrja hvernig væri hægt að gera 

skemmtileg námskeið enn skemmtilegri. Eins og áður hefur komið fram þá virðist áhugi 

fyrir efninu skipta hvað mestu máli varðandi það hvort nýliðum fannst námskeiðin 

skemmtileg eða ekki, eins og einn nýliðinn sagði: „það var út af því að ég hafði áhuga á 
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þeim, þau voru kannski ekkert rosalega vel upp sett, það var rosa mikið sem var farið 

yfir sko sem kannski skiptir miklu meira máli“. Þannig að ef nýliðar hafa áhuga fyrir 

efninu þá skiptir kannski minna máli hvernig námskeiðið er borið fram. 

Þegar viðtöl þjálfara voru skoðuð kom í ljós að þau námskeið sem skiluðu sér best til 

nýliðanna voru þau námskeið sem nýliðunum fannst skemmtilegust eins og Studio77, 

söluþjálfunin eins og áður hefur verið komið inn á, fyrir hvað Nova stendur og kjörorð 

Nova, einn þjálfarinn sagði: „þau námskeið sem skiluðu sér kannski best til nýliðanna 

voru svona mottó Nova, fyrir hvað við erum liðleg og sveigjanleg, það kemur kannski 

svona fyrst“, annar þjálfari heldur áfram og segir: „... svo er hitt kannski bara þekking 

sem að þú lærir á sama tíma eins og CRM það kemur líka mjög fljótt eða hjá flestum og 

starfsmenn í búð náttúrulega Navision“. Svo virðist sem þau námskeið sem nýliðunum 

fannst skemmtilegust hafi einnig verið þau námskeið sem nýliðarnir náðu að tileinka sér 

að lokinni nýliðafræðslu Nova skólans. 

 

5.1.3 Námskeið sem vöktu lítinn áhuga 

Flestir nýliðar vildu meina að ekkert námskeið væri í rauninni leiðinlegt heldur réðist 

skilningsleysi og áhugaleysi af því hvort þau voru skemmtileg eða ekki eins og einn nýliði 

sagði:  

Það var ekkert námskeið eitthvað leiðinlegt þetta var allt eitthvað sem 
maður hafði í rauninni áhuga á því maður vissi að maður þyrfti að fara að 
nota þetta. Það var ekkert leiðinlegt námskeið, kannski erfiðari námskeið 
sem vöktu lítinn áhuga. 

 

Helmingur nýliða töldu að landlínu námskeiðið væri það námskeið sem skildi mjög 

lítið eftir sig og væri þar af leiðandi leiðinlegasta námskeiðið, eins og einn nýliðinn komst 

að orði: „landlínunámskeiðið bara út af því að ég skildi mjög lítið“, en annar nýliði bætti 

við: „maður náði mjög lítið að meðtaka eitthvað þar því maður skildi ekkert í þessu“. 

Þegar nýliðarnir voru spurðir út í hvernig væri hægt að gera þessi leiðinlegu námskeið 

skemmtilegri þá sögðu allir nýliðarnir að kannski væri ekki hægt að gera þau 

skemmtilegri. Ástæðan fyrir því að námskeiðin voru leiðinleg var að þau höfðu ekki 

áhuga á efni þeirra en nýliðarnir sögðu jafnframt að þetta væru mikilvæg námskeið til 
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þess að undirbúa þau fyrir starfið. Einn nýliðinn sagði: „hérna [kennarinn] sjálfur var 

rosalega skemmtilegur en mér fannst kannski efnið frekar þurrt sem það er og það er 

kannski ekkert hægt að gera betur í því“. Nýliðinn heldur áfram: „það er kannski 

aðallega bara vegna þess að ég persónulega hef ekkert brjálaðan áhuga á þessu en ég 

hef áhuga á þessu öllu sem heild“. 

Navision-námskeiðið barst aftur til tals á meðal nýliðanna þegar spurt var um 

leiðinlegasta námskeiðið. Ástæða eins nýliðans fyrir því að honum fannst það 

leiðinlegasta námskeiðið var sú að hann lærði minnst á því námskeiði eins og hann 

orðaði það: „ég lærði rosa lítið af Navision, ég get ekki sagt að ég kunni mikið á Navision 

núna fyrst eftir [námskeiðið] ... það var kannski það minnsta sem ég lærði í rauninni“. 

Annar talaði um að það væri svo þungt og erfitt en alls ekki leiðinlegt. Svo var einn 

nýliðinn sem vildi meina að það væri ekki nógu vel skipulagt út af veseni með tölvurnar 

sem þau áttu að nota í námskeiðinu eins og hann komst að orði:  

Það var í rauninni bara kerfið sem var að klikka, að við værum inn á Nova 
skóla kerfinu. Það var eitthvað sem var ekki að virka að við værum [of] mörg 
inni á í einu, ég veit ekki nákvæmlega hvað það var ... við fengum í rauninni 
ekki frekari kennslu þar [á Navision]. 

 

Önnur námskeið sem nýliðar töldu vera leiðinlegri var dreifikerfi Nova, verðskrá, 

reikningar og svo Windows-námskeiðið. Þessi námskeið höfðu einnig það sameiginlegt 

að vekja ekki mikinn áhuga hjá nýliðunum. 

 

5.2 Dýrmætasti tíminn 

Á hverjum degi í Nova skólanum fara nýliðar í starfsþjálfun, í annað hvort verslun eða í 

þjónustuver. Þar fá nýliðarnir þjálfara sem kenna þeim á starfsferla fyrirtækisins. Við 

greiningu viðtalanna kom í ljós að allir nýliðarnir töldu að starfsþjálfun væri dýrmætasti 

tíminn í Nova skólanum. Nýliðum fannst oft starfsþjálfunin sjálf vera mikilvægust og 

fannst þeim oft sá tími skerðast hvað mest. Ef önnur námskeið drógust á langinn var 

tími tekinn af starfsþjálfuninni, eins og einn nýliðinn komst að orði: 
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Þetta að við værum að fara í verslun og þjónustuverið, það var alltaf 
minnkað þann tíma sem að hefði kannski mátt haldast aðeins ..... ég man 
bara að það var verið að minnka hérna þessa tíma sem að við höfðum í 
verslun til að gera og framkvæma þú veist aðra hluti. 

 

Vegna skerðingar á tíma starfsþjálfunarinnar þá töluðu langflestir nýliðarnir um að 

þau vildu auka tíma sinn í starfsþjálfuninni til þess að ná betri tökum á starfinu eins og 

einn nýliðinn sagði: 

Þjálfunin var oft síðustu tvo tímana á deginum, þá var maður kannski 
nýkomin inn í að vera að afgreiða og hjálpa til þegar dagurinn var búinn. 
Þannig að það kannski hefði átt að vera eftir hádegi kannski frá 12 til 17 að 
vera í þjálfun. Þá hefði maður náð miklu betur að læra á hvernig það er að 
vera í versluninni eða þjónustuveri. 

 

Annar nýliði er sammála þessu og sagði:  

Maður var alltaf nýkominn inn í [starfsþjálfunina] og þá var dagurinn búinn. 
Þú veist, þá var klukkan orðin 17 og maður var að fara heim, þá var svona 
tíminn sem var kominn þegar maður var byrjaður að meðtaka og læra. 

 

Allir þjálfararnir voru sammála um að nýliðar ættu að fá meiri tíma með þjálfurum 

sínum og þá í starfsþjálfun um leið og hvert námskeið væri búið. Þá fá nýliðarnir 

tækifæri á því að nýta það sem þau lærðu á námskeiðunum yfir í starfið sjálft, einn 

þjálfarinn komst svo að orði: 

Nova skólinn ætti kannski að vera búinn kl 12 og þá ferðu að hitta þjálfarann 
þinn og þá í rauninni kannski eitt námskeið sem er kannski CRM og þá rennið 
þið saman í 5 klukkutíma eða 4 [tíma] yfir CRM og getur í rauninni pikkað 
þetta upp og gert þetta í staðinn fyrir að vera fyrir framan tölvu og einn gæi 
er að segja þér hvernig þetta er gert, að þá ertu í rauninni ekkert að fá 
„touch-ið“ hvernig þetta er gert ... [einnig] þá ertu ekki að meðtaka neitt, þá 
fer þetta bara inn um eitt og út um hitt. 

 

Sumir höfðu áhyggjur af því að fá ekki nógu mikla starfsþjálfun eins og einn nýliðinn 

sagði: „ég var orðin svona stressuð í lok Nova skólans [yfir því] að við myndum ekki fá 

nógu mikla þjálfun“. Ástæðan fyrir því að nýliðarnir töldu að auka þyrfti tíma 

starfsþjálfunar var sú að starfsþjálfunin hjálpaði þeim líka að yfirfæra það sem þau 
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lærðu á námskeiðunum yfir í starfið sjálft eins og einn nýliðinn komst að orði: „maður 

var samt ógeðslega fljótur að læra um leið og maður byrjaði að vinna“ og læra mest á 

því að gera hlutina sjálf. Annar nýliðinn sagði: 

Þegar ég byrjaði að vinna í verslun eftir Nova skólann þá kunni ég eiginlega 
ekki neitt að afgreiða þú veist á kerfið og svona. Ég þurfti alveg að fá 
ógeðslega mikla hjálp fyrsta daginn en þú veist ef við hefðum kannski fengið 
aðeins meiri þjálfun kannski lengri tíma í einu ... þá hefði maður svona náð 
að læra meira á CRM og Navision og allt þetta. 

 

Nokkrum nýliðum fannst að það mætti auka starfsþjálfunina og minnka fræðsluna 

eða námskeiðin á móti svo þau hefðu meiri tíma í verslunum og þjónustuveri eins og 

einn nýliðinn sagði: „... hafa svona meiri þjálfun, ekki hafa of mikla fræðslu“, annar nýliði 

sagði sömu sögu: „[það] hefði mátt minnka námskeiðin og hafa meiri þjálfun“. Þannig að 

starfsþjálfun var sá tími sem nýliðarnir vildu hafa sem mestan. Þegar viðtöl þjálfaranna 

voru skoðuð voru þeir sammála nýliðunum hvað varðar að minnka fræðsluna og auka 

starfsþjálfunina eins og einn þjálfarinn sagði: „mér fannst vanta svona meira verklegt, 

allt of mikið bóklegt í byrjun og svo þegar maður kannski byrjar í [því] verklega að þá var 

hitt eiginlega bara þannig séð gleymt og grafið“. Annar þjálfari segir: „frekar að eyða 

tíma í að þjálfa, þú veist að svara [í þjónustuveri] eða afgreiða [í verslun] og svoleiðis. 

Maður lærir langmest á því“. Þjálfararnir töluðu líka um þá breytingu frá því að þeir fóru 

í Nova skólann að það átti að bæta við meiri þjálfun eins og einn þjálfarinn orðaði það: 

„það er samt alltaf verið að segja að það eigi að vera að bæta inn meiri þjálfun en svo 

lengjast alltaf námskeiðin þannig að þetta er eiginlega komið á það sama eins og þetta 

var sko þegar ég var í honum“. Samt sem áður telja þjálfarar að Nova skólinn sé að 

þróast til betri vegar, einn þjálfarinn komst svo að orði: „hann er búinn að þróast í betri 

átt, skipulagið er orðið meira“. 

Einnig fannst nokkrum nýliðum að skipulag starfsþjálfunarinnar mætti vera meira, 

það fengju ekki allir tækifæri til að fara í verslanir og þjónustuver eins og einn nýliðinn 

sagði: „við fengum ekki að fara jafnt í verslun eða þjónustuver og ekki heldur eins mikið í 

starfsþjálfun og við áttum að fara ... það hefði verið aðeins skemmtilegra að fá meiri 

reynslu í eins og verslun og þjónustuveri, að skipta því betur upp“. Einn nýliðinn tekur 

það fram að hann fékk enga starfsþjálfun í þjónustuverinu og sagði: 
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Svo hefði ég viljað fá undirbúning í þjónustuverinu, ég sjálfur, bara út af því 
að ég fékk ekki mínútu þar ... það er einhvernvegin allt öðruvísi að vera í 
þjónustuverinu og verslun og það hefði kannski mátt hafa aðeins fleiri daga í 
þjónustuveri og verslun út af því að þetta er svo gott námskeið þessi Nova 
skóli upp á það að maður kemur svo tilbúinn, þá hefði maður verið extra 
meira tilbúinn. 

 

Nýliðunum fannst greinilega skipta máli að fá starfsþjálfun bæði í þjónustuveri og í 

verslun þar sem oft getur verið munur á þessum starfssvæðum. Þjálfararnir voru mjög 

sammála því að nýliðarnir ættu að fá tækifæri á því að fara bæði í verslun og 

þjónustuverið: „þannig að manneskjan fái „fílinginn““ eins og einn þjálfarinn orðaði það. 

Einn nýliðinn taldi að skipulag á milli skólastjóra og þjálfaranna mætti vera betra. 

Honum fannst stundum ríkja skipulagsleysi á milli þeirra: „við vorum svolítið bara 

dansandi á milli þeirra [þjálfaranna] bara svona og lentum einhversstaðar sem var 

stundum mjög óþægilegt ... [það] hefði mátt passa betur upp á skiptingarnar“. Þannig að 

samskipti og skipulag þeirra sem sjá um Nova skólann mætti vera betra svo að nýliðanir 

viti hvar þeir standa í þjálfunarferlinu. 

 

5.2.1 Raunveruleg dæmi 

Flestir nýliðarnir töluðu um að það mætti vera meira af raunverulegum dæmum, 

einhverju sem myndi gerast í raun og veru, einn nýliðinn sagði: „... kannski [að] búa til 

aðstæður sem að kannski getað skapast og reyna að vinna svolítið út úr því í staðinn 

fyrir þú veist [að] lesa af glæru“. Nýliðinn heldur áfram og útskýrir: 

... þessi alvöru vandamál eins og svona sem maður hefur bara tekið eftir 
svona undanfarið, það var eiginlega ekkert farið í þau. Þú veist það sem fólk 
er „actually“ að koma með út af ... [við] fórum rosa mikið í hluti sem kannski 
allir vita bara eins og þessa „basic“ hluti... ég var að tala um að það kannski 
að búa til einhverjar aðstæður sem fólk er að lenda í ... láta krakkana bara 
díla við það eftir að þau eru búin að fá einhverja þekkingu eða reynslu. Láta 
þau prófa og sjá hvernig þau bregðast við allskonar aðstæðum. Ég held að 
það væri mjög sniðugt. 

 

Nýliðar fá kennslu í því hvernig starfsferlar og aðferðir virka en þá vantar að fá fleiri 

raunveruleg verkefni sem gætu nýst þeim í starfi. Ekki bara að fá fræðslu á tæki og tól 
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heldur að þeim sé sýnt nákvæmlega við hverju þau megi búast í starfi sínu. Þeim finnst 

vanta að yfirfæra námskeiðin á raunveruleikann. Einn nýliðinn segir að hann vilji fá fleiri 

verkefni í því að svara ýmsum spurningum sem viðskiptavinir koma með inn í fyrirtækið 

og sagði: „taka niður algengustu spurningarnar sem viðskiptavinirnir koma með“. Þannig 

vildu nýliðarnir meina að þeir lærðu best á starfið sjálf. 

Viðtöl við þjálfara leiddu einnig í ljós að þeir vildu að nýliðunum væru kennd 

raunveruleg dæmi, einn þjálfari komst svo að orði:  

Þegar þú ert að vinna í svona þjónustustarfi þá geturðu lent í öllu og þá í 
rauninni væri gott að fá sögur frá starfsmönnum sem hafa unnið ... fá að vita 
hvað gerðist og hvernig það var tæklað ... Það kennir þér þetta enginn, þú 
þarft að fá „inspiration“ frá einhverjum öðrum. 

 

Annar þjálfari tekur undir og bætir við: „ekki beint námskeið heldur eitt af hlutverkum 

þjálfara að fræða þau um raunveruleg dæmi“. Allir þjálfararnir tóku undir þetta og vildu 

sjá meira af raunverulegum verkefnum og dæmum kennd í Nova skólanum. 

 

5.2.2 Mikilvægt að vera með þjálfara 

Viðtölin leiddu í ljós að það hjálpaði nýliðunum mjög mikið að hafa þjálfara sem 

leiðbeindu þeim í starfi. Einn nýliðinn orðaði það svona: 

Það hjálpaði ótrúlega mikið að fá að vera viðhengi til þess að bara að fylgjast 
með. Það var allt öðruvísi að horfa á þetta á skjánum hvernig Navision og allt 
þetta dæmi virkar svona hitt og þetta, síðan að gera þetta í alvörunni það er 
alveg annar „fílingur“. Þannig að það var mjög fínt að fá að sjá einhvern gera 
þetta fyrst áður en þú gerir þetta sjálfur. 

 

Þetta leiðir í ljós að þjálfarar eru afar mikilvægir til þess að nýliðarnir sjái hvernig verkið 

er unnið áður en þeir sjálfir fara að vinna og gera hlutina, einn nýliði sagði: „þegar 

maður fór til þjálfarans þá fékk maður að sjá þetta allt eins og ég segi myndrænt og 

hvernig þetta er í rauninni“. Annar nýliði segir það sama: „þeir sýndu mér í rauninni 

hvernig þetta væri raunverulega, ég var búin að setja allt aðrar myndir í hausinn á mér 

þangað til ég settist niður með þeim og sá þetta“. Það að nýliðar fái tækifæri til að 

fylgjast með þjálfurum sínum eykur öryggi þeirra og jafnvel starfsgetu eins og einn 
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nýliðinn sagði: „hann [þjálfarinn] stóð fyrir aftan mann og leiðbeindi manni alveg þegar 

maður lenti í vandræðum og það var svona mikil öryggistilfinning að geta alltaf haft 

einhvern við hliðina á sér“. Einn þjálfarinn sagði einnig: „með verslunina, mér finnst best 

að henda þeim strax í djúpu laugina og láta þau afgreiða, þau eru með skilti „í þjálfun“ 

og við stöndum alltaf við hliðina á þeim“. Þannig að það er alltaf visst öryggisnet á 

meðan á starfsþjálfuninni stendur. Nýliðar eru ekki skildir eftir eftirlitslausir. 

Þegar nýliðarnir voru spurðir að því hvort þeim fyndist hlutverk þjálfaranna mikilvægt 

töldu þeir allir svo vera, eins og einn nýliðinn komst að orði: „hann var bara minn klettur 

þegar ég byrjaði“. Einn nýliðinn sagði að það væri jafn mikilvægt að vera með þjálfara 

eins og að vera í starfsþjálfuninni sjálfri. Það að vera með þjálfara í starfsþjálfuninni 

getur gert starf nýliðans mun auðveldara líkt og einn nýliðinn sagði: „þeir segja manni 

hvað virkar og hvað virkar ekki“, þannig að nýliðarnir þurfa ekki að finna sjálfir upp 

hjólið. Annar nýliði taldi það vera persónubundið eftir þjálfara hvort að hann væri 

mikilvægur eða ekki og sagði: 

Það getur verið mjög frábrugðið eftir þjálfara hversu mikilvægur hann er en 
yfirleitt þá er þetta mjög gott og mjög mikilvægt. Þetta getur skipt mjög 
miklu máli fyrir aðilann sem er í starfsþjálfuninni að vera með þjálfara.  

 

Nýliðinn heldur áfram: 

... ég held að það sé mjög persónubundið gagnvart nýjum starfsmanni og 
þjálfaranum sjálfum hvernig það er en þeir [þjálfararnir] eru í sjálfu sér mjög 
mikilvægir fyrir heildina. 

 

Nýliðinn telur að þjálfarar séu mjög mikilvægir í sjálfu sér en það sé mjög persónubundið 

eftir nýliða hvort að hann þurfi á hjálp þjálfara að halda til að koma sér í starfið. Sumir 

nýliðar eru sjálfstæðari og þurfa ekki eins mikið aðhald frá þjálfurum og aðrir. 

Allir nýliðar fengu tvo þjálfara, einn í verslun og einn í þjónustuveri. Þegar þeir voru 

spurðir út í það hvort þeim fyndist óþægilegt að vera með tvo þjálfara fannst þeim 

skipta máli að fá fjölbreytnina. Þeim fannst líka gott að geta fylgst með mismunandi 

vinnubrögðum, sjá hvernig mismunandi aðilar gera mismunandi hluti. Einn þjálfarinn 

sagði: „bara að kenna þeim „trixin“ okkar“, annar þjálfarinn tekur undir: „... og bara 
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leiðbeina þeim í rétta átt“. Eftir að nýliðar hefja svo formleg störf móta þeir sína eigin 

aðferð eins og einn nýliðinn sagði: „ég var rosalega föst í tækni þjálfarans míns fyrst en 

núna er maður náttúrulega komin með sína eigin [tækni]“.  

Í ljós kom að hlutverk þjálfara var ekki bara að leiðbeina nýliðum í starfsþjálfuninni 

heldur ýttu þeir einnig undir það hvernig nýliðarnir tókust á við starfið eins og einn 

nýliðinn sagði: „hann var líka mjög duglegur að láta mig gera sjálfa, maður lærir 

náttúrulega langmest á því. Hann var mjög hjálpsamur og það var þægilegt að geta bara 

hent sér strax í djúpu laugina“. Þrátt fyrir að þjálfararnir ýttu svolítið á nýliðana til þess 

að framkvæma strax sjálfir þá voru þeir samt ekki að ýta á nýliðana til þess að gera 

eitthvað sem þeim fannst óþægilegt líkt og einn nýliðinn orðaði það: „það var ekkert 

verið að þrýsta á mig að gera eitthvað sem ég vildi ekki gera. Svo gat ég alltaf leitað til 

hans, það var bara geggjað“. Segja má að ákveðinn skilningur ríki á milli þjálfara og 

nýliða sem felst í því hvort að nýliðar séu tilbúnir til að framkvæma sjálfir hlutina eða 

ekki. Aðeins einn nýliði sagði að hann hefði viljað fá meiri hvatningu frá þjálfara sínum. 

Nýliðinn tók fram að hann væri stöðugt að spyrja spurninga en sagði jafnframt: „mér 

finnst að þjálfarinn eigi samt að vera alveg duglegur við að spyrja þig líka spurninga og 

ýta svolítið á þig“. Þannig að samskipti á milli þjálfara og nýliða þurfa að vera svolítið 

gagnkvæm. Þjálfarinn þarf líka að sýna áhuga á því að ýta undir kennslu nýliðans eins og 

einn þjálfarinn orðaði það: „það er líka hvatning um að þú verður að hugsa vel um 

nýliðann þinn, ekki bara; æi sittu hérna og hlustaðu á mig ... það er hvatning til að gera 

vel“. Annar þjálfari segir: „ég er sammála .. mér finnst þeir [nýliðarnir] standa sig mjög 

vel af því að ég er líka að hvetja þau til að spyrja“. 

Samband nýliða við þjálfara varir ekki bara á meðan starfsþjálfunin á sér stað heldur 

myndast einnig ákveðin tengsl á milli þeirra áfram í starfinu eins og einn nýliðinn sagði: 

„... það líka helst [sambandið] eftir einhvern veginn, ég leita oftast til hans í rauninni, 

sérstaklega svona fyrsta mánuðinn“. Þessi tengsl eru afar mikilvæg upp á framtíð 

nýliðans, að hafa einhvern sem þú getur alltaf leitað til.  

Viðtölin leiddu einnig í ljós að nýliðunum fannst þjálfararnir vera ákveðin fyrirmynd, 

einn nýliðinn komst svo að orði: „mér fannst allir svo klárir ... sem ýtti undir að ég vildi 

vera eins“. Þegar þjálfararnir voru spurðir út í hvert hlutverk þeirra væri svöruðu allir að 

þeir eigi að vera fyrirmynd og það þurfi að ríkja traust á milli þjálfara og nýliða eins og 
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einn þjálfarinn sagði: „... auðvitað á maður að geta treyst þjálfaranum sínum“. Annar 

þjálfari bætir við og sagði: „ég mundi líka segja að það væri mikilvægt bara að sýna þeim 

svolítið vel á hvað á að gera, ekki bara segja þeim hvað þau eiga að gera“. Einum þjálfara 

fannst mikilvægt að skynja þarfir nýliðans og hugsa svolítið til baka. Þjálfarinn sagði:  

... kannski að fara yfir þau atriði sem að þér fannst þú ekki vera með þegar 
þú varst í Nova skólanum. Setja þig svolítið í spor nýliðans og hugsa „þegar 
ég var nýliði hvernig fannst mér þetta?“ .. kenna þeim það sem þú kannt og 
það sem þér fannst þú ekki kunna vel í þeirra sporum þegar þú varst nýliði. 

 
Það er því nokkuð ljóst við greiningu gagnanna að hlutverk þjálfara er afar mikilvægt 

fyrir nýliða, ekki bara til þess að sýna þeim hvernig þau eiga að vinna vinnuna sína 

heldur einnig er mikilvægt að þeir fái ákveðinn stuðning. Nýliðar þurfa að fóta sig í 

nýjum starfsaðstæðum og er það hlutverk þjálfara að kenna þeim og sýna þeim á 

starfsferla Nova. 

 

5.3 Fullmótaður starfsmaður 

Í þessu þema er verið að greina hversu vel nýliðar hafa tileinkað sér námskeið Nova 

skólans og hvort þeir geti yfirfært það sem þau lærðu yfir á starfið sjálft.  

Þegar nýliðarnir voru spurðir út í það hvort námskeið Nova skólans nýttust við vinnu 

þeirra þá svöruðu því allir játandi eins og einn nýliðinn komst að orði:  

... já, mjög mikið. Það náðist mjög vel að kynna öll námskeiðin á tveimur 
vikum, það var raðað þessu þannig upp að það var farið yfir hvert einasta 
„aspect“ í einu og það náðist að „covera“ nánast allt saman. 

 

Annar nýliði sagði: „já, algjörlega. Sem sagt þetta er náttúrulega bara rosa mikið af 

þessum hlutum sem maður notar á hverjum degi“. Nýliðunum fannst að öll námskeiðin 

tengdust vinnu þeirra sem nýliðarnir voru mjög ánægðir með. 

Þegar viðtöl nýliða voru skoðuð kom í ljós að nýliðum gekk mjög vel að meðtaka allar 

þær upplýsingar sem komu fram í Nova skólanum. Þegar einn nýliðinn var spurður 

hvernig honum hefði gengið að meðtaka allar upplýsingarnar svaraði hann: „bara mjög 

vel mundi ég segja. Þetta var náttúrulega rosa mikið í einum pakka, tvær vikur bara 

sitjandi í skólastofunni og að fá rosa mikið af upplýsingum en það mundi ég segja sat 



 

70 

rosa mikið eftir“. Þrátt fyrir að það væri mikið af upplýsingum í Nova skólanum fannst 

nýliðunum ganga vel að tileinka sér þær allar. Einn nýliðinn sagði: „mér fannst ég geta 

sett mig í fótspor viðskiptavina og hálfgert lifað mig inn í margt af þessu þannig að það 

gekk alveg vel bara“. Viðtöl þjálfara leiddu í ljós að upplýsingarnar eru miklar en 

jafnframt hafa nýliðar tækifæri á því að vinna úr þeim, einn þjálfarinn sagði:  

... ég held að þú kennir ekkert á allt kerfið á 5 tímum ... þetta er ógeðslega 
mikið af upplýsingum á svo stuttum tíma að þú pikkar ekkert upp hvort sem 
er. Nova skólinn gæti verið í 2 vikur eitt námskeið ef þú ætlar að kenna 
einhverjum 100% á það. En þú veist að þetta tekur svo stuttan tíma og þess 
vegna kemur þetta hægt og bítandi.  

 

Einn nýliðinn sagði að kennarar Nova skólans væru líka duglegir í því að passa upp á 

að allir væru að meðtaka upplýsingarnar og sagði:  

... það var náttúrulega alveg sumir sem náðu þessu einn tveir og bingó en 
svo voru einhverjir aðeins seinir ... það var hjálpað öllum að meðtaka 
upplýsingarnar almennilega ... ef einhver var að dragast aftur úr og eitthvað 
svoleiðis þá þurfti maður að láta vita og þá var það bara græjað. 

 

Nýliðinn heldur áfram og sagði: 

Að móttaka skilaboðin gekk mjög vel held ég hjá flest öllum einmitt af því að 
það var borin svo mikil virðing fyrir því og skilningur, þú veist að það eru ekki 
allir sem að vinna á sama hraða. 

 

Nýliðarnir voru ánægðir með hvað kennarar Nova skólans gera sér grein fyrir því að hver 

og einn nýliði vinnur á sínum hraða og taka þeir sérstakt tillit til þess. 

Viðtölin leiddu einnig í ljós að þrátt fyrir að upplýsingarnar í Nova skólanum væru 

frekar miklar þá fannst nýliðunum ekki þörf á því að lengja skólann, þ.e. að hafa hann 

lengur en í tvær vikur, einn nýliðinn komst svo að orði: „mér gekk samt alveg ágætlega 

að fylgjast með ... þetta er náttúrlega rosalega mikið af upplýsingum í einu en þetta er 

líka alveg hæfilegur tími finnst mér“.  

Þegar viðtöl þjálfara voru svo skoðuð virðast allir þjálfararnir sammála um það að 

nýliðarnir væru mjög áhugasamir um Nova skólann, einn þjálfarinn sagði: „þau voru 

alveg rosalega spennt í að læra og að byrja að vinna“. Annar þjálfari bætir við: „... já, 
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svona að skella sér á þetta og þegar þau voru á seinustu dögunum í þjálfun þá vildu þau 

bara helst fara frá okkur og afgreiða ein“. Einn annar þjálfari bætir við: „þau voru meira 

tilbúin að hoppa út í djúpu laugina sem ég vildi gera líka þegar ég var að vinna hérna. Ég 

nennti ekki að bíða eftir að hlusta á þjálfarann minn, ég vildi bara bomba mér í þetta“. 

Áhugi nýliða fyrir því að byrja að starfa hjá Nova virtist vera mikill. Eins og þjálfararnir 

sögðu þá virtust flestir nýliðarnir nokkuð sjálfstæðir og tilhlökkun nýliða var mikil til þess 

að hefja formleg störf.  

 

5.3.1 Tilbúin að hefja störf 

Við greiningu viðtalanna kom í ljós að allir nýliðarnir voru tilbúnir að hefja störf að 

lokinni nýliðafræðslu í Nova skólanum. Einn nýliði sagði: „já, ég var tilbúin og mér var 

hent í djúpu laugina og það átti bara að gera það“. Annar nýliði sagði: „... svo var það 

ekkert eitthvað stress þegar maður var byrjaður að vinna þetta var alveg fljótt að lærast 

... sem var örugglega Nova skólanum að þakka“. Einn nýliðin tók það fram að hann væri 

90% tilbúinn að hefja formleg störf en honum gekk þó mjög vel. Sumir nýliðar voru þó 

nokkuð stressaðir en samt alveg tilbúnir, eins og einn nýliði sagði: 

Ég held að þetta hafi bara verið á því stigi að vera almennt stressuð fyrir að 
vera að byrja að vinna á nýjum stað. Ég man alveg eftir því að ég var alveg 
stressuð en þetta var ekkert svona óvenju svona yfirþyrmandi að ég held að 
ég hafi bara verið góð allavega. 

 

Svo var annar nýliði sem var alveg tilbúinn og sagði: 

Mér allavega fannst þetta vera himnaríki. Þetta var mjög góð þjálfun, að 
sjálfsögðu var maður alltaf stressaður en það var mjög fínt hvernig við 
fengum starfsþjálfun ... allavega það var mjög vel undirbúið okkur fyrir að 
vinna, vinna vinnuna sjálf. 

 

Þrátt fyrir að nýliðar teldu sig vera nógu vel undirbúna til þess að hefja formleg störf 

leiddu viðtöl þjálfara annað í ljós. Allir þjálfararnir töldu að nýliðarnir væru ekki nógu vel 

undirbúnir til þess að hefja störf að lokinni nýliðafræðslu í Nova skólanum. Einn 

þjálfarinn sagði samt: 
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Þetta er samt alveg rosalega persónubundið, bara eins og ef ég tek nýliðann 
sem ég var með núna og svo þar á undan, þeir sem voru þar á undan voru 
kannski alls ekki tilbúnir ... en núna þá einhvern veginn fannst mér þeir 
tilbúnir, ekki kannski alveg tilbúnir en frekar tilbúnir. 

 

Annar þjálfari segir að það sé mjög eðlilegt að nýliðarnir séu ekki alveg tilbúnir til þess 

að hefja formleg störf og útskýrði: 

Þú ert búinn að vera hérna á tveggja vikna námskeiði og ert í rauninni að 
læra allt nýtt, þú hefur aldrei verið á CRM eða Navision, þá er alveg eðlilegt 
að á tveimur vikum að þú sért ekki orðinn fullmótaður starfsmaður og sért 
bara 100%. Þannig að starfsreynsla er ekkert, þú lærir hana ekkert á tveimur 
vikum, þetta er bara eitthvað sem maður tekur sinn tíma og yfirleitt eru 
þetta mjög góðir starfmenn, kannski ekki alveg strax eða eftir einhvern 
kannski mánuð að þá ertu orðinn mjög góður starfsmaður þannig að þetta 
kemur bara með tímanum, ekkert sem maður kennir á tveimur vikum. 

 

Enn einn þjálfari bendir á að það sé mjög persónubundið hvernig fólk er undirbúið fyrir 

að hefja störf og sagði:  

Þetta er svo rosalega persónubundið ... þetta fer allt eftir nýliðanum sem þú 
ert með, þú ert ekkert að fara að móta nýliðann hvernig hann „act-ar“ ... 
mér finnst það meira vera hvernig karakter þú ert með, þú getur kannski 
lært inn á hann til að hjálpa nákvæmlega honum eða henni að ná sínu fram. 
Það er mjög mismunandi eftir náttúrulega persónum.  

 

Allir þjálfararnir tóku undir að nýliðar væru misjafnir í því að vera tilbúnir að hefja störf 

að lokinni nýliðafræðslu. Flestir töluðu um að skortur á sjálfsöryggi og skortur á trú á 

eigin getu sé ástæðan fyrir því hversu misjafnlega nýliðarnir eru tilbúnir að hefja formleg 

störf. Þjálfararnir tóku það sérstaklega fram að þrátt fyrir þennan persónubundna mun 

þá væru nýliðarnir mjög áhugasamir um allt ferlið. 

 

5.4 Endurgjöf 

Bæði nýliðar og þjálfarar voru sammála um að það sé ekki lagt sérstakt mat á námskeið 

Nova skólans. Fimm nýliðar töldu að ekkert sérstakt mat væri lagt á námskeiðin og tveir 

sögðu að það hefði mátt vera, einn nýliðinn sagði: „það hefði samt alveg mátt hafa mat 
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eftir hvert námskeið, bara þess vegna nafnlaust mat á blaði þar sem maður gat svarað 

hvernig manni leist [á námskeiðin] og hvernig væri hægt að gera betur“. Einn nýliðinn 

talaði um að það væri gott að hafa mat eftir hvert námskeið og bætti við: „það hefði 

veitt svona jákvæða styrkingu við þá sem eru virkari í námskeiðunum“. Hér á nýliðinn 

við að kennarar námskeiðanna ættu að nýta tækifærið til þess að virkja nýliðana betur 

með því að spyrja þá hvernig þeim finnist námskeiðið. Þannig ná kennararnir að virkja 

hvern og einn nýliða til að fá fram skoðun hans. Nýliðinn sagði einnig að kennarar og 

stjórnendur Nova skólans ættu að taka mark á þessum athugasemdum til þess að styrkja 

skólann enn betur.  

Allir þjálfararnir sögðu einnig að það væri ekkert mat lagt á námskeiðin eða nýliðana 

sjálfa. Þjálfararnir töldu það þó vanta og komu með uppástungu um hvernig mætti 

framkvæma það. Einn þjálfarinn komst svo að orði: „kannski ekki eftir hvern dag heldur í 

rauninni seturðu bara heildarmyndina eftir þessar tvær vikur og þá sestu með 

nýliðanum þínum og ferð yfir það hvað hann kann og hvað hann kann ekki“. Annar 

þjálfari segir: 

Mér finnst vanta í raun og veru [að] þeir sem sjá um Nova skólann fái „feed 
back“ frá þjálfurunum til að vita hvernig þeir eru að standa sig því þeir vita 
ekkert hvað er í gangi ... það er líka týpískt til að fyrirbyggja fyrir næsta 
námskeið ... tala við þá sem sjá um þetta, skólastjórana, og láta vita hvernig 
nemendurnir eru að standa sig.  

 

Að auki tekur annar þjálfari undir og segir: „... þá væri hægt að díla við það líka strax. Þú 

veist: já, gerum þetta eftir þessa viku, þetta er greinilega eitthvað sem allir eru ekki að 

ná, í staðinn fyrir að gera það bara á næsta námskeiði“. Fleiri þjálfarar segja sömu sögu 

og orðaði einn þeirra þetta svo: 

... ef þú færð ekki „feed back-ið“ þá getur sami Nova skólinn verið í rauninni 
tvisvar á ári [og] eins í bæði skiptin en í rauninni hefði átt að breyta eftir 
fyrra námskeiðið eða fyrri hópinn. Þannig að það þyrfti eitthvað „feed back“ 
eftir tvær vikur eða eftir fyrstu vikuna, hvað má vanta sem er hægt að bakka 
upp í næstu vikunni og taka svo samantekt kannski eftir tvær vikur [um það] 
hvað þau [nýliðarnir] kunna ekki og þá hefði þau átt að vera að setja meiri 
þyngd í þetta ákveðna í staðinn fyrir kannski eitthvað annað. 
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Flest allir nýliðarnir töluðu um prófin og verkefnin sem þau gerðu eftir námskeiðin. 

Þegar spurt var hvort nýliðarnir teldu að það væri eitthvað tekið mark á þeim þá héldu 

þau ekki eins og einn nýliðinn sagði: „nei, það var kannski bara sagt hver vann. Það var 

sagt hvað var vitlaust og hvað var rétt hjá þér en þetta var svo tæpur tími þannig að það 

var í rauninni bara hoppað í næsta“. Annar nýliði sagði: „ég er ekki svo viss um það. 

Þannig að ég held að þetta hafi ekki verið eitthvað metið, þú veist ég á örugglega þessi 

blöð enn þá“. Þessi ummæli ýta undir það að nýliðarnir telja að ekkert sérstakt mat sé 

lagt á verkefnin eða prófin. Einn nýliði taldi að þrátt fyrir að það væri ekkert sérstakt mat 

þá væri samt verið að skoða hvernig þeir stæðu sig á námskeiðunum og sagði: „það voru 

svona alltaf einhver verkefni yfirleitt í hverju námskeiði. Ætli það sé ekki bara það mat 

sem við gáfum til baka og þá sá fólk hversu vel við tókum eftir“. Nýliðinn heldur áfram 

eftir að hafa verið spurður hvort að þessi verkefni hafi verið metin: „... mig grunar ekki, 

maður sá stundum að maður þurfti ekki einu sinni að skila verkefnunum og svona 

þannig að þetta var meira svona til að láta okkur gera það, skiptir ekki máli hvernig 

okkur gekk“. Jafnframt taldi einn nýliðinn að námskeiðin væru mismikilvæg: „það virkaði 

svolítið eins og það væri mismunandi pressa á námskeiðunum“ og taldi hann að metin 

væri meira þau námskeið sem skiptu meira máli.  

Sá nýliði sem taldi að tekið væri mark á verkefnunum sagði: 

Ég held að þau hafi alveg tekið [verkefnin] til sín. Það voru nokkur verkefni 
sem voru svona leiðinlegu verkefnin sem að ég held að hafi farið bara í 
bunka. En þau sem innihéldu persónulegt mat okkar held ég að hafi verið 
passað kannski svolítið meira upp á. Þessu var ekki safnað saman í bunka 
heldur var raðað upp ... ég fékk allavega „vibe“ að það var fylgt meira á eftir 
þeim svona svolítið. 

 

Nýliðinn heldur áfram að tala um hvað er gert við verkefnin: 

... ég held að Nova hafi notað þetta mjög mikið. Ekki bara til þess að þjálfa 
starfsmenn og ekki bara fyrir sig heldur líka fyrir að sjá hvað þau eru að gera. 
Hvort að [Nova] séu að halda uppi það sem þau eru að gera og eiga að vera 
að gera, þá held ég að þau séu að nota þessar kannanir mjög mikið í það. 

 

Nýliðinn telur og trúir því að Nova sé að skoða hvernig ferli Nova skólans gengur fyrir sig 

til þess að geta bætt starfsemi sína. 
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Samt sem áður þá fannst nýliðunum þessi verkefni mjög góð leið til þess að læra það 

sem var kennt á námskeiðunum. Sumum fannst þau erfið en jafnframt mjög lærdómsrík.  

 

5.4.1 Eftirfylgni 

Við greiningu viðtalanna kom í ljós að engin sérstök eftirfylgni var eftir Nova skólann, 

þ.e. að yfirmenn fylgdu eftir því sem nýliðar lærðu og athuguðu hvernig þeim gengi að 

fóta sig í nýju starfi. Það voru þó nokkrir nýliðar sem töldu að eftirfylgnin færi í gegnum 

frammistöðumat sem lagt var fyrir nýliða mánuði eftir að þeir hófu formleg störf sín. 

Einn nýliðinn sagði: 

Þau [yfirmenn] vilja sjá árangur hjá fólki frá því hvenær þú byrjar og það er 
gert með frammistöðumatinu. Þá er sett hitt og þetta fyrir framan okkur, hér 
er staðan þín, hvað viltu gera í næsta mánuði. Þannig eigum við að bæta 
okkur og þannig vilja þau sjá árangur ... þau taka það fram í 
frammistöðumatinu og láttu okkur vita ef það er eitthvað, bara strax. 

 

Þó má álykta að þessi frammistöðumöt hafi ekki beint verið tengd Nova skólanum 

heldur bara verið til þess að meta hvern starfsmann, eins og einn nýliði sagði: „það er 

alveg eftirfylgni en kannski ekki nákvæmlega það sem að var farið yfir í Nova skólanum“. 

Eftirfylgnin er einnig í formi ábendinga frá yfirmönnum eins og einn nýliði komst að 

orði: „ég held að maður fái alltaf alla þá hjálp sem maður þarf á að halda og ef maður 

gerir eitthvað vitlaust sem maður áttar sig ekki sjálfur á þá er það alltaf leiðrétt og kennt 

manni það betur“. Líta má svo á að yfirmenn Nova leggi áherslu á verðleika hvers nýliða 

fyrir sig eins og einn nýliðinn segir: „jú, jú það hefur alveg verið reynt að bæta það sem 

ég er eitthvað slakur í og vinna með það sem ég er góður í“. Þannig að það er ekki bara 

verið að benda nýliðum á það sem betur mætti fara heldur er reynt að vinna með þá 

færni sem nýliðinn hefur. Annar nýliði telur að eftirfylgni eftir Nova skólann sé mjög góð 

og það sé passað mjög vel upp á starfsmenn Nova og útskýrði: 
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Það var mjög góð eftirfylgni og þau passa alveg að maður sé góður. Ég er 
reyndar svo heppinn að hafa ekki fengið spark í rassinn en ég veit af einum 
aðila sem er að vinna hérna, hann var ekki að standa sig nógu vel í einu dóti 
og það var sparkað í rassinn á honum á vingjarnlegan hátt ... þú ert ekkert 
verri en hinir þótt að það gerist eitthvað svona, það er bara tekið vel undir 
þetta og reynt að bæta úr því bara á sem bestu vegu. Þannig að eftirfylgnin 
eftir Nova skólann er mjög góð. 

 

Við greiningu gagna kom einnig í ljós að þrátt fyrir að flestir töldu að það væri engin 

sérstök eftirfylgni þá væru yfirmenn alltaf til staðar ef nýliðarnir þyrftu á að halda. Einn 

nýliðinn komst svo að orði:  

... jú að sjálfsögðu, [yfirmaðurinn] spyr náttúrulega hvort að það sé eitthvað 
sem að ég hef út á að setja eða eitthvað svoleiðis eða hvort að mig vanti að 
læra eitthvað meira þannig að þau eru alltaf tilbúin til að hjálpa. 

 

Ekki er sérstök eftirfylgni eftir Nova skólann sjálfan en út frá greiningu gagna má álykta 

að fylgst sé mjög vel með nýliðunum. Þeir fá alla þá hjálp sem þeir þurfa á að halda frá 

yfirmönnum sínum sem og öðrum starfsmönnum. Einnig er nýliðum bent á það sem þau 

eru að gera vitlaust og reynt að leiðrétta það á sem besta vegu. 

 

5.4.2 Að tjá sig við yfirmenn 

Allir töluðu um að það væri ekki sérstaklega lagt upp úr því að þú fengir að tjá sig um 

ferlið við yfirmenn eða samstarfsfólk. Allir þjálfararnir tóku undir það að nýliðarnir 

fengju ekki að tjá sig um nýliðafræðsluna við þau eins og einn þjálfarinn sagði: „ég 

mundi ekki segja mikið persónulega“. Annar þjálfari segir: „meira [um] spurningar sem 

tengjast náminu en ekki beint að þeir séu að tala um hvað fór fram á námskeiðunum 

heldur hvernig þau gera hlutina“.  

Þar sem stjórnunarstefna Nova er að koma fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi 

fram við þig þá ríkir mikil jöfnunarstefna innan Nova, það eru allir í sama liðinu. 

Nýliðarnir töluðu allir um að það væri afar gott að leita til yfirmanna, hvar og hvenær 

sem er. Allir nýliðarnir töluðu einnig um ef þau þurftu að tjá sig um ferlið þá væru 

yfirmenn og starfsmenn opnir fyrir því. Eins og einn nýliðinn lýsir því: 
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Ég var mjög sátt með Nova skólann og ef að ég hefði eitthvað út á að setja 
þá hefði ég getað farið og talað, það hefði alveg verið tækifæri til þess ... í 
rauninni er mér bent á það að ég hafi alltaf tækifæri til þess ... 
[yfirmennirnir] hrósa manni alveg fyrir það ef maður kemur og nefnir 
eitthvað um Nova skólann eða eitthvað annað vandamál. 

 

Flestir nýliðarnir töldu að það væri ekki þörf á því að tjá sig um ferli Nova skólans vegna 

þess að þeir töldu þess ekki þurfa, einn þeirra komst svo að orði:  

Ef ég mundi vilja tjá mig um það þá væri alveg hlustað á mig en maður hefur 
ekkert verið að spá í þessu af því að mér fannst þessi skóli mjög áhugaverður 
og skemmtilegur þannig að ég hef rosa lítið út á hann að setja. 

 

Annar nýliði tekur undir og sagði: „í rauninni hef ég ekki haft ástæðu þannig séð til þess 

og ef ég mundi vilja gera það þá mundi ég bara gera það hiklaust, þau taka ekki illa í 

það“. 

Við greiningu viðtalanna kom í ljós að allir nýliðarnir voru sammála um að ekki væri 

þörf fyrir þá að tjá sig um ferli Nova skólans því flestir voru sáttir með hann í heild sinni. 

Það er greinilegt að nýliðar treysta yfirmönnum sínum þar sem svo virðist sem yfirmenn 

séu mjög opnir fyrir því að nýliðar geti leitað til þeirra.  

 

5.5 Nova skólinn mikil forréttindi 

Þegar viðtölin voru skoðuð kom í ljós að almenn ánægja var á meðal nýliða með Nova 

skólann. Einn nýliðinn sagði: „... þetta eru bara svo mikil forréttindi að vera með Nova 

skólann þannig að ég er mjög þakklát“. Það er ljóst að Nova skólinn er góður 

undirbúningur til þess að nýliðar læra á starfsferla og aðferðir þegar þeir hefja störf eins 

og einn nýliði komst að orði: 

Nova skólinn var ótrúlega góður, ég hef aldrei farið í gegnum svona mikið 
ferli sem er svona að viðhalda manni einhvern veginn ... þetta var rosalega 
gott að fá svona nánari upplýsingar áður en þú byrjar að vinna og bara á 
mörgum sviðum líka, ekki bara í tölvukerfi heldur líka hvernig þú kemur fram 
við viðskiptavininn og sölutækni og allt þetta. Þannig að mér fannst þetta 
mjög gott. 
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Allir nýliðarnir töldu sig vera mjög vel undirbúna til þess að hefja formleg störf að lokinni 

nýliðafræðslu eins og einn nýliðinn sagði: „ég var miklu tilbúnari í starfið eftir þennan 

Nova skóla“. Aðrir töldu að Nova skólinn væri ómissandi hluti af því að hefja störf hjá 

Nova eins og einn nýliðinn lýsir því: „guð, þú byrjar ekki í Nova án þess að fara í Nova 

skólann, mér finnst hann bara rosalega, rosalega mikilvægur“. Þar af leiðandi vildu 

nýliðar ekki sleppa því að fara í Nova skólann líkt og einn nýliðinn sagði: 

... ef að þessi Nova skóli hefði ekki verið þá held ég að maður hefði verið 
miklu lengur að ná öllu ... á öðrum og þriðja degi þá voru spurningarnar 
búnar að minnka brjálæðislega mikið ... þetta rifjaðist allt upp þegar maður 
byrjaði að prófa sig áfram og vinna sjálfur. 

 

Annar nýliði sagði það sama: 

Mér finnst hann [Nova skólinn] mjög mikilvægur. Ég allavega hefði ekki viljað 
byrja án þess að fara í hann, þá hefði þetta örugglega verið miklu erfiðara og 
þá væri örugglega ennþá fullt af hlutum sem ég væri ekki búin að læra ... 
maður fór ekki bara beint í djúpu laugina, það var kennt manni hlutina áður 
en maður fór og maður var búinn að kynnast alveg meirihlutanum af 
starfsfólkinu og læra á allt húsið, mér fannst það líka mjög þægilegt við 
skólann. 

 

Þannig að það var ekki bara lært um starfsferla og aðferðir sem notaðar eru við störf 

heldur var starfsemi Nova kynnt í heild sinni og nýliðar fengu tækifæri til að kynnast öllu 

starfsfólki fyrirtækisins. Nýliðarnir töldu að það væri mjög mikilvægt og gefandi líkt og 

einn nýliðinn komst að orði: „mér fannst rosalega gaman að því að það væri svona 

fjölbreytni og þetta væru fjölbreytt námskeið en ekki bara ein stór bók sem að þú þurftir 

að fara í gegnum“. Starfsmenn Nova búa yfir miklum trúnaðarupplýsingum og fannst 

nýliðunum gott að þeim væri kennt að fara með þessar upplýsingar eins og einn nýliðinn 

lýsir því: 

Ég mundi bara segja mjög mikilvægur og bara nauðsynlegur. Þetta er svo 
yfirgripsmikið og þetta er svo mikið af upplýsingum og persónuupplýsingum 
sem fólk er að vinna með þannig að það er mjög mikilvægt að kenna fólki á 
það. 
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Einum nýliða fannst mikilvægt að fara í Nova skólann vegna þess að þá fékk hann að vita 

í hverju starfið felst og að það mundi ekki koma sér neitt á óvart þegar hann hóf loks 

formleg störf, eins og hann segir:  

„Concept-ið“ í sjálfu sér er algjör snilld, ótrúlega þægilegt að geta farið í 
svona skóla og fengið smá innsýn inn í hvað maður er að fara að gera í 
staðinn fyrir að henda sér út á gólf og krafla sig áfram ... upplifunin mundi ég 
segja er bara mjög góð. 

 

Viðtölin leiddu í ljós að Nova skólinn jók á samheldni á meðal nýliða sem þeim þótti 

mjög mikilvægt. Nýliðarnir töluðu flest allir um að þeim fannst gott að vera í hópi í 

staðinn fyrir að byrja einir og óstuddir í nýrri vinnu, einn nýliðinn sagði: 

Undirbúningur fyrir þetta starf var rosalega góður og Nova skólinn er mjög 
góð leið. Þetta var mjög sniðug leið fyrir alla að vera samferða í vinnunni og 
þú býrð líka til merkilega góðan hóp svona milli fólksins þegar þau koma inn 
saman. Þú ert ekki að koma inn einn, þú ert ekki stakur einn að læra hitt og 
þetta eða eitthvað svoleiðis. Þið farið inn á sama tíma og lærið þetta saman, 
þið eruð að hjálpast að, það er mikil samvinna sem er mjög gott. 

 

Við greiningu viðtalanna kom í ljós að nýliðarnir töldu einnig að Nova skólinn væri að 

móta starfsmenn eftir gildum fyrirtækisins eins og einn komst að orði:  

... [nýliðinn fær að] koma inn í Nova sem opinn og glæsilegur starfsmaður 
sem Nova vill fá að sjá í búðunum sínum. Ef þú ert ekki alveg kominn þangað 
þá er þér hrint fram af brúninni með Nova skólanum ... þetta var mjög 
sniðugur undirbúningur. 

 

Annar nýliði segir: „ég held að Nova átti sig alveg á því að Nova eru starfsmennirnir“ og 

gefur því í skyn að Nova skólinn sé hugsaður til að byggja upp reynda starfsmenn. Einnig 

töluðu nýliðarnir um viðskiptavini fyrirtækisins og það hvað Nova skólinn skipti miklu 

máli til að gera vel við þá eins og einn sagði: „fínt að vita að maður er að vinna fyrir 

fyrirtæki sem er að leggja mjög mikið á sig til þess að gera sitt allra, allra besta gagnvart 

viðskiptavininum“ og talar hann um íslensku ánægjuvogina í sambandi við það. Einn 

nýliðinn talar um að trúverðugleiki starfsmanna Nova aukist gagnvart viðskiptavinum 

vegna þess að þeir hafi farið í skóla til þess að læra vinnuna sína, einn nýliðinn lýsir 

þessu svona: 
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Þegar fólk heyrir að maður er í Nova skóla þá bara „ókei, þeim er ekki sagt 
að fara í vinnuna sína og allt í einu byrja að vinna og vita ekkert. Þau eru búin 
að fara í skóla og búin að taka próf og þau eru menntuð þannig séð fyrir sínu 
starfi.“ 

 

Þegar viðtöl þjálfara voru skoðuð þá kom í ljós allir þjálfararnir voru sammála um að 

Nova skólinn hefur þróast í betri átt með meira skipulagi en áður, eins og einn þjálfarinn 

orðaði það: „mér finnst [hann] hafa batnað frekar ... meira skipulag og betri þjálfun eða í 

rauninni meiri einstaklingsmiðaðri þjálfun, þannig að það má segja að í rauninni er Nova 

skólinn að batna frekar en hitt sko, alveg klárlega“. Allir þjálfararnir töluðu um að Nova 

skólinn væri ómissandi í þjálfunarferli nýrra starfsmanna hjá Nova. 
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6 Umræða 

Við greiningu gagna kom margt fram sem rannsakandi taldi afar áhugavert en reynt var 

að takmarka niðurstöður með rannsóknarspurningarnar í huga. Gætt var að því að draga 

fram það sem skipti mestu máli fyrir niðurstöður hvað varðar nýliðafræðslu Nova 

skólans. 

Í umræðukafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og leitast verður 

við að setja þær fram í fræðilegt samhengi. Umræðukaflinn skiptist í fimm undirkafla þar 

sem hvert og eitt þema er dregið saman í eina heild.  

 

6.1 Upplifun af námskeiðum í Nova skólanum 

Segja má að Nova hafi gert nokkuð vel hvað varðar námskeið Nova skólans. Allir nýliðar 

voru sáttir með námskeiðin í heild sinni þrátt fyrir að einstaka námskeið vektu 

mismikinn áhuga hjá nýliðunum. Bæði þjálfarar og nýliðar töldu að það væri gott 

jafnvægi á milli þátttöku nýliða og námskeiða í skólanum. Kennarar Nova skólans hvetja 

nýliða til þátttöku sem telst vera afar mikilvægt til þess að skapa nám innan fyrirtækja 

(Senker, 2000). Almenn ánægja er með námskeið Nova skólans sem telst vera mjög gott 

þegar kemur að því að skipuleggja hvaða námskeið eigi að taka fyrir og hverju megi 

sleppa. Þjálfurunum fannst þó að námskeiðin mættu vera markvissari. 

Eins og áður hefur komið fram virðist áhugi nýliða ákvarða hvort þeim finnist 

námskeið Nova skólans skemmtileg eða ekki. Skemmtilegustu námskeiðin töldu nýliðar 

vera fyrst og fremst söluþjálfunina þar sem allir nýliðarnir nema einn tóku fram að það 

væri skemmtilegasta námskeiðið. Leach og Liu (2003) segja að söluþjálfun ýti undir 

fyrirtækjahollustu, meiri söluhagkvæmni og jákvæðari samskipti við viðskiptavini og telja 

má því að söluþjálfunin sé ekki bara skemmtilegt námskeið heldur afar mikilvægt fyrir 

Nova í heild sinni. Þar sem Nova byggist upp á sölu og góðri þjónustu við viðskiptavini 

má telja að söluþjálfunin sé afar mikilvæg til þess að tengja þessi tvö markmið saman. 

Við greiningu gagnanna kom í ljós að ástæðan fyrir því að nýliðar töldu söluþjálfunina 

skemmtilegasta námskeiðið var sú að kennari námskeiðsins braut það upp með því að 
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breyta um umhverfi frá venjulegri kennslustofu með því að taka nýliðana í göngutúr. 

Nýliðarnir virtust vera almennt sáttir með uppátækið sem gerði námskeiðið jafnframt 

minnisstæðasta námskeiðið. Þjálfararnir töldu einnig að sölukunnátta nýliða væri 

áberandi góð þegar nýliðar byrjuðu að vinna. Segja má að þau námskeið sem eru 

skemmtileg sitji meira eftir hjá nýliðum sem tileinka sér þau líka í meira mæli en önnur 

námskeið sem talin eru ekki jafn skemmtileg. Það mætti því brjóta upp fleiri námskeið 

frá hefðbundnu formi yfir í eitthvað óhefðbundið sem allir gætu haft gaman að.  

Önnur námskeið sem nýliðar töldu vera skemmtileg eru dótakassinn, símtækja- 

námskeiðin og ýmis námskeið tengd Nova. Enn og aftur þá er það áhuginn sem kemur 

sterkur inn hvað varðar það af hverju nýliðum fannst þessi námskeið skemmtilegust. 

Þau námskeið sem vöktu lítinn áhuga hjá nýliðum voru aðeins þyngri námskeið. 

Flestir nýliðar töluðu um landlínunámskeiðið því að efnið hafi verið „þurrt“ og vakið 

lítinn áhuga. Skilningsleysi á efninu virtist ákvarða það að námskeiðið þótti vera hvað 

leiðinlegast. Navision-kerfið er stórt kerfi sem nýliðarnir töldu leiðinlegt vegna þess að á 

námskeiðinu misfórst tölvukerfið sem nýliðarnir áttu að nota til þess að læra á kerfið, í 

framhaldinu var síðan einungis stuðst við glærur. Nýliðarnir töldu að þeir hefðu lært 

hvað minnst af þessu námskeiði og þjálfarar vildu meina að það væri í raun ekki hægt að 

kenna þetta námskeið á glærum heldu þyrftu nýliðar að prófa sjálfir að feta sig áfram í 

kerfinu. 

Fróðlegt var að sjá að varðandi öll þau námskeið sem nýliðar töldu vera mest 

krefjandi töldu þau einnig að þau þyrftu meiri, betri eða dýpri þjálfun í þeim. CRM- og 

Navision-námskeiðin stóðu þarna langmest upp úr. Bæði þessi kerfi eru mjög stór og 

mikilvægur þáttur í starfi Nova. CRM er notað bæði í verslun og í þjónustuveri en 

Navision er einungis notast við í verslun. Við greiningu gagna kom í ljós að þeir sem 

fengu starf í þjónustuverinu hafa litla sem enga þekkingu á Navision því að þau hafa ekki 

fengið kennslu á kerfið. Það er alveg ljóst að Nova þarf að gera þessi námskeið skilvirkari 

og betri svo að nýliðar verði öruggir í að notast við kerfin.  

Hvað varðar formlegt nám Nova skólans má telja að stjórnendur fari að einhverju leiti 

eftir því sem færðin segja. Til að mynda hefst Nova skólinn alla daga á formlegu námi 

þar sem námskeiðin fara fram í ákveðnum kennslustofum í Nova (Wilson, 2005). Í raun 

eru þetta svolítið þvingandi námskeið því námskeiðin innihalda fyrirfram ákveðið efni 
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sem stjórnendur Nova telja að nýliðar eigi að læra (Malcom, Hodkinson og Colley, 2003). 

Goldstein og Ford (2002) telja að þjálfun eigi að byrja með formlegri þjálfun líkt og Nova 

leggur upp með. Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson (2008) telja einnig 

mikilvægt að þjálfunarferli byrji á forkynningu þar sem Nova er kynnt í heild sinni.Þegar 

stundaskrá Nova skólans er skoðuð fer fyrsti dagurinn í það að kynna starfsemina í 

grófum dráttum og forstjóri Nova býður nýliða velkomna. Slík kynning ýtir undir að 

nýliðum finnst þeir vera velkomnir í fyrirtækið líkt og Dessler (2005) bendir á og 

jafnframt ýtir það undir að nýliðar tengist fyrirtækinu betur (Ingi Bogi Bogason og Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2008). Einnig hefur Nova lagt upp með að hafa móttöku nýliða 

víðtæka og langvarandi þar sem farið er yfir flest allt sem nýliðar þurfa á að halda í starfi 

sínu og að Nova skólinn er í tvær vikur (Goldstein og Ford, 2002). 

 

6.2 Starfsþjálfun og fóstrakerfið 

Eftir formlegt nám, þ.e. námskeiðin, í Nova skólanum tekur við óformlegt nám eða 

starfsþjálfunin. Nýliðarnir fá því tækifæri til að nota það sem þau lærðu í formlega 

náminu við raunverulegar aðstæður (Mitchell, 1987). Boud og Middleton (2003) segja 

að óformlegt nám eigi sér stað þegar við lærum af öðrum í vinnunni. Arachchige (2014) 

segir að í starfsþjálfun fái nýliðar tækifæri til að kynnast menningarlegum viðmiðum, 

gildum og starfsháttum innan fyrirtækisins. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að Nova skólinn mætti leggja meira upp úr starfsþjálfun en gert er. Allir nýliðarnir og 

þjálfararnir vildu sjá meiri tíma í starfsþjálfunina og töldu nýliðarnir að sá tími væri 

mikilvægasti tími Nova skólans. Þar sem Morrison (1993) hefur bent á að nýliðar séu 

opnari fyrir nýjum upplýsingum og aðlagist betur nýjum aðstæðum í starfsþjálfun ættu 

stjórnendur Nova skólans að leggja meiri áherslu á þann tíma. Jafnframt bendir Schmidt 

(2009) á að starfsþjálfun hefur jákvæð áhrif á nýliðana þar sem þeir fá skilvirkari 

kennslu, meiri hvatningu og betri tilfinningu fyrir því að það sem þau eru að læra á 

námskeiðunum skili sér í starfið sjálft. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að þegar 

nýliðarnir fengu tækifæri til þess að yfirfæra það sem þeir lærðu á námskeiðunum yfir á 

starfið sjálft þótti þeim það mjög mikilvægt. Þetta styður við það sem Blanchard og 

Thacker (2004) segja þar sem fjallað er um að yfirfærsla þjálfunar er einn mikilvægasti 

þáttur í þjálfun starfsmanna og er greinilegt að nýliðarnir sjálfir upplifa mikilvægi þess. 
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Nýliðarnir sögðu frá því að þegar þeir kæmu í starfsþjálfunina þá fyrst byrjuðu þau að 

læra, „vinna vinnuna sjálfa“ eins og einn nýliðinn komst að orði. 

Margir nýliðar fjölluðu um að þeir vildu fá meira af raunverulegum dæmum í 

starfsþjálfuninni. Goldstein og Ford (2002) fjalla einmitt um mikilvægi þess að nýliðar 

geti tileinkað sér hið raunverulega vinnuumhverfi og því er nauðsynlegt að hafa fleiri 

raunveruleg umfjöllunarefni í Nova skólanum. Þjálfararnir vildu hafa það sem hlutverk 

sitt að fræða nýliðana um það sem getur gerst í raun og veru í starfi hjá Nova. 

Þegar hlutverk þjálfara voru rædd fannst öllum nýliðunum mikilvægt að hafa þjálfara 

sem leiðbeindu þeim í starfsþjálfuninni enda er fóstrakerfið ein mest notaða 

þjálfunaraðferð í heiminum í dag (Bression, Osle og Schneider, 2014). Ástæða þess að 

fóstrakerfið er vinsæl þjálfunaraðferð kann að stafa af því hversu skilvirk þjálfun 

starfsmannsins er. Þjálfarakerfi Nova skólans er hér engin undantekning þar sem 

nýliðarnir töluðu allir um að þeir lærðu mest á því að fylgja eftir þjálfurum sínum. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að nýliðunum fannst afar mikilvægt að sjá hvernig verkið 

væri unnið áður en þeir sjálfir framkvæmdu vinnuna sem er eitt af lykilhlutverkum 

þjálfaranna (Broad og Newstrom, 1992). Félagsnámskenning Bandura (1977) á því vel 

við hér, tengsl nýliða við þjálfara þar sem nýliðarnir læra starf sitt með því að fylgjast 

með hegðun þjálfaranna.  

Bergelson (2014) fjallar um tegundir fóstrakerfa, segja má að þjálfarar Nova skólans 

tileinki sér hópfóstrakerfi þar sem hver og einn nýliði fær tvo þjálfara. Því má segja að 

nýliðar og fóstrar deili reynslu sinni á milli sín, axli ábyrgð á hvert öðru og styðji hvert 

annað til að ná settum markmiðum. Áberandi var að nýliðunum fannst mikilvægt að fá 

fjölbreytnina sem felst í því að vera með tvo þjálfara.  

Þjálfararnir töluðu flestir um að það sem nýliðarnir væru meðal annars fyrstir til þess 

að tileinka sér væri kjörorð Nova og það hvað Nova stendur fyrir. Þar sem fóstrakerfi ýtir 

undir fyrirtækjahollustu nýliða má telja að þjálfararnir eigi virkan þátt í því að nýliðarnir 

hafa tileinkað sér þarfir og markmið Nova (Spencer og Spencer, 1993). 

Fyrirtækjahollusta gengur einnig út á mikla samheldni sem Nova skólinn hefur náð að 

tryggja á meðal nýliða og þjálfara.  

Einn nýliðinn fjallar um að það sé persónubundið eftir nýliðum hvort þeir þurfi á 

mikilli hjálp þjálfara að halda eða ekki. Einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á þjálfun er 
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sá eiginleiki einstaklings að hafa trú á eigin getu til að yfirfæra þekkinguna á starfið sjálft 

(Grossman og Salas, 2011; Velada, Caetano, Michel, Lyons og Kavanagh, 2007). Því má 

áætla að þeir nýliðar sem hafa meiri trú á eigin getu hafi minni þörf fyrir að fá hjálp frá 

þjálfara (Bandura, 1986). 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að samband á milli þjálfara og nýliða þarf að vera 

svolítið gagnkvæmt, þ.e. að þjálfarinn þarf líka að spyrja nýliðann spurninga en ekki bara 

öfugt. Slík gagnkvæm samskipti gera bæði þjálfara og nýliða að betri starfsmönnum 

(Bergelson, 2014). Broad og Newstrom (1992) benda á að þjálfarar þurfa ekki bara að 

vera virkir á meðan á þjálfun stendur heldur einnig eftir þjálfunina. Telja má að þjálfarar 

Nova skólans taki virkan þátt í hlutverki nýliðans líka eftir þjálfun þar sem nýliðar leita 

oftast til þeirra eftir að þjálfunarferlinu er lokið. Líta má svo á að samband nýliða og 

þjálfara sé ákveðið sálfræðilegt ferli þar sem báðir aðilar skuldbinda sig hvor öðrum til 

frambúðar (Broad og Newstrom, 1992). 

Greinilegt er að hlutverk þjálfara er afar mikilvægt í Nova skólanum þar sem nýliðar 

læra bæði af þeim og læra hvernig þeir geta yfirfært það sem þeir lærðu á 

námskeiðunum yfir á starfið sjálft. Það er því nokkuð ljóst að ekki má skera um of af 

starfsþjálfunartímanum því nýliðar telja þennan tíma bæði skemmtilegastan og bestan 

til þess að undirbúa sig fyrir starfið hjá Nova. 

 

6.3 Starfstengdur árangur Nova skólans 

Alls voru 32 námskeið á dagskrá Nova skólans sem kennd voru á tveimur vikum ásamt 

starfsþjálfuninni sem var á hverjum degi. Því er ljóst að Nova skólinn er afar viðamikill 

skóli fyrir nýliða til að þreyta nám við. Það eru því töluverðar upplýsingar og margt að 

læra á þessum tíma fyrir nýliðana. Þegar viðtölin voru greind kom í ljós að þrátt fyrir 

viðamikil námskeið þá voru allir nýliðanir sammála um að öll námskeiðin tengdust vinnu 

þeirra í dag. Allt sem kennt var í Nova skólanum er notað við dagleg störf starfsmanna í 

Nova. Almenn ánægja var á meðal nýliða með það hversu fjölbreytt námskeiðin voru og 

hvað þau náðu að dekka allt það sem tengist störfum þeirra.  

Einn helsti tilgangur þjálfunar er að nota það sem lærst hefur við vinnuna sjálfa strax 

eftir þjálfunina (Broad og Newstrom, 1992). Þjálfararnir eru sammála um þetta þar sem 

þeir litu allir svo á að nýliðarnir væru mjög spennt fyrir að læra og byrja að vinna. Svo 
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virðist sem allir nýliðarnir væru afar áhugasamir um allt ferli Nova skólans. Goldstein og 

Ford (2002) hafa bent á að fyrirtæki hafa í auknum mæli gert þjálfun víðtækari og meira 

langvarandi til þess að komast hjá því að starfsmönnum finnist þeim drekkt í 

upplýsingum sem þeir fá ef þjálfun varir í stuttan tíma. Nova skólinn stóð í tvær vikur og 

töldu nýliðar ganga vel að meðtaka upplýsingarnar. Einnig kom í ljós að kennarar Nova 

skólans passa einnig mikið upp á það að allir nýliðarnir séu með á nótunum, ef einhver 

er að dragast aftur úr þá er það bara „græjað“. 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar gefa til kynna að besta formlega móttökuferli 

nýliða á Íslandi sé í þjónustu- og verslunargeiranum sem Nova tilheyrir. Ánægjulegt er 

að sjá að íslensk fyrirtæki eru í auknum mæli að styðjast við móttökuferli varðandi nýja 

starfsmenn og einnig er ánægjulegt að sjá að fleiri dögum er varið í þjálfunina (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2006; Arney Einarsdóttir o.fl., 2009). Nova skólinn er því að leggja sitt 

að mörkum hvað varðar nýliðafræðslu á Íslandi. 

Þar sem markmið þjálfunar er að flýta fyrir námi starfsmanna til að auka hæfni þeirra 

í starfi (Dessler, 2005) hefur Nova skólanum tekist vel til. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

Nova skólinn undirbjó nýliða vel fyrir störf sín því flestir töluðu um að þeir væru tilbúnir 

að hefja störf að lokinni nýliðafræðslu. Þó að allir nýliðarnir væru tilbúnir að hefja störf 

voru þeir samt sem áður misvel tilbúnir til þess. Sumir voru nokkuð stressaðir á meðan 

einn nýliði var alveg tilbúinn að sínu mati. Margir nýliðar töldu að best væri að skella sér 

í djúpu laugina og byrja bara að vinna, hvort sem þeim fyndist þeir vera tilbúnir eða ekki. 

Þrátt fyrir að nýliðarnir teldu sig allir vera tilbúna að hefja störf var áhugavert að sjá 

að þjálfararnir voru því ósammála. Allir þjálfararnir töldu að nýliðarnir væru ekki tilbúnir. 

Skortur á sjálfsöryggi og skortur á því að taka ábyrgð voru ástæðurnar fyrir því að 

þjálfararnir töldu að nýliðarnir væru ekki alveg tilbúnir. Telja má því að suma nýliða 

skorti trú á eigin getu eins og Bandura (1986) fjallar um. Einstaklingar þurfa að trúa því 

að þeir búi yfir einhverri færni eða hæfni til þess að þeir geti notfært sér hana við starfið 

sjálft. Telja má að nýliðarnir hafi ekki haft trú á sjálfum sér varðandi það að þrátt fyrir 

allt þjálfunarferli Nova skólans væru þeir ekki tilbúnir að hefja störf að mati þjálfarana. 
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6.4 Mat á árangri þjálfunar 

Samkvæmt fræðunum er alveg ljóst að það er afar mikilvægt fyrir fyrirtæki að mæla 

árangur af þjálfun til þess að skoða hvað sé hægt að bæta (Grohmann og Kauffeld, 2013; 

Kirkpatrick, 1998; Saks og Burke, 2012). Niðurstöðurnar sýndu að það er afar óljóst hjá 

bæði nýliðum og þjálfurum hvort að verið sé að kanna áhrif námskeiða með sérstöku 

mati. Reyndar töldu allir þjálfarar og allir nýliðar nema einn að ekkert mat væri lagt á 

námskeiðin, verkefni eða starfsþjálfun Nova skólans. En um leið fannst bæði nýliðum og 

þjálfurum mjög mikilvægt að slíkt væri framkvæmt, ekki bara til þess að sjá hvernig 

nýliðarnir væru að standa sig heldur einnig svo að nýliðar fengju tækifæri til að koma 

skoðunum sínum á framfæri um námskeiðin. Þar sem þjálfarar eru í daglegum 

samskiptum við nýliðana og sjá líka mest hvernig nýliðarnir ná að tileinka sér það sem 

þau lærðu á námskeiðunum í starfinu sjálfu mættu stjórnendur Nova leggja áherslu á að 

fá álit þeirra á því hvernig nýliðarnir eru að standa sig. Skortur á reynslu stjórnenda Nova 

gæti verið ein skýring þess af hverju ekkert mat er lágt á þjálfunina (Eseryel, 2002). 

Þegar íslenskar rannsóknir eru skoðaðar sést að stjórnendur leggja lítið sem ekkert upp 

úr því að framkvæma mat á árangri þjálfunar, svo virðist sem Nova sé hér engin 

undantekning (Inga Jóna Jónsdóttir, 2004). 

Ánægjulegt var að sjá við greiningu gagna að þrátt fyrir að ekkert mat sé lagt á 

þjálfunarferlið þá er samt sem áður tekið frammistöðumat tiltölulega fljótlega eftir að 

nýliðar hefja störf. Þrátt fyrir að innihald frammistöðumatsins virðist ekki tengjast beint 

þjálfunarferli Nova skólans fá nýliðar samt sem áður að tjá sig um vinnuna sína. Einnig 

hjálpa yfirmenn nýliðunum að gera betur í starfi með því að benda þeim á hvað þeir eru 

að gera vel og hvað þarf að bæta. Telja má því að yfirmenn Nova séu að passa upp á að 

bæta ekki bara árangur nýliðana heldur einnig auka skilvirkni innan fyrirtækisins með 

frammistöðumatinu (Goldstein og Ford, 2002). 

Opin samskipti við yfirmenn var áberandi orðalag sem nýliðar notuðu þegar þeir voru 

að lýsa samskiptum sínum við yfirmenn. Þrátt fyrir að nýliðar hefðu ekki ástæðu til þess 

að tjá sig um ferli Nova skólans töluðu allir um að yfirmennirnir væru alltaf tilbúnir að 

ræða við þá. Opin samskipti er eitt af einkennum lærdómsfyrirtækja (Mintzberg, 

Ahlstrand og Lampel, 1998) og telja má því að Nova sé lærdómsfyrirtæki.  
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Megintilgangur þess að framkvæma mat á þjálfun samkvæmt Goldstein og Ford 

(2002) er sá að skoða hvort þjálfunin hafi skilað tilsettum árangri. Þar sem svo virðist 

sem ekkert sérstakt mat sé lagt á námskeið eða Nova skólann í heild sinni má telja að 

stjórnendur Nova vita í raun ekki hvort nýliðafræðslan sé að skila þeim árangri sem 

ætlast er til af henni. Stjórnendur mættu því bregðast betur við til þess að þróa Nova 

skólann til betri vegar til framtíðar með því að framkvæma mat á árangri 

nýliðafræðslunnar. 

 

6.5 Upplifun af Nova skólanum í heild sinni 

Þau orð sem nýliðarnir notuðu til þess að lýsa Nova skólanum voru forréttindi, þakklæti, 

tilbúin/n, ómissandi, fjölbreytni og upplifun. Svo sterk og góð lýsing á skólanum gefur til 

kynna að Nova skólinn sé að standa undir væntingum nýliðanna. Upplifun nýliðanna 

virðist vera einkar góð á Nova skólanum í heild sinni. 

Helstu einkenni lærdómsfyrirtækja samkvæmt Prusak (1997) er samvinna, þjálfun og 

andi ásamt hvatningu og stuðningi frá yfirmönnum sem og öðrum samstarfsfélögum. 

Allir þessir þættir eiga við um Nova skólann og telja má því að Nova sé 

lærdómsfyrirtæki. Einn nýliðinn bendi á að Nova áttar sig á því að Nova er 

starfsmennirnir, ein forsenda fyrir lærdómsfyrirtækjum byggist einmitt á 

einstaklingunum innan fyrirtækisins (Argyris og Schön, 1996; Pedler, 1995; Senge, 

Kleiner, Roberts, Ross og Smith, 1994). Í þessu samhengi hefur Senge (1990) fjallað um 

fögin fimm sem snúast um fimm þætti sem eru mikilvægir til þess að fyrirtæki geti lært. 

Afburðafærni einstaklinga snýst um það að grundvöllur lærdómsfyrirtækja er samansafn 

lærdóms allra starfsmanna. Allir nýir starfsmenn sem byrja hjá Nova þurfa að fara í Nova 

skólann. Fagið hugræn líkön fjallar um að stöðugt sé verið að spyrja spurninga og er 

hægt að yfirfæra það á það hversu vel er tekið í að nýliðar Nova skólans spyrji spurninga. 

Einnig hafa þjálfararnir sagt að þeir hvetji nýliðana til þess að spyrja spurninga. 

Sameiginleg sýn snýst um samheldni á meðal starfsmanna. Niðurstöður viðtalanna 

leiddu í ljós að mikil samheldni er á meðal þjálfara og nýliða sem og annarra 

starfsmanna Nova. Liðsheildin lærir byggist á því að fyrirtæki hafa ákveðin markmið sem 

þarf að ná og því er nauðsynlegt að allir innan fyrirtækisins séu að vinna í því að ná 

settum markmiðum. Námskeið Nova skólans eru sett fram með því að markmiði að ná 
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fram einhverju ákveðnu úr hverjum nýliða. Nýliðarnir vinna svo í þessum markmiðum 

þegar þeir hefja formleg störf. Kerfishugsun er loks límið sem heldur þessu öllu saman á 

kerfisbundinn átt. Telja má að Nova skólinn sé þessi kerfishugsun sem heldur utan um 

alla hina þættina til þess að mynda lærdómsfyrirtæki. 

Þar sem Nova er ungt og ferskt fyrirtæki á markaði má segja að Nova skólinn veiti 

ákveðið samkeppnisforskot á önnur fyrirtæki. Ekki er vitað til þess að samkeppnisaðilar 

Nova stundi jafn viðamikla nýliðafræðslu og Nova skólinn er. Þar sem nám innan 

fyrirtækja er forsenda þess að fyrirtækjum vegni vel á mörkuðum má telja að Nova hafi 

þar ákveðið samkeppnisforskot (Argyris, 1991; Kristín Guðmundsdóttir og Eðvald Möller, 

2012).  

Svo virðist að Nova skólinn hafi þróast í betri átt með meira skipulagi en áður því allir 

þjálfararnir töldu skólinn betri núna heldur en þegar þeir voru í honum. Allir nýliðarnir 

voru sammála um að Nova skólinn væri ekki bara mikilvægur heldur einnig forsenda 

þess að þau nái að tileinka sér þá starfsferla og vinnubrögð sem ætlast er til af þeim í 

starfi og til þess að geta veitt framúrskarandi þjónustu líkt og Nova leggur upp með. 

Stefna Nova í starfsmannamálum er að skapa sterka og öfluga liðsheild meðal 

starfsmanna og segja má að hafi tekist að skapa þá stefnu með skólanum. 

 

6.6 Rannsóknarspurningum svarað 

Þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram í upphafi til að kanna og meta 

nýliðaþjálfun Nova skólans voru: 

� Hvað gerir Nova skólinn vel? 

� Hvað mætti Nova skólinn gera betur? 

� Skilar Nova skólinn þeim árangri sem ætlast er til af honum, þ.e. að undirbúa 
nýliða í störf hjá Nova? 

Það er greinilegt að Nova skólinn er að gera margt vel þar sem almenn ánægja er hjá 

bæði þjálfurum og nýliðum með skólann. Nýliðunum fannst námskeiðin afar fjölbreytt 

og ná yfir flest allt það verksvið sem þeir þurfa að notast við í vinnu sinni. Nova skólinn 

kennir einnig nýliðum þá menningu sem ríkir innan Nova með hjálp þjálfaranna, opin 

samskipti og að allir eru í sama liðinu. Stefna Nova er að skapa sterka og öfluga liðsheild 
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sem Nova hefur sannarlega náð með tilkomu Nova skólans. Einnig er alveg ljóst að Nova 

er að ala af sér afburðastarfsmenn með Nova skólanum þar sem Nova hefur unnið 

íslensku ánægjuvogina þrjú ár í röð. 

Það sem mætti gera betur varðandi Nova skólann er að hafa meiri starfsþjálfun fyrir 

nýliða og passa sérstaklega upp á þann tíma. Einnig þarf að skipuleggja einkum tvö 

námskeið betur, CRM og Navision. Skipta þarf CRM-námskeiðinu niður á tvo daga og 

jafnframt að taka það fyrr inn í stundaskrá skólans. Navision þarf að vera betur 

undirbúið og nýliðar þurfa að fá tækifæri til að yfirfæra kennsluna sem þeir fá yfir á 

starfið sjálft. Eins hefur verið bent á að það þurfi að framkvæma sérstakt mat á Nova 

skólanum svo bæta megi námskeiðin eftir hvern skóla og til þess að sjá hvort Nova 

skólinn sé að skila árangri. 

Hvað varðar spurninguna hvort Nova skólinn sé að skila þeim árangri sem ætlast er til 

af honum er ekki gott að svara því. Svo virðist sem ekkert sérstakt mat sé lagt á árangur 

nýliðafræðslunnar sem er afar mikilvægt til þess að skoða hvort þjálfunin hafi skilað 

tilsettum árangri. Þegar viðtöl við nýliða og þjálfara eru skoðuð kemur tvennt í ljós, 

annars vegar er það að nýliðar telja sig vera tilbúna til þess að að hefja störf að lokinni 

nýliðafræðslu. Samkvæmt því mætti telja að Nova skólinn sé að skila þeim árangri sem 

ætlast er til af honum, þ.e. að undirbúa nýliða fyrir störf hjá Nova. Hins vegar er það að 

þjálfararnir telja nýliðana ekki vera nógu vel undirbúna. Hver ástæðan er fyrir því er ekki 

fullvitað nema hvað þjálfararnir bentu á að mörg kerfi sem notuð eru við störf í Nova 

eru það viðamikil að ekki er hægt að kenna á þau öll á tveimur vikum. Einnig bentu þeir 

á að nýliðarnir þyrftu að vera sjálfstæðari og trúi á eigin getu til þess að vera tilbúnir að 

hefja störf. Spurningin er sú hvort það eigi að vera hlutverk Nova skólans að bæta þá 

þætti? Enn og aftur bendir höfundur á að mæla þurfi árangur Nova skólans með 

ákveðnu mati til þess að getað svarað þessari spurningu enn frekar. 
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7 Tillögur til úrbóta 

Í þessum kafla verður farið yfir þær hugmyndir sem höfundur og þátttakendur í 

rannsókninni hafa fram að færa sem gæti bætt þjálfunarferli Nova skólans. Út frá 

niðurstöðunum má telja að Nova skólinn sé að gera margt gott þar sem bæði þjálfarar 

og nýliðar eru afar ánægðir með skólann í heild sinni. En það er samt sem áður alltaf 

hægt að gera betur. Tillögurnar koma, eins og áður hefur komið fram, bæði frá 

þátttakendum í rannsókninni sjálfri, þ.e. nýliðum og þjálfurum, og einnig hefur höfundur 

rekist á nokkrar aðrar tillögur til úrbóta við vinnslu rannsóknarinnar. 

Þar sem allir, bæði nýliðar og þjálfarar, töluðu um að það ætti að minnka námskeiðin 

og auka við starfsþjálfunina er því hægt að leggja til að skipuleggja námskeiðin og 

starfsþjálfunina betur. Eins og nýliðar og þjálfarar bentu á er hægt að taka mið af því að 

námskeiðin verði búin fyrir hádegi svo að nýliðar geti farið til þjálfara síns strax eftir 

hádegismat í starfsþjálfun. Nýliðarnir sögðu að þeir lærðu hvað mest á þessum tíma og 

þeim fannst gott að geta farið strax eftir námskeiðin í starfsþjálfun til að yfirfæra þá 

færni yfir í raunveruleikann. Einnig þarf að passa upp á jafnvægi í starfsþjálfuninni með 

því að allir fái tækifæri til að prófa bæði verslun og þjónustuver. Það hefur sýnt sig í 

viðtölum nýliða að starfsþjálfunin sé sú dýrmætasta af öllu í Nova skólanum. 

Þau námskeið sem þarf að bæta í Nova skólanum er CRM- og Navision-námskeiðin. 

Því að nýliðarnir töldu þessi námskeið bæði mest krefjandi og vildu fá betri og dýpri 

þekkingu á þeim. Allir nýliðar og jafnvel þjálfararnir tóku það fram í niðurstöðum að 

dreifa þarf CRM-námskeiðinu yfir á fleiri daga en gert var. CRM er stórt og mikið kerfi 

sem þarf að fara gaumgæfilega í. Flestir töldu að dreifa ætti námskeiðinu niður á tvo 

daga sem höfundur er sammála. Einnig kom í ljós í viðtölum við þjálfara að CRM- 

námskeiðið mætti hafa verið aðeins fyrr á dagskrá Nova skólans. Hvað varðar Navision- 

námskeiðið þarf að passa upp á að nýliðar fái að vinna við það sjálf í tölvunum þannig að 

tölvukerfið má ekki klikka. Einnig stakk einn nýliðinn upp á að strax eftir námskeiðið 

færu þau tvö og tvö saman í verslun til þess að gera verkefni í samvinnu við þjálfara, sú 

hugmynd gæti verið sniðug. 
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Þar sem allir nema einn nýliðinn taldi að söluþjálfunin væri skemmtilegust með 

hliðsjón af því að námskeiðið var öðruvísi sett upp með því að fara í göngutúr mættu 

stjórnendur Nova skólans leggja meira upp úr því að brjóta upp námskeiðin. Ekki bara til 

að gera þau áhugaverðari heldur til að gera minna spennandi námskeið aðeins 

skemmtilegri. Sniðugt væri að leyfa þeim sem sjá um kennslu á námskeiðunum að 

undirbúa sitt námskeið í tæka tíð með því að gefa þeim lausan tauminn og segja þeim að 

nota ímyndunaraflið. Það getur komið stjórnendunum á óvart hvað hægt er að gera. 

Einnig töluðu margir um að á námskeiðunum væri of mikið lagt upp úr glærum, hægt 

væri að hafa námskeiðin aðeins frjálslegri. Það mætti bæta við meira lifandi efni með 

t.d. ýmsum kennslumyndböndum eða eins og einn þjálfarinn orðaði það: „svo það verði 

sem minnisstæðast“ . 

Einnig komu tillögur bæði frá nýliðum og þjálfurum um að það mætti vera meira af 

raunverulegum dæmum. Það gæti verið skemmtilegt að safna saman ýmsum 

spurningum sem viðskiptavinir eru að spyrja hjá Nova og gera úr þeim námskeið eða 

taka þessi dæmi upp á námskeiðunum. Það er þörf á fleiri raunverulegum dæmum. 

Stjórnendur þurfa að hafa til taks skipulagða matsaðferð eftir hvern Nova skóla til 

þess að geta bætt sig frá skóla til skóla. Líkan Kirkpatricks (1998) er áhrifamikil leið til 

þess og ættu stjórnendur Nova skólans að tileinka sér þá aðferð. Eins og áður hefur 

komið inn á byggist líkanið á fjórum þrepum sem þarf að ganga í gegnum, skref fyrir 

skref. Fyrsta stigið er að athuga hvernig þátttakendur í þjálfuninni bregðist við 

þjálfuninni. Taka þarf mark á þeirri endurgjöf sem nýliðar gefa til þess að bæta 

þjálfunina í framtíðinni. Þessi endurgjöf getur leitt stjórnendur skólans að því hvað þurfi 

að bæta og hvað sé verið að gera vel. Á öðru stiginu er lagt mat á lærdóminn í heild 

sinni. Þrátt fyrir að nýliðar og þjálfarar telji að námskeið Nova skólans nái yfir helstu 

þætti sem þeir þurfa á að halda í vinnu sinni er mikilvægt að framkvæma þetta mat. 

Kannski bætist í framtíðinni eitthvað nýtt við sem stjórnendur þurfa að taka með inn í 

Nova skólann. Á þriðja stiginu er lagt mat á hegðun nýliðanna og hvort frammistaða 

þeirra hafi batnað með þjálfuninni. Þetta mat gefur til kynna hvort Nova skólinn sé að 

skila þeim árangri sem ætlast er til af honum. Á fjórða og jafnframt síðasta stiginu er svo 

lagt mat á rekstrarlegan árangur fyrirtækisins. Er þjálfun Nova skólans að skila sér í 
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auknum hagnaði, meiri sölu, meiri stafsánægju og færri mistökum í starfi? Slíkt mat er 

einnig afar mikilvægt upp á fyrirtækið í heild sinni. 

Jafnframt ætti Nova að styðjast við tveggja lykkju nám sem segir til um að 

þátttakendur námsins, bæði nýliðar og sérstaklega þjálfarar, fá tækifæri til að koma með 

nýjar hugmyndir (Argyris og Schön, 1996). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

þjálfararnir höfðu margt um það að segja hvernig Nova skólinn og þá nýliðafræðslan 

ætti að fara fram. Samþætta þarf skoðanir þjálfaranna meira inn í þjálfunarferlið í heild 

sinni þar sem þeir gegna einna mikilvægasta hlutverki Nova skólans. Ef ekki er tekið 

mark á hugmyndum þeirra og skoðunum varðandi skipulag og það sem betur mætti fara 

í nýliðafræðslunni þá er hætta á því að sama þjálfunarferli verði notað aftur þrátt fyrir 

ýmsa veikleika. 

Eins og hefur komið í ljós ríkir engin sérstök fræðslustefna hjá Nova. Höfundur veit af 

því að nýlega hefur fræðslustjóri verið ráðinn til starfa hjá fyrirtækinu. Með tilkomu 

hans má telja að meira mat verði lagt upp úr námskeiðunum og Nova skólanum í heild 

sinni. Einnig má telja að ákveðin fræðslustefna Nova verður lögð fram því eins og ég hef 

áður komið inn á þá er Nova ákveðið lærdómsfyrirtæki og þurfa því fræðslumálin að 

vera skilvirkari heldur en þau hafa verið. 

 

7.1 Frekari rannsóknir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna aðeins brot af því sem skoða mætti varðandi 

Nova skólann. Þar sem einungis var stuðst við svör frá nýliðum og þjálfurum Nova 

skólans væri afar áhugavert að skoða hvernig kennarar og aðstandendur Nova skólans 

upplifa skólann. Áhugavert væri að skoða hvort og hvað það væri við Nova skólann sem 

þeim fyndist betur mega fara. Einnig væri gaman að fá að vita frá þeim hvort það sé lagt 

eitthvert sérstakt mat á skólann til þess að bæta og breyta við næsta Nova skóla þar 

sem svör nýliða og þjálfara voru ekki nógu skýr um það.  

Einnig gæti verið afar áhugavert að skoða hvernig Nova skólinn breytist frá ári til árs. 

Frekari rannsóknir gætu snúist um að taka slíka úttekt eftir hvern og einn Nova skóla. 

Ekki bara til þess að sjá hvort að Nova skólinn sé að skila þeim árangri sem ætlast er til 

af honum heldur einnig til þess að gera endurbætur á námskeiðum skólans. Til þess að 
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slíkt væri framkvæmanlegt þyrftu að vera til mælingar frá skóla til skóla og ætti það að 

vera framtíðar verkefni fyrir stjórnendur Nova skólans. 

Skoða þyrfti sérstaklega betur hvað það er sem vantar upp á svo nýliðar séu vel 

undirbúnir til þess að hefja störf hjá Nova. Þrátt fyrir að flestir nýliðarnir teldu sig vera 

nokkuð vel undirbúna skynjaði höfundur að það vantaði eitthvað upp á til þess að gera 

þá sjálfstæðari. Þjálfarar töluðu um að auka þyrfti ábyrgð nýliðanna. Slík úttekt gæti leitt 

til umbóta til að gera starfsmenn Nova enn betri, hæfari og sjálfstæðari.  
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8 Lokaorð 

Í þessu rannsóknarverkefni hefur verið reynt að ná fram hvað Nova skólinn er að gera 

vel, hvað mætti gera betur ásamt því að skoða hvort skólinn sé að skila þeim árangri 

sem ætlast er til af honum. Höfundur hefur reynt eftir bestu getu að koma sjónarmiðum 

og viðhorfum þátttakenda á framfæri. Það var höfundi mikil ánægja að framkvæma 

þetta rannsóknarverkefni. Ekki einungis vegna áhuga á Nova skólanum heldur var 

rannsóknarferlið í heild sinni einnig afar áhugavert og skemmtilegt. Höfundi fannst mjög 

skemmtilegt að skyggnast inn í Nova skólann og sjá hvað skólinn er að gera. Einnig var 

mjög gaman að taka þátt í þeirri upplifun sem nýliðar og þjálfarar hafa af Nova 

skólanum. 

Nova skólinn er að vinna marga þætti vel með fjölbreyttum námskeiðum, 

áhugaverðu efni og skemmtilegri upplifun fyrir þátttakendur skólans. Nýliðar virðast 

vera afar áhugasamir um skólann og ekki síst um að hefja formleg störf. Megin tilgangur 

Nova skólans er að undirbúa nýja starfsmenn til vinnu hjá Nova. Að nánast öllu leyti 

hefur Nova skólinn staðið undir væntingum þar sem nýliðar telja sig nokkuð vel tilbúna 

til þess að hefja störf að loknum skólanum. Ánægjulegt var að sjá hvað viðmælendur 

voru ánægðir með Nova skólann í heild sinni þó svo að það sé hægt að bæta ýmislegt 

eins og niðurstöður hafa gefið til kynna. 

Höfundur vonast eftir því að Nova geti ekki einungis nýtt sér þær niðurstöður sem 

fengust úr þessu rannsóknaverkefni heldur einnig þær tillögur sem höfundur og 

þátttakendur rannsóknarinnar hafa lagt til. Von höfundar er að Nova geti nýtt sér 

niðurstöðurnar sér til framdráttar og gert Nova skólann að enn betri skóla en hann er í 

dag. 
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Viðauki 1 – Stundaskrá Nova skólans 
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Viðauki 2 – Kynningarbréf: nýliðar 

Reykjavík, 1. október 2014 

 

Kæri viðtakandi, 

 

Undirrituð er að vinna að lokaritgerð til meistaraprófs í mannauðsstjórnun við Háskóla 

Íslands. Rannsóknarviðfangsefnið er að skoða og meta Nova skólann í heild sinni. 

Rannsóknin er gerð í samstarfi við Margréti Tryggvadóttur sem gaf sitt leyfi fyrir 

viðfangsefninu. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað Nova skólinn er að gera vel, 

hvað mætti gera betur og hvort að Nova skólinn sé að skila þeim árangri sem ætlast er 

til af honum, þ.e. að undirbúa nýliða í störf Nova. 

 

Þar sem þú kæri viðtakandi þreyttir nám í Nova skólann síðastliðinn ágústmánuð 2014 

langar mig að biðja þig um að taka þátt í þessari rannsókn. Reynt verður að draga fram 

þitt sjónarhorn og viðhorfi til Nova skólans ásamt upplifun þinni á skólanum í heild sinni. 

Farið verður með niðurstöður rannsóknarinnar sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að 

rekja ákveðin svör til þín. 

 

Rannsóknin verður framkvæmd með einstaklingsviðtölum sem undirrituð tekur dagana 

27. október – 14. nóvember á dagvinnutíma í fundarherbergjum Nova. Hafir þú tök á því 

að taka þátt í þessari rannsókn vinsamlegast svarið þessum pósti fyrir 15. október. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir aðstoðina 

 

Salvör Valbjörnsdóttir 

nemi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands 

 

Sími: 770 1028 

Netfang: salvorv@nova.is 
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Viðauki 3 – Kynningarbréf: þjálfarar 

Reykjavík, 16. október 2014 

 

Kæri viðtakandi, 

 

Undirrituð er að vinna að lokaritgerð til meistaraprófs í mannauðsstjórnun við Háskóla 

Íslands. Rannsóknarviðfangsefnið er að skoða og meta Nova skólann í heild sinni. 

Rannsóknin er gerð í samstarfi við Margréti Tryggvadóttur sem gaf sitt leyfi fyrir 

viðfangsefninu. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað Nova skólinn er að gera vel, 

hvað mætti gera betur og hvort að Nova skólinn sé að skila þeim árangri sem ætlast er 

til af honum, þ.e. að undirbúa nýliða í störf Nova. 

 

Þar sem þú kæri viðtakandi varst þjálfari síðasta nýliðahóps í Nova skólanum síðastliðinn 

ágústmánuð 2014 langar mig til þess að fá innsýn þína hvernig þú telur nýliða hafa 

gengið að tileinka sér námskeið Nova skólans og hvort að þú telur að það sé eitthvað 

ábótavant við þjálfunina í heild sinni. Farið verður með niðurstöður rannsóknarinnar 

sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja ákveðin svör til þín. 

 

Rannsóknin verður framkvæmd með rýnihópaviðtali sem undirrituð tekur 17. nóvember 

næstkomandi strax eftir dagvinnutíma í fundarherbergi Nova. Áætlað er að 5-8 þjálfarar 

taki þátt í samræðum sín á milli um viðfangsefnið. Hafir þú tök á því að taka þátt í 

þessari rannsókn vinsamlegast svarið þessum pósti fyrir 3. nóvember. 

 

 

Með fyrirfram þökk fyrir aðstoðina 

 

Salvör Valbjörnsdóttir 

Nemi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands 

 

Sími: 770 1028 

Netfang: salvorv@nova.is 



 

105 

Viðauki 4 – Viðtalsrammi: nýliðar 

1. Hvenær fórstu í nýliðaþjálfun í Nova skólanum og hvert er starfssvið þitt? 

2. Getur þú lýst upplifun þinni á Nova skólanum í heild sinni? 

3. Hvaða námskeið var mest kerfjandi? 

-Að hvaða leiti? 

4. Hvað var skemmtilegasta námskeiðið? 

-Að hvaða leiti? 

5. Hvaða námskeið fannst þér leiðinlegast? 

-Að hvaða leiti? Hvernig hefði verið hægt að gera það skemmtilegra? 

6. Hvaða námskeið hefðir þú viljað fá meiri, betri og dýpri þjálfun í? 

7. Fannst þér gott jafnvægi á milli námskeiða og þátttöku nýliða? (þ.e. fengu 

nýliðar að taka virkann þátt í námskeiðunum? t.d. fengu að prófa og gera sjálf 

hluti sem þið voruð að læra?). 

8. Hvernig gekk þér að meðtaka og tileinka þér þær upplýsingar sem gefnar voru í 

Nova skólanum? 

9. Fannst þér innihald námskeiðanna í heild sinni tengjast vinnu þinni í dag? 

10. Er eitthvað sem þér fannst betur mætti fara í nýliðafræðslunni í heild sinni? 

11. Finnst þér eitthvað hafi mátt bæta við nýliðafræðsluna? (t.d. eitthvað annað 

sem hefur komið í ljós sem þú hefðir viljað fá fræðslu um). 
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12. Fannst þér þú vera nógu vel undirbúin/-inn til þess að hefja störf að lokinni 

nýliðaþjálfun? 

-Að hvaða leiti? Hvernig þá? 

13. Hefur þú fengið tækifæri til þess að tjá þig um Nova skólann og 

nýliðaþjálfunarferlið að lokinni þjálfun við næsta yfirmann eða samstarfsfólk? 

-Ef svo er, var tekið mark á skoðun þinni? 

14. Hefur þú fengið einhverja eftirfylgni eftir Nova skólann? Það er hvort að 

þjálfunin hafi skilað sér í starfið sjálft? 

15. Varstu var/vör við það að það var lagt eitthvað sérstakt mat við hvert námskeið 

eða þjálfunina í heild? (þ.e. var námskeiðin metin af ykkar hálfu eftir hvert 

námskeið?). 

16. Lýstu sambandi þínu við þjálfarana þína? (t.d. fannst þér hlutverk hans 

mikilvægt eða ekki?). 

17. Fannst þér það hjálpa að vera með þjálfara? 

18. Hvernig fannst þér stjórnendur standa sig í nýliðaþjálfuninni? Voru þeir nógu 

vel undirbúnir að þínu mati? 

19. Hversu mikilvægur finnst þér Nova skólinn vera við þjálfun nýliða í störf Nova? 

20. Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki 5 – Viðtalsrammi: þjálfarar 

1. Hafið þið sjálf farið í nýliðafræðslu á vegum Nova skólans? 

2. Hvernig var ykkar upplifun þegar þið voruð í Nova skólanum? 

3. Hefur margt breyst frá því að þið voruð í Nova skólanum? 

-Að hvaða leiti? 

4. Ef þið horfið til Nova skólans þegar þið voruð í honum og núna þegar nýliðarnir 

sem þið voruð að þjálfa, finnst ykkur Nova skólinn hafi batnað eða versnað frá 

því að þið voruð í honum? 

-Að hvaða leiti? 

5. Hvert er ykkar hlutverk sem þjálfarar nýliða? 

6. Hver er ykkar upplifun af þjálfun Nova skólans í heild sinni þegar þið lítið til 

þeirra nýliða sem þið voruð að þjálfa núna seinast? 

7. Þegar þið hafið verið að þjálfa nýliðana, hvaða námskeið að ykkar mati hefur 

skilað sér best til nýliðana? 

8. En hvaða námskeið teljið þið þurfa að bæta? (þ.e. ykkar upplifun af nýliðum 

sem að þeir eru óöruggir með og þið teljið að þurfi að bæta). 

9. Hefðuð þið viljað sjá einhver önnur námskeið kennd í Nova skólanum til þess 

að ýta undir getu nýliða til að takast á við dagleg störf? 

10. Finnst ykkur nýliðarnir fá tækifæri á því að taka virkan þátt í námskeiðunum? 

11. Fá nýliðarnir eitthvað að tjá sig um nýliðafræðsluna við ykkur? 

-Ef já, komið þið þeim upplýsingum til þeirra sem sjá um Nova skólann? 
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12. Eru nýliðarnir eitthvað metnir eftir hvert námskeið? 

-En eftir allt námskeiðið í heild? 

13. Finnst ykkur nýliðarnir nægilega vel undirbúnir til að hefja störf að lokinni 

nýliðafræslu í Nova skólanum? 

-Hvað væri hægt að bæta? 

14. Hvernig fannst ykkur nýliðarnir yfir höfuð standa sig eftir nýliðafræðsluna í 

Nova skólanum?  

15. Er eitthvað fleira sem þið viljið koma á framfæri? 

 

 


