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Útdráttur		

Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 	 kanna	 hversu	 vel	 íslensk	 fyrirtæki	meta	 þjálfun	 og	

árangur	hennar	miðað	við	fjögurra	þrepa	líkan	Kirkpatrick	og	sömuleiðis	að	kanna	hvort	

að	starfsmenn	geti	yfirfært	þá	þekkingu,	hæfni	og/eða	viðhorf	sem	þeir	öðlast	í	þjálfun	

yfir	á	vinnuumhverfið.		

Þátttakendur	 rannsóknarinnar	 voru	 starfsmenn	 tveggja	 fyrirtækja	 sem	 höfðu	 það	

sameiginlegt	 að	 hafa	 fleiri	 en	 500	 starfsmenn	 og	 mannauðsdeild.	 Notast	 var	 við	

megindlega	 rannsóknaraðferð	 þar	 sem	 lögð	 var	 fyrir	 spurningakönnun.	 Spurningalisti	

var	sendur	á	þátttakendur	og	höfðu	195	þátttakendur	í	heildina	tækifæri	á	því	að	taka	

þátt,	svarhlutfallið	var	34,9%	en	67	þátttakendur	tóku	þátt,	þar	af	44	frá	fyrirtæki	A	og	

12	frá	fyrirtæki	B	og	11	sem	ekki	svöruðu	hjá	hvaða	fyrirtæki	þeir	störfuðu.		Niðurstöður	

hópanna	tveggja	voru	bornar	saman	og	sömuleiðis	voru	þátttakendum	skipt	upp	í	hópa	

eftir	starfsheiti	og	voru	niðurstöður	þeirra	hópa	einnig	bornar	saman.		

Helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 eru	 þær	 að	 í	 heildina	 er	 mat	 á	 þjálfun	 er	

ábótavant	miðað	við	fjögurra	þrep	líkan	Kirkpatrick.	Starfsmenn	virðast	þó	geta	yfirfært	

þá	þekkingu,	hæfni	og/eða	viðhorf	sem	þeir	öðlast	í	starfi	yfir	á	vinnuaðstæður.		

Helstu	takmarkanir	þessarar	rannsóknar	eru	þær	að	þátttakendur	voru	fáir	og	ójafn	

fjöldi	 var	 á	milli	 þátttakanda	 frá	 fyrirtækjunum	 tveimur	 sem	 gerði	 það	 að	 verkum	 að	

erfitt	 var	 að	 bera	 þá	 saman.	 Áhugavert	 væri	 að	 framkvæma	 rannsóknina	 með	 fleiri	

þátttakendum.	
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1 Inngangur	

Auðlindir	fyrirtækja	eru	þeim	mjög	mikilvægar	og	ein	helsta	auðlind	sem	öll	fyrirtæki	

eiga	sameiginlega	er	mannauður.	Mannauður	er	hugtak	sem	hefur	verið	mikið	notað	á	

síðustu	 árum	 en	 það	 er	 einmitt	 vegna	 þess	 hversu	 mikilvægur	 mannauður	 er	 fyrir	

fyrirtæki	og	stofnanir.	Þá	er	mikilvægt	að	starfsmenn	hafi	hæfni	til	þess	að	sinna	störfum	

sín	því	að	hæft	starfsfólk	getur	gert	það	að	verkum	að	framleiðni	fyrirtækja	aukist	ásamt	

samkeppnisforskoti	þeirra	(sjá	í	Ellström	og	Kock,	2008).	Því	er	sterkur	mannauður	stór	

þáttur	í	velgengni	fyrirtækja	og	þess	vegna	mikilvægt	að	hlúa	vel	að	starfsfólki	og	passa	

upp	á	að	það	hafi	þá	hæfni	sem	það	þarf	til	þess	að	sinna	sínum	verkefnum.	Það	er	því	

ljóst	 að	mikilvægt	 er	 fyrir	 stjórnendur	 fyrirtækja	 að	 velja	 vel	 þá	 starfsmenn	 sem	 þeir	

ráða	 til	 starfa	og	að	þeir	 séu	hæfir	 í	það	starf	 sem	þeim	ber	að	sinna.	Breytingar	geta	

hins	vegar	orðið	á	störfum	með	tímanum	og	þar	af	leiðandi	geta	hæfnikröfur	starfanna	

breyst.	 Ef	 slíkar	breytingar	 verða	þá	er	mikilvægt	að	 starfsmenn	 fái	þjálfun	 til	 þess	að	

öðlast	hæfni	til	þess	að	mæta	breyttum	kröfum.	Í	þjálfuninni	geta	starfsmenn	þá	öðlast	

meiri	 hæfni	 og	 kunnáttu	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	 ný	 og	 breytt	 verkefni	 (Blanchard	 og	

Thacker,	2007).	Þjálfun	má	einnig	nota	til	að	viðhalda	þeirri	hæfni,	kunnáttu	og	viðhorfi	

sem	starfsmenn	hafa.	 Sömuleiðis	 getur	þjálfun	einnig	 verið	mikilvægur	þáttur	 í	 því	 að	

auka	 framleiðni	 starfsmanna	 og	 til	 þess	 að	 skýra	 fyrir	 starfsmönnum	 hver	 markmið	

fyrirtækisins	eru	(Winfred	og	Winston,	2003).	Ef	skipulagsheildir	leggja	áherslu	á	þjálfun	

og	 fræðslu	 af	 öðru	 tagi	 eru	 þær	 að	 gefa	 til	 kynna	 að	 starfsmenn	 séu	 mikilvægir	 og	

hjálpar	 það	 til	 við	 það	 að	 halda	 í	 hæft	 starfsfólk	 og	 jafnframt	 að	 laða	 að	 hæfa	

einstaklinga	(Landy	Conte,	2013).	

Ef	 þjálfun	 á	 að	 skila	 árangri	 þá	 þurfa	 þeir	 starfsmenn	 sem	 fengu	 þjálfun	 að	 geta	

yfirfært	þá	þekkingu,	hæfni	eða	viðhorf	 sem	þeir	öðluðust	 í	þjálfuninni	yfir	á	vinnuna.	

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	þessi	yfirfærsla	á	sér	oft	ekki	stað	nema	að	litlu	magni	

(sjá	 í	 Saks	 og	 Burke,	 2012).	 Til	 þess	 að	 ganga	 úr	 skugga	 um	 það	 hvort	 að	 þjálfun	

yfirfærist	 yfir	 á	 vinnuaðstæður	 þá	 er	 mikilvægt	 að	 meta	 þjálfun	 með	 einhvers	 konar	

hætti	 en	 rannsóknir	 hafa	 einnig	 sýnt	 fram	 á	 að	 mörg	 fyrirtæki	 meta	 ekki	 árangur	

þjálfunar	(Saks	og	Burke,	2012).	Fyrirtæki	eyða	oft	miklum	fjármunum	í	þjálfun	og	því	er	
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mikilvægt	að	þjálfun	skili	tilsettum	árangri	og	til	þess	að	vita	hvort	þjálfun	sé	að	nýtast	í	

starfi	er	mikilvægt	að	framkvæma	einhvers	konar	mat	á	henni.		

Í	 þessari	 meistararitgerð	 verður	 fjallað	 ítarlega	 um	 þjálfun,	 yfirfærslu	 þjálfunar	 og	

mat	 á	 þjálfun	 og	 leitast	 verður	 að	 svara	 tveim	 rannsóknarspurningum	 sem	 eru	

eftirfarandi:		

! Hversu	vel	er	þjálfun	metin	í	íslenskum	fyrirtækjum	miðað	við	fjögurra	þrepa	
líkan	Kirkpatricks?		

! Geta	 starfsmenn	 yfirfært	 þá	 þekkingu,	 hæfni	 eða	 viðhorf	 sem	 þeir	 hljóta	 í	
starfi	yfir	á	vinnuaðstæður?		

Ástæða	 þess	 að	 höfundur	 valdi	 þetta	 efni	 til	 þess	 að	 skrifa	 um	 er	 sú	 honum	 þótti	

efnið	vera	bæði	spennandi	og	á	sama	tíma	hagnýtt	þar	sem	mörg	fyrirtæki	eyða	miklum	

fjármunum	 í	þjálfun	starfsmanna	og	því	áhugavert	að	skoða	hvernig	sú	þjálfun	nýtist	 í	

starfi	og	hvort	að	mat	sé	framkvæmt	á	árangri	þjálfunarinnar.		

Ritgerðinni	 má	 í	 raun	 skipta	 í	 tvennt,	 fræðilegt	 yfirlit	 og	 rannsókn.	 Í	 fræðilega	

yfirlitinu	 verður	 fjallað	 um	 hugtökin	 mannauður,	 mannauðsstjórnun	 og	 þróun	

mannauðs.	 Einnig	 verður	 fjallað	 ítarlega	 um	 þjálfun,	 hvað	 ber	 að	 hafa	 í	 huga	 við	

undirbúning	 þjálfunar	 og	 hvað	 gerist	 eftir	 að	 þjálfun	 hefur	 lokið.	 Þegar	 fræðilega	

yfirlitinu	er	 lokið	 tekur	 við	 seinni	 hluti	 ritgerðarinnar	 sem	 snýr	 að	 rannsókninni	 sjálfri.	

Fyrst	 verður	 fjallað	 um	 framkvæmd	 rannsóknarinnar	 þar	 sem	 markmið	 hennar,	

þátttakendur	 og	 mælitæki	 verða	 kynnt.	 Einnig	 verður	 farið	 yfir	 hvernig	 tölfræðileg	

úrvinnsla	 var	 unnin.	 Þar	 á	 eftir	 verða	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 kynntar	 og	 í	 lokin	

verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	skoðaðar	í	samanburði	við	fræðin.		
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2 Mannauður,	mannauðsstjórnun	og	þróun	mannauðs	

Þar	sem	þjálfun	er	einn	hluti	af	mannauðsstjórnun	er	ekki	komist	hjá	því	að	byrja	á	því	

að	 fjalla	 stuttlega	 um	 skilgreiningu	 á	 mannauð,	 mannauðsstjórnun	 og	 einnig	 um	

kenningar	sem	snúa	að	þróun	mannauðs.		

Hugtakið	mannauður	(e.	human	resource)	hefur	verið	skilgreint	á	margan	hátt	en	oft	

er	 notast	 við	 skilgreiningu	 Barney	 frá	 árinu	 1995	 en	 samkvæmt	 þeirri	 skilgreiningu	 er	

mannauður	sú	reynsla,	þekking,	dómgreind	og	áhættuvilji	sem	starfsfólk	skipulagsheilda	

býr	yfir	ásamt	öðrum	persónulegum	eiginleikum	þeirra	(sjá	í	Inga	Jóna	Jónsdóttir,	2003).		

Mannauðsstjórnun	 (e.	 human	 resource	 management)	 má	 skilgreina	 sem	

stefnumiðaða	 nálgun	 fyrirtækja	 á	 því	 að	 stjórna	 mannauð	 sínum	 og	 með	 því	 bæta	

samkeppnisforskot	sitt	(Armstrong,	2006;	sjá	í	Sigrún	H.	Kristjánsdóttir	og	Gylfi	Dalmann	

Aðalsteinsson,	2006).		Mannauðsstjórnun	er	einnig	mikilvæg	til	þess	að	halda	í	og	öðlast	

hæfileikaríkt	starfsfólk	sem	skuldbindur	sig	fyrirtækinu	og	hefur	mikla	hvatningu	í	starfi	

en	það	má	gera	með	ýmsum	hætti,	til	dæmis	með	þjálfun	og	annars	konar	starfsþróun		

(Armstrong,	2006).		

Hægt	 er	 að	 skipta	 mannauðsstjórnun	 í	 níu	 þætti	 en	 þeir	 eru:	 áætlanagerð,	 öflun	

umsækjenda,	starfsmannaval,	þjálfun,	frammistaða,	mat,	umbun,	þróun	og	starfslok	(sjá	

í	Sigrún	H.	Kristjánsdóttir	og	Gylfi	Dalmann	Aðalsteinsson,	2006).	Í	þessari	ritgerð	verður	

fjallað	um	þrjá	af	ofangreindum	þáttum:	þjálfun,	mat	og	þróun.			

Mannauðsstjórnun	 getur	 orðið	 stefnumiðuð	 (e.	 strategic	 human	 resource	

management)	ef	mannauðsmálum	innan	fyrirtækisins	er	stýrt	á	þann	hátt	að	þau	séu	í	

samræmi	 við	 markmið	 og	 stefnu	 skipulagsheildarinnar	 fyrir	 framtíðina.	 Stefnumiðuð	

mannauðsstjórnun	gerir	stjórnendum	kleift	að	stefnumiðaðar	ákvarðanir	sem	hafa	mikil	

áhrif	 á	 skipulagsheildina	 til	 lengri	 tíma.	 Þegar	 mannauðsstjórnun	 er	 stefnumiðuð	 er	

hægt	að	passa	upp	á	það	að	starfsmenn	skipulagsheildarinnar	hafi	þá	hæfni	sem	þarf	til	

þess	að	skipulagsheildin	geti	haldið	í	og	bætt	samkeppnisforskot	sitt	(Armstrong,	2006).		

Hugtakið	 þróun	mannauðs	 (e.	 human	 resource	 development)	 snýst	 um	 lærdóm	 og	

frammistöðu	starfsmanna	skipulagsheilda	og	aðgerðir	sem	miða	að	því	að	hafa	áhrif	t.d.	

á	hæfni	og	þekkingu	starfsmanna	og	með	því	ná	þeim	markmiðum	sem	skipulagsheildin	
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setur	sér.	Fyrstu	skilgreininguna	á	hugtakinu	má	rekja	til	fræðimannsins	Nadler	sem	árið	

1969	 skilgreindi	 þróun	 mannauðs	 sem	 skipulagðan	 lærdóm	 starfsmanns	 á	 ákveðnu	

tímabili	sem	skilaði	sér	að	 lokum	í	bættri	 	 frammistöðu	hans.	Síðan	skilgreining	Nadler	

kom	 fram	 hafa	 ýmsir	 aðrir	 fræðimenn	 skilgreint	 hugtakið.	 Þrátt	 fyrir	 að	 misjafnar	

skoðanir	séu	á	því	nákvæmlega	hver	skilgreiningin	er	þá	eiga	þær	allar	sameiginlegt	að	

innihalda	einhvers	konar	lærdóm	(Yorks,	2004).		

Þau	viðfangsefni	sem	fengist	er	við	þegar	þróa	á	mannauð	fyrirtækja	eru	lærdómur,	

þróun	 og	 þjálfun	 starfsmanna.	 Það	 skiptir	 miklu	 máli	 að	 þjálfa	 og	 þróa	 starfsfólk	

markvisst	þar	sem	það	getur	aukið	samkeppnisforskot	skipulagsheildarinnar,	ásamt	því	

að	starfsánægja	starfsmanna	eykst	(Beardwell	og	Claydon,	2007).		
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3 Þjálfun	í	fyrirtækjum	og	stofnunum	 		 	

Á	 síðustu	30-40	árum	hefur	 ferli	 þjálfunar	 verið	 rannsakað	mikið	og	miklar	 breytingar	

orðið	á	sviðinu.	 	Til	að	mynda	er	nú	mikið	um	rannsóknir	bæði	á	rannsóknarstofum	og	

inni	á	vinnustöðum	sem	þekktist	minna	áður	fyrr.	Sömuleiðis	eru	t.d.	komin	til	sögunnar	

fleiri	 verkfæri	 til	 þess	 að	 meta	 þjálfun	 og	 árangur	 hennar	 (Salas	 og	 Cannon-Bowers,	

2001).		

Þegar	fjallað	er	um	þjálfun	í	skipulagsheildum	er	mikilvægt	að	byrja	á	því	að	skilgreina	

hvað	 nákvæmlega	 átt	 er	 við	 með	 hugtakinu.	 Í	 sinni	 einföldustu	 mynd	 er	 þjálfun	

skilgreind	 sem	 skipulögð	 og	 kerfisbundin	 athöfn	 sem	 er	 hönnuð	 til	 þess	 að	 stuðla	 að	

aukinni	 þekkingu	 (e.	 knowledge),	 kunnáttu	 (e.	 skills)	 og	 bættu	 viðhorfi	 (e.	 attitude)	

þeirra	 sem	 taka	 þátt	 í	 henni.	 Árangursrík	 þjálfun	 á	 sér	 stað	 þegar	

þátttakendum/nemendum	 (e.	 trainees)	 er	 veitt	 tækifæri	 til	 þess	 að	 læra	 ofangreind	

atriði	 til	 dæmis	með	 hjálp	 frá	 leiðbeinanda	 og	með	 því	 að	 fá	 reglulega	 endurgjöf	 um	

frammistöðu	 sína	 (Salas	 og	 Cannon-Bowers,	 2001).	Markmið	 þjálfunar	 er	 að	 breyting	

verði	 á	 hugsun	 og	 hegðun	 einstaklinga	 sem	 taka	 þátt	 í	 henni	 og	með	 slíkri	 breytingu	

uppfylli	þeir	einstaklingar	frekar	þau	hæfniviðmið	sem	sett	eru	fram	í	hverju	starfi	fyrir	

sig	 (Salas,	 Tannenbaum,	 Kraiger	 og	 Smith-Jentsch,	 2012).	 Með	 þjálfun	 er	 því	 í	 raun	

leitast	eftir	því	að	ákveðið	nám	eigi	sér	stað.	Nám	er	skilgreint	sem	ferli	sem	gerir	það	að	

verkum	að	einstaklingar	öðlast	nýja	þekkingu	og	hegðun,	sem	er	tiltölulega	varanleg,	 í	

gegnum	æfingu,	lærdóm	eða	reynslu.	Hugtökin	nám	og	þjálfun	eru	því	nátengd	en	þau	

hafa	þó	ekki	nákvæmlega	sömu	skilgreininguna.	Nám	getur	vel	átt	sér	stað	án	þess	að	

einstaklingar	 séu	 í	 sérstakri	þjálfun	og	þjálfun	stuðlar	ekki	alltaf	að	námi	þrátt	 fyrir	að	

markmiðið	með	þjálfunarferlinu	 sé	vissulega	að	ákveðið	nám	eigi	 sér	 stað	 (sjá	 í	 	 Salas	

o.fl.,	2012).		

Ef	tekið	er	mið	af	rannsóknum	sem	hafa	verið	gerðar	á	þjálfun	í	gegnum	tíðina	hafa	

komið	í	ljós	tvær	marktækar	niðurstöður:	í	fyrsta	lagi	að	þjálfun	í	skipulagsheildum	skilar	

góðum	árangri	og	í	öðru	lagi	að	miklu	máli	skiptir	hvernig	þjálfunin	er	hönnuð,	hvernig	

henni	er	komið	til	skila	og	hvernig	hún	er	framkvæmd	(Salas	o.fl.,	2012).	Með	markvissri	

þjálfun	 geta	 fyrirtæki	 og	 stofnanir	 því	 bætt	 og	 viðhaldið	 samkeppnisforskoti	 sínu	
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(Ellström	 og	 Kock,	 2008)	 en	 til	 þess	 er	 þó	 mikilvægt	 að	 mannauðurinn	 innan	

fyrirtækjanna	fái	stöðug	tækifæri	til	þess	að	þróast	og	læra	(Salas	o.fl.,	2012).	Ávinningur	

þjálfunar	er	mikill	og	þess	vegna	er	mikilvægt	fyrir	stjórnendur	skipulagsheilda	að	vanda	

ákvarðanir	um	þjálfun	vel	og	að	þær	ákvarðanir	séu	í	takt	við	það	sem	vísindin	segja	til	

um.	Ákvarðanir	 sem	þarf	 að	 taka	 varðandi	 þjálfun	 eru	 til	 dæmis	 hverja	 eigi	 að	 þjálfa,	

hvað	og	hvernig	sé	best	að	þjálfa,	hvernig	eigi	að	framkvæma	þjálfunina	og	hvernig	best	

sé	að	meta	hana	að	henni	lokinni	(Salas	o.fl.,	2012).		

Hér	 á	 eftir	 verður	 farið	 ítarlega	 í	 það	 hvernig	 sé	 best	 að	 vita	 hvað	 eigi	 að	 þjálfa,	

hvernig	 hönnun	 á	 þjálfunarferlinu	 eigi	 að	 vera,	 hvernig	 framkvæmdin	 eigi	 að	 vera,	

yfirfærslu	 þjálfunar	 á	 vinnuumhverfið	 og	 að	 lokum	 leiðir	 til	 þess	 að	 meta	 þjálfunina.	

Fyrst	verður	þó	fjallað	stuttlega	um	hæfni	og	hæfniþróun	og	einnig	um	hvað	það	er	sem	

gerir	þjálfun	stefnumiðaða	í	skipulagsheildum.		

3.1	Hæfni	og	hæfniþróun	í	skipulagsheildum	
Hæfni	og	hæfniþróun	hefur	á	 síðustu	árum	 fengið	vaxandi	 athygli	og	 í	dag	er	 talið	að	

mikilvægi	þessara	þátta	sé	mikið	í	ýmsum	málum	sem	koma	að	skipulagsheildinni	sjálfri	

og	þar	má	t.d.	nefna	til	þess	að	auka	framleiðni	og	samkeppnisforskot	(sjá	í	Ellström	og	

Kock,	2008).	Hugtakið	hæfni	hefur	verið	skilgreint	á	ýmsan	máta	en	þó	er	algengast	að	

það	 sé	 skilgreint	 sem	 þá	 þekkingu	 (e.	 knowledge),	 kunnáttu	 (e.	 skills)	 og	 viðhorf	 (e.	

attitude)	sem	einstaklingur	nýtir	í	starfi	(Blanchard	og	Thacker,	2007;	Nordhaug,	1998).	

Samsetning	þessara	þriggja	þátta	er	þó	afar	mismunandi	eftir	einstaklingum	sem	gerir	

hæfni	og	hæfniþróun	enn	flóknari	fyrir	vikið	(Blanchard	og	Thacker,	2007).		

Þegar	hæfniþróun	starfsmanna	á	sér	stað	þarf	að	liggja	fyrir	greining	á	starfinu	sem	

þeir	sinna,	helstu	verkefni	sem	fylgja	starfinu	og	hvernig	starfsumhverfið	er.	Sömuleiðis	

þarf	að	 liggja	 fyrir	 greining	á	hæfni	 starfsmannanna	þar	 sem	greind	er	þekking	þeirra,	

kunnátta	og	viðhorf	til	starfsins.	Hafa	verður	 í	huga	að	störf	geta	breyst	með	tímanum	

sem	 getur	 gert	 það	 að	 verkum	 að	 starfsmenn	 þurfi	 öðruvísi	 hæfni	 til	 þess	 að	 mæta	

breyttum	 aðstæðum.	 Yfirmenn	 verða	 þess	 vegna	 að	 fylgjast	 vel	 með	 gangi	 mála	 og	

skoða	hvernig	hægt	sé	að	 fá	starfsmenn	til	þess	að	ná	 fram	nýrri	hæfni	 (Blanchard	og	

Thacker,	 2007).	 Þegar	 búið	 er	 að	 skilgreina	 þá	 hæfni	 sem	 er	 árangursrík	 fyrir	

skipulagsheildina	og	 veitir	 henni	 samkeppnisforskot	 þurfa	 stjórnendur	 að	 finna	 leið	 til	

þess	 að	 starfsmenn	öðlist	æskilega	hæfni.	 Til	 eru	 þó	nokkrar	 leiðir	 og	má	 í	 fyrsta	 lagi	
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nefna	að	einfaldlega	ráða	starfsmenn	sem	hafa	þá	hæfni	sem	skipulagsheildin	þarfnast.	Í	

öðru	lagi	er	hægt	að	skipuleggja	starfsemina	þannig	að	starfsmenn	fái	starf	sem	hentar	

þeirra	 hæfni	 og	 fái	 sömuleiðis	 hvatningu	 til	 þess	 að	 sinna	 starfinu	 á	 skilvirkan	 hátt.	 Í	

þriðja	 lagi	 má	 þróa	 hæfni	 þeirra	 starfsmanna	 sem	 starfa	 hjá	 skipulagsheildinni	

(Beardwell	og	Claydon,	2007).	Í	þessari	ritgerð	verður	tekið	fyrir	hvernig	má	þróa	hæfni	

starfsmanna	með	sérstöku	tilliti	til	hæfniþróunar	með	þjálfun.	

3.2	Stefnumiðuð	þjálfun	í	skipulagsheildum		

Til	þess	að	þjálfun	geti	 talist	 vera	 stefnumiðuð	þarf	hún	að	hafa	þann	 tilgang	að	auka	

árangur	skipulagsheildarinnar	til	 lengri	tíma	með	því	að	þróa	hæfni	þeirra	starfsmanna	

sem	hjá	henni	starfa	(Garavan,	2007;	Blanchard	og	Thacker,	2007).	Stefnumiðuð	þjálfun	

er	 í	 samræmi	 við	markmið,	 framtíðarsýn	 og	 hlutverk	 skipulagsheildarinnar	 og	 eins	 og	

áður	sagði	eykur	hún	árangur	skipulagsheildarinnar	til	lengri	tíma	með	því	að	passa	upp	

á	að	starfsmenn	hafi	ávallt	réttu	hæfnina	(Blanchard	og	Thacker,	2007).		
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4 Undirbúningur	fyrir	þjálfun		

Miklu	máli	skiptir	að	undirbúa	þjálfunarferli	vel	og	fyrsta	skrefið	í	þeim	undirbúningi	er	

þarfagreining.	 Fleiri	 þættir	 sem	 gerast	 á	 undan	 þjálfunarferlinu	 sjálfu	 geta	 einnig	 haft	

mikil	áhrif	á	það	hvort	þjálfun	verði	árangursrík	og	hafa	jafnvel	meiri	áhrif	en	atriði	eða	

atburðir	 sem	 gerast	 í	 þjálfun	 eða	 eftir	 að	 henni	 er	 lokið.	 Þetta	 eru	 þættir	 eins	 og	

persónueinkenni	 nemenda,	 breytur	 sem	hvetja	 nemandann	 áfram	 til	 þess	 að	 læra	 og	

taka	 þátt	 í	 þjálfuninni	 og	 hvernig	 undirbúa	megi	 þjálfun	 til	 þess	 að	 hún	 skili	 hámarks	

námi/árangri	 (Salas	og	Cannon-Bowers,	2001).	Þessi	atriði	verða	 ítarlega	greind	hér	að	

neðan	ásamt	því	að	fjallað	verður	um	hönnun	þjálfunarinngrips.	Fyrst	verður	þó	fjallað	

um	starfsgreiningu	og	þarfagreiningu	þar	sem	slíkar	greiningar	eru	gríðarlega	mikilvægar	

í	því	að	átta	sig	á	því	hvaða	hæfni	þarf	í	hvert	starf	og	hvað	sé	þörf	á	því	að	þjálfa.		

4.1 Starfsgreining		
Starfsgreining	 (e.	 job	 analysis)	 er	 mikilvægur	 undanfari	 langflestra	 starfsmannamála.	

Tilgangur	 starfsgreiningar	 er	 einfaldur,	 að	 útbúa	 greiningu	 á	 því	 hver	 mikilvægustu	

verkefni	 starfsins	 eru,	 hvernig	 þau	 eru	 framkvæmd	 og	 hvaða	 persónulegu	 eiginleika	

einstaklingar	 þurfa	 að	 hafa	 til	 þess	 að	 framkvæma	 starfið	 á	 fullnægjandi	 hátt.	

Niðurstöður	sem	fást	úr	starfsgreiningu	má	nota	í	starfsmannamálum	á	margan	hátt	til	

dæmis	 til	 þess	 að	búa	 til	 starfslýsingu	 fyrir	 starfið,	 við	 ráðningu	nýrra	 starfsmanna	og	

þegar	þjálfun	er	undirbúin		(Landy	og	Conte,	2013).		

Starfsgreiningu	má	 framkvæma	á	 tvennan	hátt,	 það	er	út	 frá	þeim	verkefnum	sem	

liggja	fyrir	í	starfinu	(e.	job-oriented	job	analysis)	eða	út	frá	starfsmanninum	sjálfum	og	

hvaða	 eiginleika	 hann	 þarf	 að	 hafa	 til	 þess	 að	 sinna	 starfinu	 (e.	 worker-oriented	 job	

analysis)	 (sjá	 í	 Morgeson,	 Delaney-Klinger,	 Mayfield,	 Ferrara	 og	 Campion,	 2004).	

Verkefnabundin	 starfsgreining	 snýst	 um	 það	 að	 greina	 þau	 verkefni	 sem	 falla	 undir	

ákveðið	starf	og	þau	tæki	og	tól	sem	þarf	til	þess	að	sinna	starfinu.	Eiginleika	nálgunin	

snýst	 um	 að	 greina	 þá	 eiginleika	 og	 persónueinkenni	 sem	þarf	 til	 þess	 að	 sinna	 þeim	

verkefnum	sem	starfið	krefst	(sjá	 í	Landy	og	Conte,	2013).	Það	sem	skilur	hvað	mest	á	

milli	 þessara	 tveggja	 nálgana	 er	 að	 verkefnabundin	 starfsgreining	 er	 mjög	 sértæk	 og	
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hægt	er	að	mæla	hana	á	beinan	hátt	en	eiginleika	starfsgreiningu	er	erfiðara	að	mæla	

þar	sem	hún	tengist	fleiri	þáttum	en	sú	verkefnabundna.	Þar	af	leiðandi	er	þörf	á	ýmsum	

ályktunum	þegar	eiginleika	starfsgreining	er	framkvæmd	þar	sem	það	getur	verið	erfitt	

að	staðfesta	ákveðin	eiginleika.	Hins	vegar	getur	reynst	auðvelt	að	staðfesta	árangur	á	

verkefnum	eins	og	gert	er	í	verkefnabundinni	starfsgreiningu	og	þess	vegna	þarf	minna	

að	draga	ályktanir	í	slíkri	greiningu.	Í	eiginleika	starfsgreiningu	fá	svarendur	tækifæri	til	

þess	að	koma	á	 framfæri	þeim	eiginleikum	sem	þeir	vilja	gjarnan	að	aðrir	 taki	eftir	og	

eru	líklegir	til	þess	að	koma	síður	á	framfæri	þeim	eiginleikum	sem	þeir	vilja	ekki	að	aðrir	

taki	 eftir.	 Meiri	 líkur	 er	 á	 að	 þetta	 gerist	 í	 eiginleika	 starfsgreiningu	 en	 í	

verkefnabundinni	starfsgreiningu	(Morgeson	o.fl.,	2004).		 	

Starfsgreining	hefur	þróast	á	þann	hátt	að	bæði	verkefnabundin	nálgun	og	eiginleika	

nálgun	 eru	 gjarnan	 notaðar	 en	 þessar	 aðferðir	 fela	 báðar	 í	 sér	 greiningu	 á	 þekkingu,	

hæfni,	 viðhorfi	 og	 öðrum	 persónulegum	 þáttum	 sem	 þarf	 til	 þess	 að	 framkvæma	

ákveðið	starf.	Hins	vegar	gefur	eiginleika	starfsgreining	betri	lýsingu	á	mannlegri	hegðun	

og	hegðunarmynstrum	og	er	sömuleiðis	ekki	eins	bundin	tæknilegu	hliðum	hvers	starfs	

fyrir	sig	og	af	þeim	ástæðum	fást	betri	niðurstöður	úr	þess	háttar	starfsgreiningu,	sér	í	

lagi	við	uppbyggingu	þjálfunarinngrips	(Landy	og	Conte,	2013).			

Vinsældir	 starfsgreiningar	 eru	 miklar	 og	 er	 hún	 oft	 á	 tíðum	 talin	 gefa	 óskekktar	

niðurstöður	 ásamt	því	 að	 vera	mjög	 áreiðanleg	og	 réttmæt	en	það	er	 þó	ekki	 raunin.	

Rannsóknir	gefa	til	kynna	að	starfsgreining	sé	þó	ónákvæm	vegna	ýmissa	félagslegra-	og	

huglægra	þátta.	Þessi	ónákvæmni	getur	því	haft	neikvæð	áhrif	á	þau	mannauðskerfi	sem	

byggja	 á	 starfsgreiningu	 líkt	 og	 ráðningar,	 þjálfun	 og	 fleira	 (Morgeson	 og	 Campion,	

1997).		

4.2	Þarfagreining		
Þegar	þjálfun	og	annars	konar	fræðsla	er	framkvæmd	í	skipulagsheildum	þurfa	að	liggja	

fyrir	 ýmsar	 upplýsingar	 eins	 og	 t.d.	 hvaða	 markmið	 og	 tilgangur	 séu	 með	

þjálfunarferlinu.	 Til	 þess	 að	 komast	 að	 ofangreindum	 atriðum	 er	 nauðsynlegt	 að	

framkvæma	þarfagreiningu.		

Þarfagreining	 (e.	 training	 needs	 analysis)	 snýst	 um	 að	 skoða	 þarfir	

skipulagsheildarinnar,	markmið	hennar	og	vandamál	sem	hún	stendur	frammi	fyrir	 	og	

athuga	hvort	hægt	sé	að	mæta	þeim	með	þjálfun	af	einhverju	tagi	(sjá	í	Arthur,	Bennet,	
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Edens	 og	 Bell,	 2003).	 Þegar	 þjálfun	 er	 undirbúin	 ætti	 fyrsta	 skrefið	 að	 vera	 að	

framkvæma	þarfagreiningu	til	þess	að	meta	ýmsa	þætti	eins	og	til	dæmis	hvað	og	hverja	

þurfi	að	þjálfa	(Salas	o.fl.,	2012).	Með	þarfagreiningu	fást	mikilvægar	upplýsingar	eins	og	

hvaða	 útkomu	 er	 vænst	 með	 þjálfuninni	 þ.e.a.s.	 hvaða	 markmiði	 eigi	 að	 ná,	 hvernig	

megi	 hanna	 og	 framkvæma	 þjálfunina,	 hugmyndir	 um	 hvernig	 megi	 meta	 árangur	

þjálfunarinnar	og	upplýsingar	um	ýmsa	þætti	í	skipulagsheildinni	sjálfri	sem	annað	hvort	

hindra	 eða	 auðvelda	 þjálfunina.	Með	 þarfagreiningu	má	 þar	 af	 leiðandi	meta	 hvenær	

þjálfun	 sé	 æskileg	 til	 þess	 að	 bæta	 upp	 skort	 á	 frammistöðu	 (e.	 performance	

deficiencies).	Hins	 vegar	 er	mikilvægt	 að	 hafa	 í	 huga	 að	þjálfun	 er	 ekki	 endilega	 alltaf	

besti	kosturinn	og	því	má	sömuleiðis	nota	þarfagreiningu	til	þess	að	meta	hvenær	aðrir	

kostir	 séu	 betri	 til	 þess	 að	 bæta	 upp	 skort	 á	 frammistöðu	 (Salas	 o.fl.,	 2012).	

Þarfagreining	 er	 eins	 og	 áður	 sagði	mikilvægt	 tól	 til	 þess	 að	 hafa	 til	 hliðsjónar	 þegar	

þjálfun	er	hönnuð,	þróuð,	framkvæmd	og	metin	þar	sem	hægt	er	að	nota	hana	til	þess	

að	 auðkenna	 lykilþætti	 sem	 geta	 haft	 áhrif	 á	 þjálfunina.	 Þar	 af	 leiðandi	 má	 segja	 að	

þarfagreining	hafi	gríðarleg	áhrif	á	árangur	þjálfunar	þar	sem	hún	veitir	tækifæri	til	þess	

að	svara	mikilvægum	spurningum	varðandi	þjálfunina	og	öllum	þeim	þáttum	sem	henni	

tengjast	 (Arthur	 o.fl.,	 2003).	 Þarfagreining	 gefur	 margar	 niðurstöður	 en	 með	 slíkri	

greiningu	má	einnig	skilgreina	hvert	lærdómsmarkmiðið	er	með	þjálfuninni	sjálfri	(Salas	

og	Cannon-Bowers,	2001).		

Upphaf	þarfagreiningar	má	rekja	til	ákveðinnar	kveikju	þar	sem	stjórnendur	átta	sig	á	

að	 frammistaða	 er	 ekki	 eins	 góð	 og	 ætlast	 er	 til	 á	 einhverju	 sviði.	 Þegar	 slíkt	

frammistöðubil	 kemst	 upp	 þá	 er	 framkvæmd	 þarfagreining	 á	 þremur	 þáttum	 innan	

skipulagsheildarinnar	 til	 þess	 fá	 betri	mynd	 af	 því	 hvar	 frammistöðubilið	 nákvæmlega	

liggur	 (Blanchard	 og	 Thacker,	 2007).	 Þarfagreiningu	 má	 því	 skipta	 í	 þrjá	 liði	 þar	 sem	

þarfagreining	 er	 framkvæmd	 á	 starfinu	 sjálfu	 eða	 verkefnum	 tengdu	 því	 (e.	 job-task	

analysis),	á	skipulagsheildinni	(e.	organizational	analysis)	og	á	einstaklingum	sem	starfa	

innan	fyrirtækisins	(e.	person	analysis)	(Arthur	o.fl.,	2003;	Blanchard	og	Thacker,	2007;	

Salas	o.fl.,	2012).	Með	því	að	 framkvæma	þarfagreiningu	á	öllum	ofangreindum	 liðum	

ætti	þjálfunin	að	skila	betri	árangri	en	ef	slík	þarfagreining	hefði	ekki	verið	framkvæmd	

(Arthur	o.fl.,	2003).	Á	mynd	1	má	sjá	þarfagreiningarlíkan	Blanchard	og	Thacker	(2007).	
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(Blanchard	og	Thacker,	2007)	

Mynd	1.	Þarfagreiningarlíkan	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	1	þá	má	rekja	upphaf	þarfagreiningar	til	ákveðinnar	kveikju,	þá	

er	 farið	 í	 greiningarvinnu	 þ.e.	 greiningu	 á	 skipulagsheildinni,	 greiningu	 á	 starfinu	 og	

einstaklingsgreiningu	 og	 frammistöðuvandinn	 svo	 skilgreindur.	 Þá	 fæst	 ákveðin	

niðurstaða	sem	er	annað	hvort	að	starfsfólk	þurfi	þjálfun	eða	að	þarfirnar	séu	aðrar	en	

þjálfunarþarfir.		

Hér	að	neðan	verður	fjallað	ítarlega	um	hverja	greiningu	fyrir	sig.		 	

4.2.1	Greining	á	starfinu		

Þegar	 þarfagreining	 er	 framkvæmd	 á	 starfinu	 og	 verkefnum	 tengdu	 því	 þá	 eru	 þær	

kröfur	sem	gerðar	eru	til	 starfsins	og	sú	 færni/hæfni	sem	þarf	 til	þess	að	vinna	starfið	

skilgreindar	(starfsgreining).	Upplýsingar	sem	fást	úr	slíkri	greiningu	geta	verið	notaðar	

til	 þess	 að	ákveða	hvað	eigi	 að	þjálfa	og	 jafnframt	hvað	eigi	 ekki	 að	þjálfa,	 einnig	eru	

upplýsingar	sem	fást	úr	greiningunni	notaðar	til	þess	að	búa	til	viðmið	sem	reynt	verður	

að	ná	með	þjálfunarferlinu	(Salas	o.fl.,	2012).		Þegar	þarfagreining	er	gerð	á	verkefnum	í	
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starfi	 eða	 starfinu	 sjálfu	 eru	 ýmsum	 spurningum	 svarað	 líkt	 og	 hvað	 þarf	

nemandi/starfsmaður	(e.	trainee)	að	læra	til	þess	að	ná	árangri	í	starfi	(sjá	í	Arthur	o.fl.,	

2003).	Við	þessa	greiningu	eru	notuð	ýmiss	gögn	líkt	og	hæfni-	og	starfslýsingar,	ýmiss	

konar	 verklýsingar	 og	 fleiri	 upplýsingar	 sem	 gefa	 lýsingu	 á	 þeim	 verkefnum	 og	 hæfni	

sem	starfið	krefst	(Blanchard	og	Thacker,	2007).		

Baddeley	og	Longman	(1978)	bentu	á	að	oft	sé	þessari	greiningu	sleppt	í	fyrirtækjum	

og	einstaklingar	frekar	spurðir	hvaða	þjálfun	þeir	hafi	áhuga	á	að	taka	þátt	í	sem	getur	

leitt	til	þess	að	starfsmenn	fá	ekki	þá	þjálfun	sem	þeir	þurfa	heldur	frekar	þá	þjálfun	sem	

þeir	kjósa.	Niðurstöður	rannsókna	sýna	hins	vegar	fram	á	það	að	starfsmenn	vita	oft	ekki	

nákvæmlega	 hvaða	 þjálfun	 þeir	 þurfa.	 Því	 er	 það	 að	 spyrja	 starfsmenn	 hvaða	 þjálfun	

þeir	vilja	ekki	góð	leið	til	þess	að	starfsmaður	bæti	sig	í	starfi.		

Í	greiningu	á	starfinu	er	einnig	mikilvægt	að	gera	greinarmun	á	því	hvað	starfsmenn	

þurfa	að	vita	(e.	need	to	know)	og	hvaða	þekkingu	eða	færni	hann	þurfi	með	einhverju	

móti	að	geta	nálgast	(e.	need	to	access).	Mikilvægt	er	að	hafa	þennan	greinarmun	í	huga	

þar	sem	hann	hefur	áhrif	á	 lengd	þjálfunarinnar	á	þann	hátt	að	ef	ætlast	er	til	þess	að	

starfsmenn	viti	allt	eftir	að	þjálfun	lýkur	getur	þjálfunin	orðið	óþarflega	löng.	Oft	á	betur	

við	að	þjálfa	starfsmenn	þannig	að	þeir	viti	hvar	ýmsar	upplýsingar	er	að	 finna	ef	upp	

kæmu	þær	aðstæður	að	þeir	þyrftu	að	nota	þær	(sjá	í	Salas	o.fl.,	2012).		

Við	 flókin	 störf	 getur	 einnig	 oft	 verið	mikilvægt	 að	 framkvæma	 hugræna	 verkefna	

greiningu	 (e.	cognitive	 task	analysis)	þ.e.	greining	á	þeim	hugrænu	eiginleikum	sem	til	

þarf	 þegar	 ákveðin	 störf	 eru	 unnin	 (sjá	 í	 Salas	 o.fl.	 2012).	 Með	 hugrænni	

verkefnagreiningu	má	bera	 kennsl	 á	 þá	hugrænu	 vinnu	 sem	 sérfræðingar	 vinna	þegar	

þeir	leysa	sín	verkefni.	Þá	er	hægt	að	þjálfa	nemendur	í	þessari	hugrænu	vinnu	svo	þeir	

geti	leyst	hin	ýmsu	verkefni	á	árangursríkan	hátt	(Miller,	Patterson	og	Woods,	2006).		

Aukin	 áhersla	 hefur	 orðið	 á	 teymisvinnu	 í	 skipulagsheildum	og	 því	 er	 oftar	 en	 ekki	

nauðsynlegt	að	framkvæma	þarfagreiningu	á	þeirri	teymisvinnu	sem	til	þarf	til	þess	að	

framkvæma	 ýmiss	 verkefni	 sem	 fylgja	 starfinu.	 Þegar	 gerð	 er	 þarfagreining	 á	 þeirri	

teymisvinnu	sem	fylgir	hverju	starfi	þá	er	reynt	að	bera	kennsl	á	þá	samvinnu	sem	þarf	

til	 þess	 að	 vinna	 starfið	 á	 sem	 árangursríkastan	 hátt.	 Með	 þessu	 má	 greina	 hvaða	

starfsmenn	sé	best	að	þjálfa	saman	í	teymi	og	hvert	markmið	þjálfunarinnar	eigi	að	vera.	

Þarfagreining	 á	 teymisvinnu	 ætti	 að	 fara	 fram	 í	 þeim	 störfum	 þar	 sem	 starfað	 er	 í	
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teymum.		Árangursrík	þjálfun	á	þessu	sviði	er	þegar	einstaklingar	eru	bæði	þjálfaðir	í	því	

hvernig	 eigi	 að	 framkvæma	 verkefni	 sem	 teymi	 og	 hvernig	 almennt	 sé	 best	 að	 vinna	

saman	í	teymi	(Salas	o.fl.,	2012).		

4.2.2	Greining	á	skipulagsheildinni		

Þegar	 þarfagreining	 er	 framkvæmd	 á	 skipulagsheildinni	 (e.	 organizational	 analysis)	 í	

heild	 sinni	 er	 til	 dæmis	 verið	 að	 greina	 og	 skoða	 stefnumiðaðar	 áherslur	

skipulagsheildarinnar,	 fyrirtækjamenningu,	 starfsumhverfið	 með	 tilliti	 til	 auðlinda	 og		

hindrana	og	hversu	mikið	skipulagsheildin	styður	við	þjálfun	(Salas	og	Cannon-Bowers,	

2001;	Salas	o.fl.,	2012).	Tilgangurinn	með	greiningunni	er	að	skoða	starfsemina	 í	heild	

sinni	 og	 skoða	 hvernig	 starfsemin	 hefur	 áhrif	 á	 frammistöðu	 starfsfólksins	 og	 hvort	

frammistaða	 starfsmanna	 sé	 í	 samræmi	 við	 markmið,	 stefnu	 og	 áætlanir	

skipulagsheildarinnar.	Upplýsingar	sem	notaðar	eru	í	greiningu	á	skipulagsheildinni	fást	

yfirleitt	hjá	lykilstarfsmönnum	og	yfirmönnum	(Blanchard	og	Thacker,	2007).	Mikilvægt	

er	að	framkvæma	slíka	greiningu	þar	sem	mörg	þjálfunarferli	(e.	training	program)	hafa	

ekki	náð	settum	markmiðum	vegna	hindrana	sem	eru	til	staðar	í	skipulagsheildinni,	sem	

hefði	 verið	 hægt	 að	 bera	 kennsl	 á	 ef	 framkvæmd	 hefði	 verið	 þarfagreining	 á	

skipulagsheildinni	áður	en	þjálfun	hófst	(Salas	og	Cannon-Bowers,	2001).		

Þarfagreining	á	skipulagsheildinni	hjálpar	til	við	að	passa	upp	á	að	rétt	þjálfun	sé	valin	

hverju	sinni	og	að	starfsumhverfið	sé	þannig	að	það	styðji	þjálfun	og	auki	þar	af	leiðandi	

líkurnar	á	því	að	þjálfun	verði	árangursrík	(Salas	o.fl.,	2012).	Til	þess	að	passa	upp	á	að	

rétt	 þjálfun	 sé	 valin	 hverju	 sinni	 þá	 eru	 markmið	 og	 áskoranir	 fyrirtækisins	 skoðuð,	

einnig	 er	 skilgreint	 hvaða	 deildir	 og	 hvaða	 störf	 hafa	 mestu	 áhrifin	 á	 árangur	

skipulagsheildarinnar.	Með	því	að	skoða	þetta	má	forgangsraða	þjálfuninni	þannig	að	sú	

þjálfun	 sem	 skiptir	mestu	máli	 fyrir	 skipulagsheildina	 verði	 í	 forgangi	 (sjá	 í	 Salas	 o.fl.,	

2012).	Það	hvort	starfsumhverfið	styðji	við	þjálfun	er	einnig	mikilvægt	og	þann	þátt	má	

skoða	með	því	að	bera	kennsl	á	og	 fjarlægja	þær	hindranir	sem	mögulega	geta	verið	 í	

vegi	 fyrir	 að	 þjálfun	 verði	 árangursrík.	 Ýmsar	 rannsóknir	 hafa	 verið	 gerðar	 á	 áhrifum	

starfsumhverfis	 á	 þjálfun	 og	 sýna	 þær	 t.d.	 fram	 á	 að	 ef	 fyrirtækjamenning	 styður	 við	

þjálfun	þá	eigi	starfsmenn	auðveldara	með	að	yfirfæra	þekkingu,	hæfni	og	viðhorf	sem	

lærðist	 í	 þjálfunarferlinu	 yfir	 í	 vinnuumhverfið	 (Sjá	 í	 Salas	 o.fl.,	 2012).	 Niðurstöður	 úr	

þarfagreiningu	skipulagsheildarinnar	geta	því	gefið	 til	 kynna	góða	mynd	af	því	hvernig	
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best	sé	að	staðsetja	þjálfun	innan	fyrirtækisins	til	þess	að	fá	sem	mest	út	úr	henni	(Salas	

o.fl.,	2012).		

4.2.3	Einstaklingsgreining		

Þarfagreining	 á	 starfsmönnum	 fyrirtækisins	 (e.	 person	 analysis)	 einblínir	 á	 hvaða	

starfsmenn	eigi	að	fá	þjálfun	og	sömuleiðis	hvaða	þjálfun	hver	einstaklingur	þarf.	Eins	og	

með	aðrar	greiningar	þá	er	mikilvægt	að	sú	þarfagreining	sem	er	gerð	á	starfsmönnum	

sé	 framkvæmd	 rétt	 svo	 réttir	 aðilar	 fái	 þá	 þjálfun	 sem	þeir	 þarfnast	 (Tannenbaum	og	

Yukl,	 1992).	 Þarfagreining	 á	 starfsmönnum	 gefur	 því	 til	 kynna	 hverjir	 uppfylla	

hæfniskilyrði	 fyrir	ákveðin	störf	og	hverjir	uppfylla	ekki	slík	skilyrði.	Hæfnisskilyrði	 fyrir	

hvert	starf	fyrir	sig	eru	fengin	með	þarfagreiningu	á	starfinu	og	verkefnum	tengdum	því	

(e.	 job-task	 analysis).	 Í	 þessari	 tegund	 af	 greiningu	 er	 því	 leitast	 við	 að	 skoða	 hvernig	

frammistaða	 starfsmanna	 er	 og	 ef	 upp	 kemur	 sú	 staða	 að	 starfsmaður	 sýnir	 ekki	

fullnægjandi	 frammistöðu	 þá	 er	 leitast	 við	 að	 skoða	 hvort	 ástæðan	 fyrir	 því	 sé	 vegna	

þess	 að	 viðkomandi	 skorti	 þekkingu	eða	 færni	 eða	hvort	 aðrir	 þættir	 hafi	 áhrif.	 Þegar	

persónugreining	er	 framkvæmd	eru	ýmiss	gögn	skoðuð	 líkt	og	gögn	sem	fengin	eru	úr	

starfsmannaviðtölum,	 úr	 frammistöðumati,	 ýmsum	 viðhorfskönnunum	 og	 öðru	 slíku	

(Blanchard	og	Thacker,	2007).		

Best	væri	að	allir	starfsmenn	fengju	þjálfun	af	einhverju	tagi	en	með	takmörkuðum	

auðlindum	 er	 það	 oft	 ekki	 möguleiki	 og	 þess	 vegna	 nauðsynlegt	 að	 framkvæma	

þarfagreiningu	 á	 starfsmönnum	 til	 þess	 að	 sjá	 hverjir	 þurfa	 mest	 á	 þjálfun	 að	 halda	

(Salas	 o.fl.,	 2012).	 Þegar	 þarfagreining	 er	 framkvæmd	 á	 starfsmönnum	 fyrirtækja	 má	

einnig	 nota	 niðurstöður	 hennar	 til	 þess	 að	 skoða	 persónueinkenni	 starfsmannanna.	

Persónueinkenni	 gefa	 til	 kynna	 hvernig	 starfsmenn	 munu	 nýta	 sér	 þjálfun	 og	 hvaða	

þjálfun	hentar	hverjum	og	einum	og	 sömuleiðis	hvort	 líkur	 séu	á	því	 að	þjálfunin	 skili	

árangri	(Salas	o.fl.,	2012).	Nánar	verður	fjallað	um	persónueinkenni	starfsmanna	og	áhrif	

þess	á	þjálfun	síðar.		

4.3	Hönnun	þjálfunar		
Eftir	 að	 þarfagreining	 hefur	 verið	 framkvæmd	 er	 næsta	 skref	 að	 skilgreina	 hvert	

markmiðið	 með	 þjálfuninni	 sé	 og	 ákveða	 hvernig	 þjálfunin	 eigi	 að	 fara	 fram.	 Þegar	

þjálfunarferli	er	hannað	ætti	að	taka	tillit	til	ýmissa	þátta	líkt	og	hver	lærdómsmarkmiðin	
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séu	með	þjálfuninni,	persónueinkenni	starfsmanna	sem	hljóta	þjálfun	og	hver	kostnaður	

verði	við	þjálfunina	miðað	við	ávinning	sem	af	henni	fæst	(Tannenbaum	og	Yukl,	1992).	

Það	 er	 einnig	 mikilvægt	 að	 þau	 verkefni	 sem	 einstaklingar	 takast	 á	 við	 í	 þjálfun	 séu	

sambærileg	þeim	verkefnum	sem	þeir	fást	við	í	starfi	og	að	það	efni	sem	tekið	sé	fyrir	í	

þjálfuninni	sé	í	samræmi	við	þær	starfskröfur	sem	fylgja	starfinu	(sjá	í	Holton,	Bates	og	

Ruona,	 2000).	 Það	 er	 jafnframt	 mikilvægt	 að	 passa	 upp	 á	 að	 væntingar	 þeirra	

einstaklinga	sem	eiga	að	taka	þátt	í	þjálfuninni	séu	í	samræmi	við	það	sem	lært	verður	í	

þjálfuninni.	Of	miklar	væntingar	um	það	sem	lært	verður	í	þjálfuninni	getur	gert	það	að	

verkum	 að	 einstaklingar	 upplifi	 minni	 hvatningu	 til	 þess	 að	 nota	 þá	 hæfni,	 þekkingu	

og/eða	viðhorf	sem	lært	var	í	þjálfuninni	þegar	til	baka	er	komið	í	vinnuumhverfið.	Þess	

vegna	 verða	 stjórnendur	 að	 passa	 upp	 á	 að	 gefa	 ekki	 falskar	 væntingar	 um	 komandi	

þjálfunarferli	og	passa	upp	á	að	þátttakendur	 skilji	 hvernig	þjálfunin	er	 í	 samræmi	við	

bætta	frammistöðu	í	starfi,	en	á	raunsæjan	hátt	(Salas	o.fl.,	2012).			

Að	 þjálfunarinngrip	 sé	 vel	 hannað	 er	mikilvægt,	 en	 þær	 aðferðir	 sem	 skila	 góðum	

árangri	 eru	 hannaðar	 í	 kringum	 fjögur	 grundvallaratriði.	 Í	 fyrsta	 lagi	 að	 það	 sem	

einstaklingar	 læra	í	þjálfuninni	sé	viðeigandi	miðað	við	starf	viðkomandi.	 Í	öðru	lagi	að	

það	endurspegli	þá	þekkingu,	hæfni	og	viðhorf	(e.	Knowledge,	Skills	and	Attitude	(KSA))	

sem	ætlast	er	til	að	starfsmenn	hafi	í	því	starfi	sem	þeir	starfa.	Í	þriðja	lagi	að	inngripið	

gefi	 nemendum	 tækifæri	 til	 þess	 að	 nota	 færnina	 sem	 lærð	 er	 og	 í	 fjórða	 lagi	 að	

nemendur	fái	endurgjöf	bæði	á	meðan	þjálfun	stendur	og	eftir	að	henni	er	lokið	(Salas	

og	Cannon-Bowers,	2001).		

Mikilvægt	er	að	leggja	mikla	vinnu	í	skipulag	þjálfunar	til	þess	að	auka	líkurnar	á	að	

hún	 skili	 árangri.	 Við	 undirbúning	 og	 innleiðingu	 þjálfunarferlis	 er	mikilvægt	 að	 hafa	 í	

huga	þó	nokkur	atriði	að	mati	Kirkpatrick	og	Kirkpatrick	(2006)	eins	og:		

! Skilgreina	þarfir	(e.	Determining	needs)	

! Setja	markmið	(e.	Setting	objectives)	

! Ákvarða	efni	(e.	Determining	subject	content)	

! Velja	þátttakendur	(e.	Selecting	participants)	

! Ákvarða	tímasetningu	(e.	Determining	best	schedule)	

! Velja	viðeigandi	kennsluaðstöðu	(e.	Selecting	appropriate	facilities)	
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! Velja	viðeigandi	leiðbeinendur	(e.	Selecting	appropriate	instructors)	

! Velja	og	undirbúa	námsefni	(e.	Selecting	and	preparing	audiovisual	aids)	

! Samræma	þjálfunarferlið	(e.	Coordinate	the	program)	

! Meta	þjálfunarferlið	(e.	Evaluate	the	program)	

	

Hér	að	neðan	verða	nokkur	af	ofangreindum	atriðum	tekin	fyrir	og	lýst	stuttlega.		

4.3.1	Lærdómsmarkmið		

Mikilvægt	er	að	skipuleggjendur	þjálfunar	hafi	skýr	markmið	með	þjálfuninni,	sömuleiðis	

er	mikilvægt	að	þátttakendum	í	þjálfuninni	sé	greint	frá	þeim	markmiðum	sem	leitast	er	

eftir	 að	 ná	 með	 þjálfunarprógramminu.	 Með	 því	 að	 greina	 frá	 lærdómsmarkmiði	

þjálfunarinnar	er	einnig	verið	að	stuðla	að	því	t.d.	að	þátttakendur	átti	sig	betur	á	þeirri	

frammistöðu	sem	leitast	er	eftir	að	þeir	nái	eftir	að	þjálfun	lýkur,	undir	hvaða	aðstæðum	

í	starfi	ætlast	er	til	að	aukin	frammistaða	náist	(Burke	og	Hutchins,	2007).		 	

4.3.2	Samræmi	verkefna	í	starfi	og	þjálfunar	

Til	þess	að	þjálfun	nýtist	sem	best	í	starfi	er	gríðarlega	mikilvægt	að	samræmi	sé	á	milli	

þess	sem	þjálfað	er	og	því	sem	einstaklingar	eru	að	gera	í	starfi	(sjá	í	Burke	og	Hutchins,	

2007).	Fjöldi	rannsókna	hafa	sýnt	fram	á	að	samræmi	verði	að	vera	á	verkefnum	í	starfi	

og	á	því	efni	sem	þjálfað	er.		Til	að	mynda	komust	þær	Axtell,	Maitlis	og	Yearta	(1997)	að	

því	að	mikil	fylgni	var	á	milli	þess	að	hve	miklu	leiti	innihald	þjálfunarprógrammsins	var	í	

samræmi	við	þau	verkefni	sem	einstaklingar	fást	við	í	starfi.	Sömuleiðis	hafa	rannsóknir	

sýnt	 fram	á	það	að	einn	aðalþátturinn	 í	því	að	þátttakendur	þjálfunar	yfirfæri	 lærdóm	

sem	hlýst	í	þjálfun	yfir	á	vinnu	er	að	þeir	upplifi	það	að	samræmi	sé	á	milli	þess	sem	þeir	

læra	 í	 þjálfuninni	 og	 þeim	 verkefnum	 sem	 þeir	 vinna	 í	 starfinu	 sínu	 (sjá	 í	 Burke	 og	

Hutchins,	 2007).	 Samræmi	 í	 þjálfun	 og	 starfi	 er	 því	 gríðar	 mikilvægur	 þáttur	 í	 því	 að	

þjálfun	 muni	 skila	 þeim	 árangri	 sem	 ætlast	 er	 til	 og	 undirstrika	 þessar	 niðurstöður	

mikilvægi	 vel	 gerðar	 þarfagreiningar	 til	 þess	 að	 stjórnendur	 átti	 sig	 betur	 á	 því	

nákvæmlega	hvað	þurfi	að	þjálfa	(Burke	og	Hutchins,	2007).		
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4.3.3	Kennsluaðferðir	í	þjálfun		

Fræðimenn	 á	 sviði	 þjálfunar	 hafa	mikið	 rannsakað	hvernig	 kennsluaðferðir	 sé	 best	 að	

nota	til	þess	að	þátttakendur	nái	sem	best	að	yfirfæra	þann	lærdóm	sem	þeir	hljóta	með	

þjálfuninni	yfir	á	vinnutengda	hegðun.	Eins	og	gefur	að	skilja	skiptir	miklu	máli	hvernig	

efni	er	framsett	til	þess	að	það	nái	sem	best	til	allra	hópa.	Hér	að	neðan	verður	fjallað	

stuttlega	 um	 helstu	 kennsluaðferðir	 sem	 hafa	 skilað	 góðum	 árangri	 í	 að	 hjálpa	

þátttakendum	þjálfunarinnar	að	yfirfæra	þá	þekkingu	sem	þeir	öðlast	yfir	á	þau	verkefni	

sem	þeir	fást	við	í	starfi	(Burke	og	Hutchins,	2007).		

Til	þess	að	auka	viðhald	á	þeirri	þekkingu,	hæfni	og/eða	viðhorfi	 sem	þátttakendur	

öðlast	 í	 þjálfun	 er	 til	 að	 mynda	 mikilvægt	 að	 þjálfunarferli	 séu	 skipulögð	 þannig	 að	

þátttakendur	 fái	æfingu	 í	 því	 sem	 kennt	 er	 og	 fái	 einnig	 viðbrögð	 og	 leiðbeiningu	 frá	

kennara	 (sjá	 í	 Burke	 og	 Hutchins,	 2007).	 Önnur	 þekkt	 aðferð	 til	 þess	 að	 auka	 líkur	 á	

yfirfærslu	 lærdóms	 yfir	 á	 starfsumhverfi	 er	 yfirlærdómur	 (e.	 overlearning).	 Slík	 aðferð	

felur	í	sér	að	læra/æfa	efnið	aftur	og	aftur	þrátt	fyrir	að	góð	frammistaða	hafi	náðst,	en	

þessi	aðferð	er	einstaklega	heppileg	fyrir	hæfni	sem	er	notast	er	við	með	löngu	millibili	

t.d.	skyndihjálp	(sjá	 í	Burke	og	Hutchins,	2007).	Virkur	 lærdómur	(e.	active	 learning)	er	

einnig	aðferð	sem	virkar	vel	til	þess	að	auka	 líkur	á	því	að	þátttakendur	þjálfunarinnar	

geti	 yfirfært	 þann	 lærdóm	 sem	 þeir	 öðlast	 í	 þjálfun	 yfir	 á	 starfsumhverfi.	 Sú	 aðferð	

miðar	að	því	að	þátttakendur	taki	virkan	þátt	í	þjálfuninni	og	hafa	rannsóknir	sýnt	fram	á	

að	sú	aðferð	er	skilvirkari	en	til	dæmis	þegar	þátttakendur	hlusta	á	fyrirlestur	(sjá	í	Burke	

og	Hutchins,	2007).	Herminám	(e.	Behaviroal	modeling)	er	einnig	aðferð	sem	gerir	það	

að	verkum	að	þátttakendur	eiga	auðveldara	með	að	yfirfæra	þá	þekkingu,	hæfni	og/eða	

viðhorf	sem	þeir	öðlast	 í	þjálfun	yfir	á	vinnuumhverfi.	Þessi	aðferð	 fer	þannig	 fram	að	

þátttakendur	 sjá	 aðra	 framkvæma	 verkefni	 og	 herma	 eftir.	 Oft	 virkar	 vel	 að	 leyfa	

þátttakendum	 að	 sjá	 bæði	 hegðun	 sem	 skilar	 góðum	 árangri	 og	 hegðun	 sem	 skilar	

slæmum	árangri	til	þess	að	þeir	geri	sér	betur	grein	fyrir	því	hvernig	eigi	að	framkvæma	

hegðunina	á	sem	árangursríkastan	hátt	(sjá	í	Burke	og	Hutchins,	2007).	Að	lokum	er	vert	

að	nefna	aðferð	sem	miðar	að	því	að	fá	þátttakendur	til	þess	að	ræða	saman	um	hvað	

gæti	 farið	 úrskeiðis	 ef	 ekki	 er	 notast	 við	 þá	 þekkingu,	 hæfni	 og/eða	 viðhorf	 sem	

þátttakendur	öðluðust	í	þjálfuninni	í	starfi	(e.	error	based	examples).	Rannsóknir	sýna	að	
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þessi	 aðferð	 hjálpi	 þátttakendum	 að	 yfirfæra	 lærdóminn	 með	 þjálfuninni	 yfir	 á	

vinnuaðstæður	(Burke	og	Hutchins,	2007).		

4.4	Vinnuumhverfi		
Ef	 þjálfun	 á	 að	 skila	 tilætluðum	 árangri	 er	mikilvægt	 að	 ýmsir	 þættir	 í	 vinnuumhverfi	

starfsmannsins	 séu	 ekki	 að	 hamla	 yfirfærslu	 þjálfunarinnar	 yfir	 á	 verkefni	 í	 starfi	

viðkomandi.	 Rannsóknir	 á	 áhrifum	 vinnuumhverfis	 á	 yfirfærslu	 hafa	 aukist	 til	 muna	

síðastliðinn	20-30	ár	og	sýna	þær	fram	á	að	eftirfarandi	þættir	skipta	máli	ef	yfirfærsla	á	

að	 vera	 árangursrík:	 Stefnumiðuð	 tengsl	 við	 þjálfun	 (e.	 strategic	 linkage	 of	 training)	

hamlandi/styðjandi	 starfsumhverfi	 (e.	 Transfer	 climate),	 stuðningur	 frá	 yfirmanni	 og	

samstarfsmönnum	(e.	supervisory	and	peer	support),	tækifæri	til	þess	að	framkvæma	(e.	

opportunity	 to	perform)	og	ábyrgð	þátttakenda	 (e.	accountability)	 (Burke	og	Hutchins,	

2007).	Hér	að	neðan	verður	fjallað	stuttlega	um	ofangreind	atriði.	

4.4.1	Stefnumiðuð	tengsl	við	þjálfun		

Ef	 þau	 atriði	 sem	 tekin	 eru	 fyrir	 í	 þjálfun	 eru	 í	 samræmi	 við	 markmið	

skipulagsheildarinnar	eða	deildarinnar	sem	viðkomandi	starfar	hjá	eru	mun	meiri	líkur	á	

því	 að	 þátttakendur	 þjálfunarinnar	 notfæri	 sér	 þau	 atriði	 í	 starfi.	 Niðurstöður	 úr	

rannsókn	Montesino	(2002)	sýndu	fram	á	þetta	en	í	þeirri	rannsókn	voru	þátttakendur	

þjálfunar	 líklegri	 til	 þess	 að	 nota	 það	 sem	 þeir	 lærðu	 í	 þjálfuninni	 ef	 þjálfunin	 var	 í	

samræmi	við	forgangsröðun	og	markmið	skipulagsheildarinnar.		

4.4.2	Hamlandi/styðjandi	starfsumhverfi		

Það	 hvort	 starfsumhverfi	 sé	 hamlandi	 eða	 styðjandi	 getur	 skipt	 gríðarlega	miklu	máli	

fyrir	 yfirfærslu	 þjálfunar	 og	hafa	 rannsóknir	 sýnt	 að	það	 geti	 haft	 bæði	 bein	 og	óbein	

áhrif	 á	 það	 hvort	 hún	 takist	 eða	 takist	 ekki	 (Lim	 og	Morris,	 2006;	 Burke	 og	 Baldwin,	

1999).	 Þeir	 þættir	 sem	 gera	 það	 að	 verkum	 að	 starfsumhverfi	 sé	 styðjandi	 eru	 til	 að	

mynda	að	einstaklingar	fái	ákveðnar	vísbendingar	úr	umhverfinu	sem	hvetja	þá	til	þess	

að	notast	við	þá	þekkingu	eða	hæfni	sem	þeir	öðluðust	 í	þjálfuninni.	 Í	þessu	samhengi	

má	einnig	nefna	að	einstaklingar	 fái	 jákvæð	viðbrögð	við	því	að	notast	við	 lærdóminn	

sem	 fékkst	 með	 þjálfuninni	 í	 starfi	 og	 að	 einstaklingar	 fái	 góðan	 stuðning	 bæði	 frá	

yfirmönnum	og	samstarfsmönnum	(sjá	í	Burke	og	Hutchins,	2007).	
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4.4.3	Stuðningur	frá	yfirmönnum	og/eða	samstarfsmönnum		

Sá	þáttur	sem	virðist	skipta	hvað	mestu	máli	í	vinnuumhverfi	einstaklinga	til	þess	að	þeir	

eigi	auðveldara	með	að	yfirfæra	þá	þekkingu	og	hæfni	sem	þeir	öðluðust	í	þjálfun	yfir	á	

vinnutengda	 hegðun	 er	 stuðningur	 frá	 yfirmönnum	 og	 samstarfsmönnum	 (Clarke,	

2002).	Það	sem	yfirmenn	geta	gert	 til	þess	að	sýna	þeim	starfsmönnum	stuðning	sem		

hafa	lokið/eru	í	þjálfun	er	að	ræða	við	þá	um	hvað	þeir	hafa	lært	af	þjálfuninni,	taka	þátt	

í	þjálfunarferlinu,	hvetja	þá	áfram	og	leiðbeina	þeim	hvernig	megi	nota	nýja	þekkingu	og	

hæfni	 í	 starfinu.	 Ef	 yfirmenn	 hafa	 þessi	 atriði	 í	 huga	 þá	 auka	 þeir	 líkurnar	 á	 því	 að	

yfirfærsla	 þjálfunar	 verði	 árangursrík	 (Smith-Jentsch,	 Salas	 og	 Brannick,	 2001).	

Rannsóknir	 hafa	 einnig	 sýnt	 fram	 á	 að	 það	 geti	 skipt	 meira	 máli	 að	 þátttakendur	

þjálfunar	 fái	 stuðning	 frá	 samstarfsfélögum	 svo	 yfirfærsla	 þjálfunarinnar	 verði	

árangursrík	 (sjá	 í	 Burke	og	Hutchins,	 2007).	 Í	 rannsókn	 sem	 rannsakaði	hvaða	þættir	 í	

hegðun	 samstarfsfélaga	 hefðu	 mest	 áhrif	 á	 yfirfærslu	 kom	 í	 ljós	 að	 þegar	

samstarfsfélagar	þátttakenda	ræða	við	þá	um	þjálfunina	og	innihald	hennar	hjálpaði	það	

þátttakendum	 við	 yfirfærslu	 allt	 að	 6	 mánuðum	 eftir	 að	 þjálfun	 lauk.	 Þrátt	 fyrir	 það	

dregur	úr	þessum	áhrifum	ef	 	yfirmenn	þátttakenda	veita	þeim	ekki	sinn	stuðning	líka.	

Þegar	 rannsókninni	var	 fylgt	eftir	kom	 í	 ljós	að	hægt	væri	að	auka	stuðning	yfirmanna	

með	því	að	samræma	betur	markmið	skipulagsheildarinnar	og	markmið	þjálfunarinnar	í	

heild	sinni	(Hawley	og	Barnard,	2005).		

4.4.4	Tækifæri	til	þess	að	framkvæma		

Niðurstöður	fjölda	rannsókna	sýna	að	ef	þátttakendum	þjálfunar	er	ekki	gefið	tækifæri	

til	 þess	að	nýta	þá	þekkingu	og	hæfni	 sem	þeir	öðluðust	 í	 þjálfuninni	þá	minnkar	það	

líkurnar	 á	 árangursríkari	 yfirfærslu	 til	 muna	 (Lim	 og	Morris,	 2006).	 Í	 rannsókn	 Clarke	

(2002)	var	það	að	fá	ekki	tækifæri	til	þess	að	nýta	hæfni	og	þekkingu	sem	einstaklingar	

fengu	í	þjálfun	stærsta	hindrunin	fyrir	því	að	yfirfærsla	yrði	árangursrík.	Fræðimenn	eru	

sammála	um	að	yfirmenn	ættu	að	minnka	vinnuálag	þátttakenda	þjálfunar	 til	 þess	að	

gefa	þeim	aukið	tækifæri	til	þess	að	nýta	sér	þá	hæfni	og	þekkingu	sem	þeir	öðluðust	í	

þjálfuninni	 og	 auka	 þannig	 líkurnar	 á	 árangursríkri	 yfirfærslu	 þjálfunarinnar	 (Clarke,	

2002;	 Burke	 og	 Hutchins,	 2007).	 Það	 gæti	 því	 jafnvel	 aukið	 líkurnar	 á	 því	 að	

þátttakendur	 nái	 að	 nýta	 sér	 betur	 það	 efni	 sem	 þeir	 læra	 í	 þjálfun	 ef	 þeir	 ræða	 við	
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yfirmenn	sína	hvernig	best	sé	að	gera	ráðstafanir	og	plön	um	það	hvaða	tækifæri	þeir	

hafa	 til	 þess	 yfirfæra	 nýja	 þekkingu	 og	 hæfni	 yfir	 á	 vinnutengda	 hegðun	 (Burke	 og	

Hutchins,	2007).		

4.4.5	Ábyrgð	þátttakanda	

Ein	 breyta	 í	 vinnuumhverfi	 sem	 hefur	 áhrif	 á	 árangursríka	 yfirfærslu	 er	 ábyrgð	

þátttakenda	þjálfunarinnar.	Hér	er	átt	við	það	hversu	mikið	ætlast	er	til	að	einstaklingar	

sem	hafa	lokið	þjálfun	notfæri	sér	nýja	þekkingu	og	hæfni	í	starfi	og	að	hve	miklu	leyti	

það	 sé	 á	 þeirra	 ábyrgð	 að	 gera	 það.	 Þessi	 þáttur	 hefur	 þó	 lítið	 verið	 skoðaður	 í	

rannsóknum	en	þær	rannsóknir	sem	hafa	verið	gerðar	benda	til	þess	að	ef	einstaklingar	

eru	ábyrgir	 fyrir	því	að	notfæra	sér	þá	þekkingu	og	hæfni	sem	þeir	öðluðust	 í	gegnum	

þjálfun,	 ýtir	 það	 undir	 skynjun	 þeirra	 á	 hversu	 mikilvæg	 yfirfærsla	 er	 (sjá	 í	 Burke	 og	

Hutchins,	2007).	

4.5	Persónueinkenni	nemenda		
Persónueinkenni	 (e.	 individual	 characteristics)	 nemenda	 geta	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvernig	

árangur	 þeirra	 verður	 í	 þjálfuninni.	 Þau	 persónueinkenni	 sem	 hafa	 verið	 hvað	 mest	

tengd	við	árangur	af	þjálfunarinngripi	eru	hugræn	geta	(e.	cognitive	ability)	sjálfsgeta	(e.	

self-efficacy),	 stefna	markmiða	 (e.	goal	orientation)	og	 lærdómshvati	 (e.	motivation	 to	

learn).	Einnig	verður	 fjallað	stuttlega	um	önnur	persónueinkenni	sem	geta	haft	áhrif	á	

það	hvernig	árangur	þátttakenda	verður	í	þjálfuninni	(Salas	o.fl.,	2012).		

4.5.1	Hugræn	geta		

Hugræn	 geta	 vísar	 til	 getu	 einstaklings	 að	 afla	 sér	 þekkingar	 og	 geyma	 þá	 þekkingu	 í	

minninu	og	þann	eiginleika	að	geta	sótt	hana	aftur	í	minnið	ef	hann	þarfnast	þess	t.d.	í	

nýjum	 aðstæðum	 (sjá	 í	 Oakes,	 Ferris,	 Martocchio,	 Buckley	 og	 Broach,	 2001).	 Fjöldi	

rannsókna	hafa	verið	gerðar	á	áhrifum	hugrænnar	getu	á	árangur	í	þjálfun	og	hafa	þær	

leitt	 í	 ljós	að	hugræn	geta	ýtir	undir	trú	einstaklingsins	á	sjálfum	sér	og	ýtir	sömuleiðis	

undir	betri	frammistöðu.	Að	lokum	hjálpar	hugræn	geta	einstaklingum	við	að	læra	nýja	

hæfni.	Því	má	segja	að	þeir	sem	hafa	góða	hugræna	getu	(að	öðru	óbreyttu)	séu	líklegri	

til	þess	að	læra	meira	og	sýna	betri	árangur	í	þjálfun	en	þeir	einstaklingar	sem	hafa	ekki	

eins	 góða	 hugræna	 getu.	 Hins	 vegar	 verður	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 mörg	 störf	 þarfnast	
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annarra	eiginleika	en	einungis	hugrænnar	getu	og	þess	vegna	er	mikilvægt	að	skilja	af	

hvaða	 tagi	 starfið	 er	 til	 þess	 að	 átta	 sig	 á	 hvort	 að	 hugræn	 geta	 sé	 góð	 forspá	 fyrir	

árangarsríka	yfirfærslu	(Salas	og	Cannon-Bowers,	2001).		

4.5.2	Sjálfsgeta	

Sjálfsgetu	 má	 skilgreina	 sem	 trú	 einstaklings	 um	 að	 hann	 hafi	 getu	 til	 þess	 að	

framkvæma	 ákveðin	 verkefni.	 Rannsóknir	 síðustu	 ára	 á	 áhrifum	 sjálfsgetu	 á	 árangur	

þjálfunar	 sýna	 að	 þeir	 einstaklingar	 sem	 trúa	 því	 að	 þeir	 geti	 framkvæmt	 ákveðin	

verkefni	séu	líklegri	til	þess	að	ná	góðum	árangri	af	þjálfunarinngripi	bæði	lærdómslega	

séð	 og	 út	 frá	 frammistöðu.	 Ástæða	 þess	 að	 þeir	 einstaklingar	 sem	 hafa	 slíka	 trú	 ná	

góðum	árangri	er	til	að	mynda	vegna	þess	að	þessi	trú	á	eigin	getu	eykur	hvata	til	náms.	

Það	virðist	þó	ekki	skipta	máli	hvort	einstaklingar	hafa	þessa	trú	á	getu	sinni	áður	en	þeir	

hefja	þjálfun	eða	öðlast	hana	í	þjálfun,	þar	sem	hvort	tveggja	skilar	bættum	árangri.	Því	

má	 segja	 að	þátturinn	 sjálfsgeta	 gefi	 góða	 forspá	um	hvort	 einstaklingar	nái	 tilsettum	

árangri	 með	 þjálfuninni	 (sjá	 í	 Salas	 og	 Cannon-Bowers,	 2001;	 sjá	 í	 Salas	 o.fl.,	 2012).	

Samkvæmt	 rannsóknum	Bandura	 frá	1997	og	Phan	 frá	2011	er	þeir	 einstaklingar	 sem	

hafa	mikla	 trú	á	getu	sinni	 líklegri	 til	þess	að	 taka	þátt	 í	þjálfun,	 leggja	harðar	að	sér	 í	

þjálfun	og	bregðast	betur	við	áskorunum	og	neikvæðum	atburðum	en	þeir	einstaklingar	

sem	hafa	minni	trú	á	getu	sinni	(sjá	í	Salas	o.fl.,	2012).	Mikil	sjálfsgeta	leiðir	því	til	betri	

námsárangurs	í	þjálfun	og	því	ætti	þjálfun	að	vera	hönnuð	með	tilliti	til	þess	að	reyna	að	

stuðla	að	meiri	trú	á	getu	þeirra	einstaklinga	sem	í	henni	taka	þátt.	Hægt	er	að	bæta	trú	

einstaklinga	á	eigin	getu	t.d.	með	því	að	minna	þá	á	góðan	árangur	sem	þeir	hafa	átt	 í	

starfi	eða	 í	öðru	þjálfunarinngripi	og	með	því	að	tryggja	árangursríka	 lærdómsupplifun	

snemma	í	þjálfunarferlinu	(Salas	o.fl.,	2012).		

4.5.3	Markmiðastefna		

Markmiðastefna	er	hugtak	sem	snýr	að	því	að	útskýra	hvernig	fólk	hagar	sér	í	ákveðnum	

lærdómsaðstæðum,	 í	þessu	 samhengi	er	hægt	að	 skipta	 fólki	 í	 tvo	 flokka;	þá	 sem	eru	

lærdómsmiðaðir	 (e.	 learning	 orientation)	 og	 þá	 sem	 eru	 frammistöðumiðaðir	 (e.	

performance	orientaion).	Þeir	einstaklingar	sem	eru	lærdómsmiðaðir	leitast	eftir	því	að	

öðlast	nýja	hæfni	í	nýjum	aðstæðum,	þeir	leggja	einnig	mikið	á	sig	til	þess	að	læra,	halda	

áfram	með	verkefni	eftir	að	hafa	fengið	viðbrögð	við	þeim	og	ætlast	til	öðlast	lærdóm	út	
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úr	 aðstæðunum.	 Þeir	 einstaklingar	 sem	 eru	 frammistöðumiðaðir	 reyna	 að	 ná	 góðum	

einkunnum,	 forðast	 að	 taka	 þátt	 í	 aðstæðum	 þar	 sem	 þeir	 gætu	 gert	 villur	 og	 vilja	

virðast	líta	út	fyrir	að	vera	hæfir	á	yfirborðinu	og	læra	þar	af	leiðandi	oft	minna	í	þjálfun	

en	 þeir	 einstaklingar	 sem	 eru	 lærdómsmiðaðir.	 Einstaklingar	 eru	 yfirleitt	 með	 sömu	

markmiðastefnu	yfir	lengri	tíma	og	í	mismunandi	aðstæðum	en	þó	hafa	rannsóknir	sýnt	

að	mismunandi	þjálfunarsnið	geta	haft	það	 í	 för	með	sér	að	einstaklingar	verði	annað	

hvort	 meira	 lærdóms-	 eða	 frammistöðumiðaðir	 (Sjá	 í	 Salas	 o.fl.,	 2012).	 Það	 er	 þess	

vegna	mikilvægt	að	sníða	þjálfun	og	markmið	þjálfunarinnar	á	þann	hátt	að	þau	styðja	

lærdómsmiðaða	hegðun.	Þeir	einstaklingar	sem	eru	lærdómsmiðaðir	ættu	að	fá	frelsi	til	

þess	 að	 taka	 ábyrgð	 á	 sínu	 lærdómsferli	 á	 meðan	 þeir	 einstaklingar	 sem	 eru	

frammistöðumiðaðir	þurfa	jafnvel	meiri	stuðning	og	eftirfylgni	á	meðan	þjálfun	stendur	

(Salas	o.fl.,	2012).		

4.5.4	Lærdómshvati		

Lærdómshvati	 þátttakenda	 í	 þjálfun	 skiptir	 einnig	 miklu	 máli	 fyrir	 útkomu	

þjálfunarinnar,	 en	 þennan	 lærdómshvata	má	 skilgreina	 t.d.	 sem	 hversu	mikinn	 áhuga	

einstaklingar	sýna	því	sem	lært	er	í	þjálfuninni,	hversu	mikinn	styrk	og	þrautseigju	þeir	

hafa	á	meðan	þjálfuninni	stendur,	áður	hún	hefst	og	eftir	að	henni	lýkur	(Tannenbaum	

og	Yukl,	1992).	 Lærdómshvati	er	 í	 raun	samspil	ýmissa	þátta	og	ber	þá	helst	að	nefna	

einkenni	 einstaklingsins,	 starfsumhverfis	 og	 þjálfunarinnar	 sjálfrar	 (Salas	 o.fl.,	 2012).	

Stuðningur	 frá	 yfirmönnum	 og	 skipulagsheildinni	 í	 heild	 sinni	 getur	 ýtt	 undir	

lærdómshvata	 einstaklinga	 áður	 en	 þjálfun	 hefst	 (Salas	 og	 Cannon-Bowers,	 2001)	 og	

einnig	geta	ýmiss	atriði	í	þjálfuninni	sjálfri	ýtt	undir	aukinn	lærdómshvata	á	meðan	henni	

stendur	(Salas	o.fl.,	2012).	Samkvæmt	niðurstöðum	rannsókna	hefur	það	að	hafa	mikinn	

lærdómshvata	 jákvæð	áhrif	á	marga	þætti	 sem	tengjast	þjálfunarferlinu	 líkt	og	það	að	

sækja	sér	nýja	hæfni	og	nota	nýfengna	þekkingu,	hæfni	og	viðhorf	í	starfi	(Tannenbaum	

og	Yukl,	1992).	Því	má	segja	að	því	meiri	lærdómshvata	sem	einstaklingar	hafa	áður	en	

þjálfun	 hefst	 því	 meira	 læra	 þeir	 af	 þjálfuninni	 og	 því	 jákvæðari	 viðbrögð	 sýna	 þeir	

gagnvart	henni	(sjá	í	Salas	o.fl.,	2012).	Mikilvægt	er	því	fyrir	stjórnendur	að	reyna	að	ýta	

undir	lærdómshvata	einstaklinga	áður	en	þjálfun	hefst,	á	meðan	henni	stendur	og	eftir	

að	henni	er	lokið	(Salas	o.fl.,	2012).		
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5 Eftir	að	þjálfun	lýkur	

	

Eftir	að	þjálfun	 lýkur	fer	á	stað	ferli	sem	er	eitt	það	allra	mikilvægasta	 í	þjálfuninni,	að	

þátttakendur	 þjálfunarinnar	 notfæri	 sér	 þá	 þekkingu,	 kunnáttu	 og	 viðhorf	 sem	 þeir	

lærðu	 í	 þjálfuninni	 í	 starfi.	 	 Hér	 að	 neðan	 verður	 fjallað	 um	 yfirfærslu	 þjálfunar	 á	

vinnutengda	hegðun	og	að	lokum	um	hvernig	megi	meta	árangur	þjálfunarinnar.		

5.1	Yfirfærsla	þjálfunar	

Eftir	 að	 þjálfun	 lýkur	 þarf	 yfirfærsla	 þjálfunarinnar	 að	 eiga	 sér	 stað,	 það	 er	 að	 segja	

þátttakendur	 þjálfunarinnar	 þurfa	 að	 geta	 yfirfært	 þá	 þekkingu,	 hæfni	 og/eða	 viðhorf	

sem	 lærðist	 í	 þjálfuninni	 yfir	 á	 vinnutengda	 hegðun	 sem	 leiðir	 að	 lokum	 vonandi	 til	

breytinga	 í	 frammistöðu	 í	vinnu	 (Blume,	Ford,	Baldwin	og	Huang,	2010).	Aðalmarkmið	

þjálfunar	 ætti	 því	 að	 vera	 að	 sú	 þekking,	 hæfni	 og/eða	 viðhorf	 sem	 lærast	 í	 þjálfun	

yfirfærist	á	árangursríkan	hátt	yfir	á	vinnutengda	hegðun	(Lim	og	Morris,	2006).	Því	má	

segja	að	árangursrík	yfirfærsla	eigi	sér	stað	þegar	alhæfing	á	lærðri	hegðun	á	sér	stað	og	

sú	hegðun	viðhaldist	í	lengri	tíma	(Baldwin	og	Ford,	1988).	Raunin	er	hins	vegar	sú	að	oft	

mistekst	 yfirfærsla	 þjálfunarinnar	 og	 sú	 þekking,	 hæfni	 og/eða	 viðhorf	 sem	 lærðist	 í	

þjálfuninni	yfirfærist	ekki	á	vinnutengda	hegðun.	Niðurstöður	úr	rannsókn	Saks	frá	árinu	

2002	 sýna	 fram	 á	 að	 það	 megi	 áætla	 að	 um	 40%	 þátttakanda	 í	 þjálfunarprógrammi	

mistakist	að	yfirfæra	þekkinguna	á	vinnutengda	hegðun	strax	eftir	að	þjálfun	er	lokið.	Í	

sömu	rannsókn	kemur	fram	að	um	70%	þátttakenda	 í	þjálfun	hafa	glatað	því	sem	þeir	

lærðu	ári	eftir	að	þjálfun	lauk	og	að	aðeins	helmingur	(50%)	fjárfestingarinnar	sem	varið	

er	 í	 þjálfun	 skili	 sér	 til	 baka	 í	 aukinni	 getu	 skipulagsheildarinnar	 eða	 einstaklingsins	

(Burke	og	Hutchins,	2007).		

Yfirfærsla	 er	 flókið	 ferli	 og	 hefur	 hugtakið	 eitt	 og	 sér	 verið	 rannsakað	mikið	 og	 til	

margra	ára	en	fyrstu	rannsóknir	á	því	má	rekja	til	aldamótanna	1900	(Blume	o.fl.,	2010).	

Í	upphafi	var	aðallega	skoðað	yfirfærsla	í	sambandi	við	viðbrögð,	það	er	að	segja	að	hve	

miklu	 leyti	 ákveðið	 lært	 viðbragð	 í	 ákveðnum	 aðstæðum	 eða	 verkefnum	 hafi	 áhrif	 á	

viðbrögð	í	öðrum	aðstæðum	eða	verkefnum	(sjá	í	Blume	o.fl.,	2010).	Þeir	Thorndike	og	

Woodworth	 spáðu	því	 árið	 1901	 að	 yfirfærsla	 væri	 líklegri	 til	 þess	 að	 eiga	 sér	 stað	 ef	

markmið	og	aðferðir	væru	svipuð	í	verkefnum/aðstæðum	þar	sem	viðbragðið	væri	lært	
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og	 í	 því	 umhverfi	 sem	 viðbragðið	 myndi	 yfirfærast	 á.	 Niðurstöður	 fjölda	 rannsókna	

sýndu	 fram	 á	 að	 þeirra	 spá	 væri	 rétt	 vegna	 þess	 að	 eftir	 því	 sem	 verkefni	 sem	

einstaklingar	 fást	 við	 í	 nýjum	 aðstæðum	 eru	 líkari	 þeim	 sem	 þeir	 voru	 að	 fást	 við	 í	

lærdómsaðstæðunum	 því	 meiri	 líkur	 eru	 á	 að	 yfirfærsla	 lærdóms	 eigi	 sér	 stað	 í	 nýju	

aðstæðunum	 (Blume	 o.fl.,	 2010).	 Rannsóknir	 sýna	 einnig	 fram	 á	 að	 því	 líkari	 sem	

lærdómsaðstæður	 eru	 vinnuaðstæðum	 því	 sterkari	 verður	 alhæfingin.	 Þetta	 styðja	

einnig	rannsóknir	Barnett	og	Ceci	(2002),	en	þeir	komust	að	því	að	yfirfærslu	má	nálgast	

á	 tvenna	 vegu	 þar	 sem	 hún	 getur	 verið	 nálæg	 (e.	 near	 transfer)	 og	 fjarlæg	 (e.	 far	

transfer).	 Þau	 verkefni/aðstæður	 sem	 falla	 undir	 nálæga	 yfirfærslu	 eru	 keimlík	 þeim	

verkefnum/aðstæðum	sem	fengist	er	við	í	yfirfærsluumhverfinu.	Þau	verkefni/aðstæður	

sem	 falla	 undir	 fjarlæga	 yfirfærslu	 eru	 ólík	 þeim	 sem	 fengist	 er	 við	 í	

yfirfærsluumhverfinu.		

Gagne	 (1965)	 setti	 fram	 tvenns	 konar	 nálgun	 á	 yfirfærslu,	 þ.e.	 lárétta	 og	 lóðrétta	

yfirfærslu.	 Lárétt	 yfirfærsla	 á	 sér	 þá	 stað	 þegar	 kunnátta	 eða	 færni	 í	 ákveðnum	

verkefnum	 yfirfærist	 á	 önnur	 verkefni	 sem	 eru	 af	 svipuðu	 tagi	 og	 önnur	 sem	

einstaklingur	 þekkir.	 Lóðrétt	 yfirfærsla	 á	 sér	 stað	 þegar	 kunnátta	 eða	 færni	 sem	

einstaklingur	 hefur	 öðlast	 hefur	 áhrif	 á	 flóknari	 kunnáttu	 eða	 færni	 (sjá	 í	 Blume	 o.fl.,	

2010).		

Á	 síðustu	 árum	 hefur	 yfirfærsla	 verið	 skilgreind	 með	 tveim	 víddum,	 alhæfingu	 (e.	

generalization)	og	viðhaldi	(e.	maintenance).	Með	alhæfingu	er	átt	við	að	hve	miklu	leiti	

lærdóminn	 sem	 hlýst	 af	 þjálfuninni	 er	 hægt	 að	 nota	 í	 öðru	 umhverfi,	 við	 annað	 fólk	

og/eða	 í	 öðrum	 aðstæðum.	 Með	 viðhaldi	 er	 átt	 við	 hversu	 lengi	 þær	 breytingar	 á	

hegðun,	hugsun	eða	öðru	sem	fást	með	þjálfuninni	haldist	við	yfir	ákveðin	tíma	(Blume	

o.fl.,	2010).	 Í	 raun	má	 líkja	yfirfærslu	þjálfunar	við	ákveðna	endastöð	þjálfunarferlisins	

þar	sem	þekking	og	hæfni	sem	lærðist	í	þjálfun	er	yfirfærð	yfir	í	vinnuaðstæður	(Baldwin	

og	Ford	1998).	Til	þess	að	yfirfærsla	þjálfunar	heppnist	sem	best	þarf	að	huga	að	þáttum	

sem	gerast	 fyrir	þjálfun	og	 í	þjálfun	 sem	hefur	 verið	 fjallað	um	 framar	 í	 ritgerðinni	og	

eftir	að	henni	er	lokið	sem	fjallað	verður	um	síðar	í	ritgerðinni	(Salas	o.fl.,	2012).		

Í	gegnum	tíðina	hafa	ýmis	 líkön	verið	sett	fram	um	yfirfærslu	þjálfunar	en	það	líkan	

sem	hefur	vakið	hvað	mestu	athygli	síðustu	ára	er	líkan	Baldwin	og	Ford	(1988).	Líkanið	

þeirra	 tekur	 fyrir	 þrjá	 þætti,	 inntak	 þjálfunar	 (e.	 training	 input),	 afköst	 þjálfunar	 (e.	



	

33	

training	output)	og	 skilyrði	 yfirfærslu	 (e.	 conditions	of	 transfer).	 Inntak	þjálfunar	getur	

t.d.	verið	hönnun	þjálfunarinnar,	persónueinkenni	nemandans	og	vinnuumhverfi.	Þættir	

sem	 hafa	 áhrif	 á	 hönnun	 þjálfunar	 eru	 til	 dæmis	 þjálfunarmarkmið	 og	 aðferðir	 við	

þjálfun,	hvernig	efni	þjálfunarinnar	er	raðað	upp	og	mikilvægi	þjálfunarinnar	fyrir	starf	

viðkomandi.	 Þættir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 yfirfærslu	 þjálfunar	 út	 frá	 persónueinkennum	

nemandans	 eru	 til	 að	 mynda	 hæfni,	 hvatning	 og	 aðrir	 persónulegir	 þættir.	 Þættir	 í	

vinnuumhverfi	sem	geta	haft	áhrif	á	yfirfærslu	þjálfunar	eru	stuðningur	frá	yfirmönnum	

og	 samstarfsmönnum	og	 t.d.	 hversu	miklar	 hömlur	 eða	mikil	 tækifæri	 eru	 til	 þess	 að	

framkvæma	þá	hegðun	sem	lærðist	í	þjálfuninni	við	vinnu.	Afköst	þjálfunarinnar	eru	til	

að	mynda	að	öðlast	þekkingu	og	færni	á	meðan	þjálfun	stendur	(þ.e.	að	hljóta	lærdóm	

af	 henni)	 og	 að	 geta	 notað	 hana	 eftir	 að	 þjálfun	 líkur	 (þ.e.	 geymsla	 þekkingarinnar).	

Skilyrði	yfirfærslu	innihalda	bæði	alhæfingu	á	því	sem	einstaklingurinn	lærði	í	þjálfun	yfir	

á	vinnuna	og	viðhald	þekkingarinnar	yfir	tíma	(Baldwin	og	Ford,	1988).		
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(Baldwin	og	Ford,	1988)	

Mynd	2.	Yfirfærsla	þjálfunar	

Á	 mynd	 2	 má	 sjá	 hvernig	 yfirfærslu	 ferlinu	 er	 háttað.	 Þeir	 þættir	 sem	 falla	 undir	

inntak	þjálfunar	 (persónueinkenni	nemenda,	hönnun	þjálfunar	og	vinnuumhverfi)	hafa	

áhrif	á	lærdóm	og	geymslu	(þ.e.	afköst	þjálfunar)	sem	að	lokum	hefur	áhrif	á	alhæfingu	

og	 viðhald	 (sem	 fellur	 undir	 skilyrði	 yfirfærslu).	 Á	 myndinni	 má	 einnig	 sjá	 að	

undirþættirnir	persónueinkenni	nemenda	og	vinnuumhverfi	hafa	sömuleiðis	bein	áhrif	á	

alhæfingu	og	viðhald.		

Síðustu	ár	hafa	rannsóknir	þó	sýnt	fram	á	að	tengsl	margra	þátta	skipta	miklu	máli	ef	

yfirfærsla	þeirrar	þekkingar	sem	fæst	í	þjálfun	á	að	eiga	sér	stað.		Stjórnendur	fyrirtækja	

og	stofnana	verða	því	að	hafa	í	huga	alla	þá	þætti	sem	skipta	máli	í	yfirfærslu	þjálfunar	

ef	þeir	ætlast	til	að	fá	sem	mest	út	úr	henni.	Því	er	fyrsta	skrefið	í	því	að	bæta	yfirfærslu	
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þekkingar	 sem	 fæst	 í	þjálfun	að	bera	kennsl	 á	þá	þætti	 sem	hafa	áhrif	 á	 yfirfærslu	og	

bæta	þá	sem	hamla	yfirfærslu	(Holton,	Bates	og	Ruona,	2000).		 	

Það	efni	 sem	er	 til	um	yfirfærslu	 lærdóms	snýst	aðallega	um	tvö	atriði,	þ.e.	 í	 fyrsta	

lagi	 um	 hvað	 yfirfærsla	 lærdóms	 er	 og	 hvað	 hefur	 áhrif	 á	 hana	 og	 í	 öðru	 lagi	 um	

mælingar	 á	þeim	þáttum	 sem	hafa	 áhrif	 á	 yfirfærsluna.	Margir	 þættir	 verka	 saman	 til	

þess	að	yfirfærsla	þekkingar	úr	þjálfun	eigi	sér	stað	og	þar	ber	helst	að	nefna	þá	þætti	

sem	 Baldwin	 og	 Ford	 (1988)	 settu	 fram	 í	 sínu	 líkani,	 þ.e.a.s.	 persónueinkenni	

einstaklinga,	vinnuumhverfi	og	hönnun	þjálfunar.			

5.2	Mat	og	mælikvarðar	á	þjálfun		
Mat	 á	 þjálfun	 (e.	 training	 evaluation)	 snýst	 um	 að	 safna	 gögnum	 til	 þess	 að	 kanna	

hversu	 árangursrík	 þjálfunin	 hefur	 verið	 og	 sömuleiðis	 til	 þess	 að	 taka	 ákvarðanir	 um	

frekari	þjálfun	(sjá	í	Brown	og	Gerhardt,	2002).	Í	rauninni	má	segja	að	mat	á	þjálfun	hafi	

þrenns	 konar	 tilgang:	 í	 fyrsta	 lagi	 getur	mat	á	þjálfun	hjálpað	 til	 við	 að	bæta	þjálfun	 í	

framtíðinni,	í	öðru	lagi	hvort	að	þjálfunarferlið	ætti	að	halda	áfram	eða	hvort	það	sé	ekki	

að	 skila	 árangri	 og	 þá	 að	hætta	með	það	 tiltekna	prógramm	og	 í	 þriðja	 lagi	 að	 skoða	

hvort	þeim	 fjármunum	sem	eytt	 sé	 í	þjálfun	séu	að	skila	árangri	og	hvort	að	þeir	 sem	

stjórna	þjálfuninni	séu	að	skila	góðum	árangri	(Kirkpatrick	og	Kirkpatrick,	2006).		

Það	er	eins	og	áður	sagði	mikilvægt	að	meta	árangur	þjálfunar	með	skilvirkum	hætti	

en	bæði	er	hægt	að	gera	það	eftir	að	þjálfun	hefur	lokið	(e.	summative	evaluation)	og	á	

meðan	 henni	 stendur	 (e.	 formative	 evaluation).	 Í	 grófum	 dráttum	 liggur	 munurinn	 á	

þessum	tveim	aðferðum	til	mats	á	þjálfunar	í	mismunandi	tilgangi.	Það	að	meta	þjálfun	

eftir	 að	 henni	 er	 lokið	 hefur	 þann	 tilgang	 að	 áætla	 hverju	 þjálfunarinngripið	 skilaði.	

Þegar	 þjálfun	 er	 metin	 á	 meðan	 henni	 stendur	 er	 tilgangurinn	 að	 bæta	 gæði	

þjálfunarinngripsins	ef	þess	þarf	og	þá	auka	líkur	á	því	að	uppfylla	þau	markmið	sem	sett	

voru	upp	til	að	byrja	með	(Brown	og	Gerhardt,	2002).	Hér	að	neðan	verður	fjallað	um	

ofangreindar	aðferðir.		

Í	 gegnum	 tíðina	hefur	mat	 sem	 fer	 fram	eftir	 að	þjálfunarinngripi	 lýkur	 verið	mikið	

skoðað	og	er	eitt	líkan	sem	hefur	verið	gríðarlega	vinsælt	síðustu	áratugi	en	það	er	líkan	

Donalds	 Kirkpatrick.	 Með	 líkani	 Kirkpatrick	 er	 skoðað	 hvort	 að	 þjálfun	 hafi	 verið	

árangursrík	eftir	mismunandi	forsendum	þ.e.a.s.	eftir	fjórum	þrepum.	Hvert	og	eitt	þrep	

er	mikilvægt	 og	 hvert	 þrep	hefur	 áhrif	 á	 næsta	 þrep	 á	 eftir.	Með	hverju	 þrepi	 verður	
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matsferlið	 flóknara	og	 tímafrekara	en	gefur	einnig	hagnýtari	upplýsingar.	Mikilvægt	er	

að	fylgja	öllum	þrepunum	og	sleppa	ekki	úr	neinu	þrepi.	Í	þrepunum	er	skoðuð	viðbrögð	

starfsmanna	 við	 þjálfuninni,	 lærdóm	 sem	 þeir	 hljóta	 af	 þjálfuninni,	 hvort	 að	

frammistaða/hegðun	þeirra	við	vinnu	hafi	breyst	eftir	þjálfun	hefur	 lokið	og	að	 lokum	

hvaða	niðurstöður/árangur	þjálfunin	hefur	á	 skipulagsheildina	 í	 heild	 sinni	 (Kirkpatrick	

og	Kirkpatrick,	2006;	Arthur	o.fl.,	2003;	Bates,	2004).		

Líkanið	hefur	eins	og	nefnt	var	hér	að	ofan	verið	eitt	það	allra	vinsælasta	til	þess	að	

meta	þjálfun	síðastliðin	30-40	ár	en	þessar	gríðarlegu	vinsældir	má	skýra	með	nokkrum	

þáttum.	 Í	 fyrsta	 lagi	 kom	með	 líkaninu	 ákveðið	 kerfi	 um	það	hvernig	 eigi	 að	 fjalla	 um	

niðurstöður	 þjálfunar	 og	 hvernig	 megi	 meta	 hvaða	 þjálfun	 nær	 markmiðum	 sínum.	

Annar	 þáttur	 í	 vinsældum	 líkans	 Kirkpatrick	 er	 áhersla	 hans	 á	mikilvægi	 þreps	 númer	

fjögur	en	með	því	að	leggja	ríka	áherslu	á	það	nær	líkanið	til	þeirra	fyrirtækja	sem	vilja	

auka	 samkeppnisforskot	 sitt	 með	 þjálfun	 starfsmanna.	 Þessi	 áhersla	 á	 þrep	 fjögur	

hjálpar	því	þeim	sem	sjá	um	þjálfun	 í	 fyrirtækjum	til	þess	að	selja	öðrum	stjórnendum	

mikilvægi	þjálfunarinnar.	Í	þriðja	lagi	eru	vinsældir	líkans	Kirkpatrick	einnig	miklar	vegna	

þess	 að	 líkanið	 sýnir	 á	 einfaldan	 hátt	 hvernig	 má	 framkvæma	 mat	 á	 þjálfun	 (Bates,	

2004).	

Fræðimaður	 að	 nafni	 Jack	 Phillips	 bætti	 síðar	 við	 fimmta	 þrepinu,	 við	 líkan	

Kirkpatricks,	sem	snýst	um	það	hvort	og	hvernig	þeirri	fjárfestingu	sem	varið	er	í	þjálfun	

skilar	arði	 fyrir	skipulagsheildina	(e.	Return	on	 investment,	ROI)	 (Phillips,	2007).	Hér	að	

neðan	verður	fjallað	nánar	um	þessi	fimm	þrep	í	mati	á	þjálfunarferli	en	þessi	þrep	gefa	

fimm	forsendur	sem	skipulagsheildir	verða	að	hafa	í	huga	þegar	þjálfun	er	metin	þannig	

að	hún	skili	árangri.	

5.2.1	Þrep	1.	Viðbrögð	

Fyrsta	 þrepið	 snýst	 um	 viðbrögð	 starfsmanna	 við	 þjálfuninni	 (e.	 reaction	 criteria)	

(Kirkpatrick	og	Kirkpatrick,	2006;	Arthur	o.fl.,	2003;	Saks	og	Burke,	2012).	Á	þessu	þrepi	

fer	 fram	 sjálfsmat	 þar	 sem	 þátttakendur	 meta	 það	 hvernig	 þeim	 líkaði	 þjálfunin.	 Í	

flestum	 tilvikum	 fá	 þátttakendur	 spurningalista	 í	 lok	 þjálfunar	 til	 þess	 að	 meta	 ýmis	

atriði	eins	og	uppbyggingu	þjálfunarinnar,	frammistöðu	þjálfara,	hjálpargögn	sem	notast	

var	við	í	þjálfuninni	og	fleira.	Með	því	að	skoða	viðbrögð	þátttakanda	má	áætla	hversu	

líklegir	þeir	eru	 til	þess	að	draga	 lærdóm	af	þjálfuninni	 (þrep	2).	Ef	þátttakendur	 sýna	
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jákvæð	 viðbrögð	 við	 þjálfuninni	 hafa	 þeir	 meiri	 hvatningu	 til	 þess	 að	 læra	 af	 henni	

heldur	 en	 ef	 þeir	 sýna	 neikvæð	 viðbrögð	 en	 þá	 eru	 líkurnar	 á	 hvatningu	 til	 lærdóms	

litlar.	Hins	vegar	er	vert	að	taka	fram	að	þrátt	fyrir	að	þátttakendur	sýni	jákvæð	viðbrögð	

þá	er	ekki	hægt	að	alhæfa	að	lærdómur	hljótist	af	þjálfuninni	heldur	gefur	það	einungis	

til	 kynna	 að	 mun	 meiri	 líkur	 eru	 á	 því	 en	 ef	 þátttakendur	 sýna	 neikvæð	 viðbrögð	

(Kirkpatrick	og	Kirkpatrick,	2006).	Það	hvernig	þátttakendum	 líkar	þjálfunin	hefur	þess	

vegna	ekki	 bein	 áhrif	 næstu	þrep.	 Samkvæmt	 rannsóknum	er	þrep	eitt	 það	þrep	 sem	

oftast	er	metið	og	kemur	sú	niðurstaða	til	að	mynda	í	ljós	þegar	skýrsla	frá	árinu	2002	er	

skoðuð.	 Skýrslan	 sem	 um	 ræðir	 nefnist	 State-of-industry-report	 og	 var	 gefin	 út	 í	

Bandaríkjunum,	í	henni	höfðu	78%	þeirra	fyrirtækja	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	metið	

þjálfun	 út	 frá	 þrepi	 eitt,	 aðeins	 32%	höfðu	metið	 þrep	 tvö,	 9%	þrep	 þrjú	 og	 7%	þrep	

fjögur	(sjá	í	Arthur	o.fl.,	2003).	

5.2.2	Þrep	2.	Lærdómur	

Í	 þrepi	 tvö	 er	 skoðað	 hversu	 mikið	 þátttakendur	 lærðu	 af	 þjálfuninni	 (e.	 learning	

criteria),	mikilvægt	er	að	gera	sér	grein	fyrir	því	að	hér	er	ekki	verið	að	meta	árangur	í	

starfi	heldur	einungis	þann	lærdóm	sem	einstaklingurinn	öðlast	með	þjálfuninni.	Til	þess	

að	 meta	 þetta	 þrep	 er	 yfirleitt	 notast	 við	 próf	 sem	 metur	 frammistöðu	 og	 það	 sem	

nemandinn	hefur	lært	með	þjálfuninni	(Arthur	ofl.,	2003;	Saks	og	Burke,	2012).	Til	þess	

að	meta	lærdóm	þátttakenda	með	þjálfuninni	eru	þrjú	atriði	sérstaklega	skoðuð;	hvaða	

þekkingu	þátttakendur	öðluðust,	hvort	að	hæfni	þeirra	hafi	að	einhverju	leyti	orðið	betri	

og	hvort	að	viðhorf	þeirra	hafi	breyst.	Ef	þátttakandi	hefur	náð	einu	eða	fleirum	atriðum	

af	þessum	þrem	sem	 talin	 eru	hér	 að	ofan	má	 líta	 svo	á	 að	hann	hafi	 hlotið	einhvers	

konar	 lærdóm	 af	 þjálfuninni.	 Mikilvægt	 er	 að	 meta	 það	 hvort	 þátttakendur	 hljóti	

lærdóm	 af	 þjálfuninni	 vegna	 þess	 að	 ekki	 er	 hægt	 að	 búast	 við	 að	 breyting	 verði	 á	

frammistöðu	þeirra	nema	þeir	hafi	hlotið	einhvern	lærdóm	af	þjálfuninni	(Kirkpatrick	og	

Kirkpatrick,	 2006).	 Tannenbaum	 og	 Yukl	 (1992)	 bentu	 einnig	 á	 mikilvægi	 lærdóms	 í	

þjálfunarferlinu,	en	 lærdómur	einn	og	sér	hefur	ekki	 fullnægjandi	áhrif	á	það	hvort	að	

hegðun	starfsmanna	breytist	eftir	að	þjálfun	er	lokið.	Þetta	þrep	er	því	mikilvægt	vegna	

þess	að	ef	því	er	sleppt	og	farið	er	beint	í	að	meta	þrep	3	um	frammistöðu/hegðun	og	

það	kemur	í	ljós	að	frammistaðan/hegðunin	hafði	ekki	breyst,	þá	væri	auðvelt	að	draga	

ályktun	um	það	að	enginn	lærdómur	hafi	hlotist	með	þjálfuninni	og	þess	vegna	hafi	ekki	
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orðið	 breyting	 á	 frammistöðu.	 Þessi	 ályktun	 getur	 dregið	 upp	 ranga	 mynd	 þar	 sem	

þátttakendur	hefðu	getað	dregið	lærdóm	af	þjálfuninni	en	hindrun	t.d.	í	starfsumhverfi	

hafi	 gert	 það	 að	 verkum	 að	 frammistaðan/hegðunin	 hafi	 ekki	 breyst	 (Kirkpatrick	 og	

Kirkpatrick,	2006).			

5.2.3	Þrep	3.	Frammistaða/hegðun	

Þrep	þrjú	 snýst	um	 frammistöðu/hegðun	 (e.	 behavioral	 criteria)	 og	þá	 sérstaklega	um	

það	hvort	að	starfsmenn	hafi	tileinkað	sér	það	sem	þeir	lærðu	í	þjálfuninni	við	vinnu	og	

hvort	það	breytti	hegðun	þeirra	og/eða	frammistöðu	(Arthur	o.fl.,	2003;	Kirkpatrick	og	

Kirkpatrick,	2006;	Saks	og	Burke,	2012).	Við	mat	á	þessu	þrepi	eru	oftast	yfirmenn	eða	

aðrir	 umsjónarmenn	 sem	 meta	 hvort	 að	 hegðun	 starfsmanna	 hafi	 breyst	 í	 takt	 við	

þjálfunina	 og	 sömuleiðis	 hvort	 að	 frammistaða	 þeirra	 verði	 betri.	 Einnig	 hefur	 verið	

notast	við	að	skoða	hvort	einstaklingar	séu	að	uppfylla	þau	frammistöðumarkmið	sem	

voru	sett	upp	með	þjálfuninni.	Þrep	tvö	og	þrjú	eru	því	skyld	hugmyndafræðilega	séð	en	

þó	hafa	rannsakendur	átt	 í	erfiðleikum	við	að	sýna	marktækt	fram	á	samband	þeirra	á	

milli.	Það	er	 líklega	vegna	þess	að	þrep	þrjú	sem	snýst	um	breytingu	á	hegðun	og/eða	

frammistöðu	og	er	háð	þáttum	úr	umhverfinu	líkt	og	möguleika	til	þess	að	beita	því	sem	

lært	var	í	þjálfuninni	við	vinnu	(sjá	í	Arthur	o.fl.,	2003).	Á	þrepi	þrjú	er	því	verið	að	meta	

yfirfærslu	lærdómsins	úr	þjálfuninni	yfir	á	vinnutengda	hegðun.	Það	er	því	fyrst	á	þessu	

þrepi	 sem	 byrjað	 er	 að	 meta	 hvernig	 þjálfunin	 hefur	 áhrif	 á	 starfið	 sjálft	 og	

skipulagsheildina.	 Það	 er	 erfiðara	 að	meta	 þetta	 þrep	 en	 þrep	 eitt	 og	 tvö,	 en	 það	 er	

vegna	 fjölda	 atriða.	 Í	 fyrsta	 lagi	 þurfa	 einstaklingar	 að	 fá	 tækifæri	 til	 þess	 að	 nýta	

þjálfunina	 í	 starfi	 og	 getur	 oft	 liðið	 einhver	 tími	 á	 milli	 þess	 sem	 þjálfun	 klárast	 og	

tækifæri	til	þess	að	nýta	efni	þjálfunarinnar	gefst.	Í	öðru	lagi	þá	er	erfitt	að	spá	fyrir	um	

hvenær	breyting	 á	hegðun/frammistöðu	gerist,	 sú	breyting	 gæti	 komið	 strax	eða	eftir	

einhvern	 tíma.	 Í	 þriðja	 lagi	 þá	 skiptir	 máli	 hvað	 gerist	 eftir	 að	 einstaklingur	 nýtir	 sér	

lærdóminn	í	starfi,	það	er	að	segja	hvernig	honum	líkar	það,	hvernig	yfirmaðurinn	tekur	í	

það	og	margt	fleira.	Mat	á	þessu	þrepi	fer	því	fram	töluvert	eftir	að	þjálfun	lýkur	en	það	

verður	þó	að	ákveða	fyrirfram	hvenær	slíkt	mat	á	að	fara	fram,	hversu	oft	það	á	að	meta	

og	hvernig	eigi	að	 framkvæma	það	 (Kirkpatrick	og	Kirkpatrick,	2006).	Til	þess	að	meta	

þetta	þrep	þá	mæla	Kirkpatrick	og	Kirkpatrick	(2006)	með	því	að	hafa	eftirfarandi	atriði:		
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! Nota	samanburðarhóp.	

! Meta	hegðunina/frammistöðuna	eftir	ákveðin	tíma,	ekki	strax	eftir	að	þjálfun	
lýkur.		

! Meta	bæði	fyrir	og	eftir	þjálfunina.	

! Taka	viðtöl	eða	leggja	fyrir	könnun	á	einum	eða	fleirum	af	eftirfarandi	aðilum:	
þátttakendum,	þjálfurum,	yfirmönnum	eða	samstarfsfélögum.		

! Fá	100%	svarhlutfall.	

! Endurtaka	matið	reglulega.	

! Taka	 tillit	 til	 þess	 hversu	mikið	 þjálfun	 kostar	miðað	 við	 þann	 ávinning	 sem	
fæst	með	henni.		

Raunin	er	þó	sú	að	mörgum	finnst	þetta	mat	vera	of	mikið	mál	og	of	tímafrekt	og	þar	

af	 leiðandi	er	þetta	þrep	oft	ekki	metið	sbr.	skýrslu	sem	gerð	var	 í	Bandaríkjunum	árið	

2002	 og	 nefnist	 State-of-industry-report	 en	 í	 henni	 kemur	 fram	 að	 aðeins	 9%	 þeirra	

fyrirtækja	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	höfðu	metið	þrep	3	(sjá	í	Arthur	o.fl.,	2003).	Ef	

það	er	ekki	nægur	tími	eða	ef	eitthvað	annað	hamlar	þetta	mat	þá	er	samt	mikilvægt	að	

meta	á	einhvern	hátt	og	má	þá	 til	 að	mynda	 spyrja	þátttakendur	 spurninga	um	hvort	

þeir	séu	að	notast	við	það	sem	þeir	lærðu	í	þjálfuninni	(Kirkpatrick	og	Kirkpatrick,	2006).		

5.2.4	Þrep	4.	Árangur	

Þrep	fjögur	snýst	um	að	meta	hvort	að	þjálfunin	hafi	skilað	betri	frammistöðu	ákveðinna	

deilda	og/eða	 skipulagsheildarinnar	 í	 heild	 sinni	 (e.	 results	 criteria)	 (Arthur	o.fl.,	 2003;	

Kirkpatrick	 og	 Kirkpatrick,	 2006;	 Saks	 og	 Burke,	 2012).	 Árangur	 í	 þessu	 samhengi	má	

skilgreina	 sem	 þann	 árangur	 sem	 fékkst	 vegna	 þess	 að	 þátttakendur	 tóku	 þátt	 í	

þjálfuninni	 (Kirkpatrick	og	Kirkpatrick,	2006).	Þetta	þrep	er	það	þrep	sem	reynist	hvað	

erfiðast	að	meta	en	einnig	það	þrep	sem	mikilvægast	er	að	meta	þar	 sem	verið	er	að	

meta	þau	markmið	sem	sett	voru	í	upphafi	og	áttu	að	nást	með	þjálfuninni.	Þetta	er	þó	

miserfitt	eftir	því	hvernig	þjálfunin	er	og	hvaða	tilgangi	hún	á	að	þjóna	eins	og	til	dæmis	

ef	þjálfun	á	að	skila	meiri	sölu	þá	er	einfalt	að	meta	stöðuna	fyrir	inngrip	og	eftir	það.	Ef	

þjálfun	er	ætlað	að	auka	gróða,	 framleiðni	eða	gæði	vinnunar	þá	getur	reynst	erfiðara	

að	meta	það	þar	sem	það	eru	margir	aðrir	þættir	sem	hafa	áhrif	og	því	erfitt	að	segja	til	

um	hvort	að	þjálfunin	hafi	haft	jákvæð	áhrif	eða	hvort	það	voru	aðrir	þættir	eða	jafnvel	

samspil	þjálfunar	og	annara	þátta	sem	höfðu	jákvæð	áhrif.	Stundum	nægir	að	finna	gögn	
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sem	styðja	það	að	jákvæð	útkoma	hafi	komið	í	kjölfar	þjálfunar	en	oftar	en	ekki	þarf	að	

fara	 til	 baka	 um	 eitt	 til	 tvö	 þrep	 og	 skoða	 lærdóm	 og/eða	 breytingu	 á	

hegðun/frammistöðu	 (Kirkpatrick	 og	 Kirkpatrick,	 2006).	 Þegar	 stig	 fjögur	 er	 metið	 er	

stundum	 gert	 víðtækt	 mat	 þar	 sem	 sú	 aðferð	 sem	 oftast	 er	 notast	 við	 er	

gagnsemisgreining	(e.	utility	analysis)	til	þess	að	komast	að	því	hvaða	ávinning	fyrirtækið	

hefur	af	því	til	dæmis	að	senda	starfsfólk	í	þjálfun	(sjá	í	Arthur	o.fl.,	2003).		

Kirkpatrick	og	Kirkpatrick	(2006)	hafa	einnig	sett	fram	nokkur	atriði	til	þess	að	hafa	í	

huga	þegar	mat	á	árangri	er	framkvæmt	en	þau	eru:		

! Að	nota	samanburðarhóp	

! Gera	ráð	fyrir	því	að	það	taki	tíma	fyrir	árangurinn	að	koma	í	ljós	

! Framkvæma	mælingu	bæði	fyrir	og	eftir	þjálfunina	

! Endurtaka	mælinguna	á	viðeigandi	tímum		

! Taka	 tillit	 til	 þess	 hversu	mikið	 þjálfun	 kostar	miðað	 við	 þann	 ávinning	 sem	
fæst	með	henni.		

! Að	vera	ánægð/ur	með	vísbendingar	ef	ekki	er	hægt	að	nálgast	sönnunargögn		

Síðasta	atriðið	er	sérlega	mikilvægt	þar	sem	oftar	en	ekki	er	ómögulegt	að	fá	beina	

sönnun	á	því	 að	þjálfunin	 ein	og	 sér	 hafi	 skilað	 tilteknum	árangri	 og	því	mikilvægt	 að	

kunna	að	greina	vísbendingarnar.		

5.2.5	Viðbætur	J.	Phillips,	ROI	(Þrep	5.)	

Viðbótarþrepið,	þrep	5,	snýst	eins	og	fyrr	sagði	um	skoða	hvort	að	fjárfestingin	sem	lögð	

var	í	þjálfunina	skili	arði	fyrir	skipulagsheildina.	ROI	(e.	Return	on	investment)	er	reiknað	

með	sérstakri	reikniformúlu	þar	sem	fundnar	eru	út	ýmsar	lykiltölur	svo	sem	kostnaður	

sem	 fylgir	 þjálfuninni	 og	 fleira	 og	 þessar	 tölur	 bornar	 saman	 við	 þann	 hagnað	 sem	

áætlað	 er	 að	 þjálfunarferlið	 skili.	 Með	 því	 að	 framkvæma	 þessa	 útreikninga	 má	 fá	

upplýsingar	um	það	hvort	að	tiltekin	þjálfun	skili	hagnaði	og	ef	svo	er	þá	hversu	miklum	

(Phillips,	2007).		
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5.2.6	Annað	mat	

Í	gegnum	tíðina	hafa	rannsóknir	á	þjálfunarmati	mikið	fjallað	um	mat	sem	fer	fram	eftir	

að	þjálfun	lýkur	en	eins	og	áður	kom	fram	þá	er	önnur	aðferð	til	sem	snýr	að	því	að	meta	

þjálfun	á	meðan	á	henni	stendur,	hún	kallast	mótunaraðferð	(e.	formative	evaluation).	

Slík	 nálgun	er	 ólík	 hefðbundnu	 aðferðinni	 sem	metur	 þjálfun	 eftir	 að	henni	 er	 lokið	 á	

þrennan	hátt,	hún	hefur	ólíkan	tilgang,	fer	fram	á	öðrum	tíma	og	hefur	ólíka	niðurstöðu.	

Tilgangur	og	markmið	mótunaraðferðarinnar	er	að	bera	kennsl	á	veikleika	í	uppbyggingu	

þjálfunar	 með	 það	 í	 huga	 að	 reyna	 að	 bæta	 þá	 upp.	 Tilgangurinn	 með	 því	 að	 meta	

þjálfun	 eftir	 að	 henni	 lýkur	 er	 að	 meta	 hver	 árangur	 með	 henni	 var.	 Tímasetning	

mótunaraðferðarinnar	 er	 í	 raun	 á	 meðan	 allt	 ferlið	 er	 í	 gangi	 ólíkt	 hefðbundnu	

aðferðinni	þar	sem	matið	fer	fram	eftir	að	þjálfun	hefur	lokið.	Niðurstaðan	sem	kemur	

út	úr	mati	með	mótunaraðferðinni	er	notuð	til	þess	að	betrumbæta	þjálfunarinngripið	

en	 niðurstaðan	 sem	 fengin	 er	 með	 hefðbundnu	 aðferðinni	 er	 í	 raun	 nokkurs	 konar	

skýrsla	um	gagnsemi	þjálfunarinnar	(Brown	og	Gerhardt,	2002).	Ekki	verður	fjallað	nánar	

um	 mat	 á	 þjálfun	 með	 mótunaraðferð	 þar	 sem	 rannsóknin	 sem	 verður	 framkvæmd	

snýst	 um	mat	 á	 þjálfun	 eftir	 líkani	 Kirkpatrick	 þar	 sem	matið	 fer	 fram	eftir	 að	þjálfun	

hefur	lokið	
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6 Framkvæmd	rannsóknar		

Í	 þessum	 kafla	 verður	 greint	 frá	 framkvæmd	 rannsóknarinnar,	 rannsóknaraðferðinni	

sem	 notast	 var	 við	 og	 hvað	 einkennir	 hana.	 	 Jafnframt	 verður	 greint	 frá	 markmiði	

rannsóknarinnar,	 val	 á	 þátttakendum,	 hvernig	 gagnaöflun	 fór	 fram	 og	 uppbyggingu	

spurningalistans	sem	notast	var	við	í	rannsókninni.		

6.1	Markmið	rannsóknar	

Markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	svara	rannsóknarspurningum	sem	settar	voru	fram	í	

upphafi	en	þær	eru:		

! Hvernig	 er	 þjálfun	 metin	 í	 íslenskum	 fyrirtækjum	miðað	 við	 fjögurra	 þrepa	
líkan	Kirkpatrick?		

! Geta	 starfsmenn	 yfirfært	 þá	 þekkingu,	 hæfni	 eða	 viðhorf	 sem	 þeir	 hljóta	 í	
starfi	yfir	á	vinnuaðstæður?		

6.2	Rannsóknaraðferð	

Í	þessari	rannsókn	var	notast	við	megindlega	rannsóknaraðferð	vegna	þess	að	leitast	var	

eftir	að	fá	svör	frá	sem	flestum	þátttakendum	en	í	slíkri	aðferð	er	úrtak	stórt	og	er	því	

fljótleg	leið	til	þess	að	fá	sem	flest	svör	á	stuttum	tíma.	Í	megindlegum	rannsóknum	er	

leitast	 eftir	 því	 að	 skýra,	 lýsa	 og	 spá	 fyrir	 um	ákveðin	 atriði	 líkt	 og	 hegðun,	 þekkingu,	

skoðanir	og	viðhorf	með	því	að	safna	tölulegum	gögnum	á	fyrrnefndum	atriðum	og	gera	

á	 þeim	 nákvæmt	 mat.	 Í	 þessari	 rannsókn	 var	 lögð	 fyrir	 spurningakönnun,	 en	 það	 er	

algengast	 í	 megindlegum	 rannsóknum.	 Þegar	 notast	 er	 við	 megindlega	

rannsóknaraðferð	verður	ákveðin	fjarlægð	milli	rannsakandans	og	rannsóknarinnar	sem	

gerir	 það	 að	 verkum	 að	 rannsóknin	 verður	 síður	 fyrir	 skekkjum	 sem	 gætu	 til	 dæmis	

komið	 til	 vegna	 viðhorfs	 rannsakanda	 (Cooper	 og	 Schindler,	 2014).	 Við	 gagnaöflun	 í	

rannsókninni	 var	 notað	 matsúrtak	 (e.	 judgemental	 sample).	 Matsúrtak	 er	 aðferð	 við	

gagnaöflun	sem	notað	er	þegar	valið	er	 í	úrtakið	eftir	ákveðnum	skilyrðum	(Cooper	og	

Schindler,	2014).	Skilyrðin	fyrir	þátttöku	í	þessari	rannsókn	voru	að	fyrirtækin	sem	tóku	

þátt	væru	með	fleiri	en	500	starfsmenn	og	hefðu	starfandi	mannauðsdeild.		
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6.3	Þátttakendur		
Í	rannsókninni	vour	þátttakendur	starfsmenn	frá	tveimur	fyrirtækjum	A	og	B.	Alls	voru	

195	manns	boðið	að	taka	þátt	 í	 rannsókninni	þar	af	voru	150	 frá	 fyrirtæki	A	og	45	 frá	

fyrirtæki	 B.	 Í	 heildina	 voru	 67	manns	 sem	 svöruðu	 könnuninni	 og	 var	 svarhlutfall	 því	

34,9%,	þar	af	voru	44	frá	fyrirtæki	A	eða	65,7%,	12	frá	fyrirtæki	B	eða	17,9%	og	11	sem	

svöruðu	ekki	hjá	hvaða	fyrirtæki	þeir	störfuðu	eða	16,4%.	Meiri	hluti	þátttakenda	voru	

karlar	en	þeir	voru	42	talsins	eða	62,7%	og	konurnar	voru	25	talsins	eða	37,3%.	Aldur	

þátttakenda	var	á	bilinu	20-65	ára	og	eldri.	

6.4	Kynning	á	fyrirtækjum		

Við	greiningu	gagna	rannsóknarinnar	verða	fyrirtækin	táknuð	með	bókstöfunum	A	og	B,	

það	er	gert	til	þess	að	gæta	nafnleyndar	fyrirtækjanna.	Hér	að	neðan	verður	stutt	lýsing	

á	fyrirtækjunum	tveimur.		

Fyrirtæki	 A	 er	 stórt,	 sérhæft	 þjónustufyrirtæki	 sem	 hefur	 um	 það	 bil	 1.200	

starfsmenn.	Hjá	fyrirtækinu	er	sérstök	mannauðsdeild	sem	sér	um	mannauðsmál,	þar	á	

meðal	þjálfun	og	annars	konar	fræðslu.		

Fyrirtæki	 B	 er	 stórt	 fyrirtæki	 sem	 hefur	 rúmlega	 600	 starfsmenn.	 Fyrirtækið	 er	

sérhæft	 þjónustufyrirtæki	 með	 starfsstöðvar	 út	 um	 allt	 land.	 Hjá	 fyrirtækinu	 eru	

starfsmenn	sem	starfa	í	mannauðsdeild	og	sinna	mannauðsmálum.	

6.5	Mælitæki	

Notast	 var	 við	 spurningalista	 sem	 innihélt	 15	 spurningar	 og	 voru	 fjórar	 af	 þeim	

bakgrunnsspurningar.	 Spurningalistinn	 var	 saminn	 af	 rannsakanda	 en	 var	miðaður	 við	

uppbyggingu	 spurningalista	 úr	 rannsókn	 Alan	 Saks	 og	 Lisu	 Burke	 frá	 árinu	 2012.	 Tíu	

spurningar	á	listanum	voru	metnar	á	fimm	stiga	jafnbilakvarða.	Í	fimm	spurningum	gátu	

þátttakendur	valið	einn	valmöguleika	þar	sem	fyrsti	valmöguleikinn	var	Alltaf	og	síðasti	

svarmöguleikinn	Aldrei.	Í	tveim	spurningum	gátu	þátttakendur	valið	einn	svarmöguleika	

þar	sem	fyrsti	 svarmöguleikinn	var	Mjög	vel	og	síðasti	Mjög	 illa.	Þrjár	spurningar	voru	

metnar	á	fimm	stiga	jafnbilakvarða	þar	sem	þátttakendur	gátu	valið	einn	svarmöguleika	

þar	sem	þeir	gátu	valið	ákveðið	hlutfall	og	var	þá	fyrsti	svarmöguleikinn	Minna	en	20%	

og	Meira	en	81%	sá	síðasti.	Þá	var	ein	spurning	sem	hafði	tvo	svarmöguleika,	Já	eða	Nei	
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og	 var	 því	 á	 nafnkvarða.	 Í	 lok	 könnunarinnar	 voru	 lagðar	 fyrir	 fjórar	 spurningar	 um	

bakgrunn	þátttakenda,	það	er	hvort	þátttakandi	starfi	hjá		fyrirtæki	A	eða	B,	kyn,	aldur	

og	starfsheiti.		

6.6	Framkvæmd	

Eftir	að	hafa	lokið	við	að	skrifa	fræðilegt	yfirlit	var	spurningalisti	útbúinn	sem	tók	mið	af	

spurningum	sem	lagðar	voru	fyrir	í	rannsókn	Salas	og	Burke	frá	árinu	2012.	Þegar	listinn	

var	 að	mestu	 leyti	 tilbúinn	 var	 sendur	 tölvupóstur	 (sjá	 í	 viðauki	 1)	 á	mannauðsstjóra	

fyrirtækjanna	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	og	þeim	boðið	að	vera	með.	Rannsakandi	fór	

síðan	 á	 fund	með	 forsvarsmanni	 fyrirtækjanna	 tveggja.	 Eftir	 fundina	 setti	 rannsakandi	

spurningalistana	upp	í	forritinu	Google	Forms	og	sendi	forsvarsmönnum	fyrirtækjanna	í	

framhaldi	spurningalistann.	Forsvaramenn	fyrirtækjanna	sendu	rannsakanda	svo	lista	af	

starfsmönnum	sem	gætu	tekið	þátt	í	rannsókninni.	Að	lokum	var	sendur	tölvupóstur	(sjá	

viðauki	 2)	 á	 starfsmennina	 sem	 voru	 á	 listanum	 ásamt	 vefslóð	 sem	 innihélt	

spurningalistann	 (sjá	 viðauki	 3).	 Rannsóknin	 var	 opin	 frá	 2.	 –	 4.	 maí	 2016.	 Áður	 en	

spurningalistinn	 var	 sendur	 út	 var	 hann	 forprófaður	 af	 3	 einstaklingum	 og	 fékk	

rannsakandi	 engar	 athugasemdir	 um	 að	 eitthvað	 væri	 óljóst.	 Rannsakandi	 fékk	 eina	

athugasemd	 á	 meðan	 rannsókninni	 stóð	 yfir	 um	 að	 það	 hefði	 vantað	 spurningu	 um	

starfsaldur	 í	 rannsóknina	 þar	 sem	 starfsmenn	 sem	 hefðu	 nýlega	 byrjað	 að	 starfa	 hjá	

fyrirtækinu	ættu	 erfitt	með	 að	 svara	 honum.	Miðvikudaginn	 4.	maí	 var	 sendur	 annar	

tölvupóstur	 á	 starfsmenn	 til	 þess	 að	 minna	 þá	 á	 að	 rannsókninni	 væri	 að	 ljúka	 (sjá	

viðaukii	4).		

6.7	Tölfræðileg	úrvinnsla	

Þegar	 unnið	 var	 úr	 gögnunum	 var	 notast	 við	 forritin	 SPSS	 Statistics	 21	 og	 Microsoft	

Excel.	Fyrst	voru	gögnin	skoðuð	í	Excel	og	þeim	breytum	gefin	númeruð	heiti.	Því	næst	

voru	 gögnin	 færð	 yfir	 í	 SPSS	 þar	 sem	 ýmsar	 tölfræðiaðgerðir	 voru	 framkvæmdar.	

Tíðnimælingar	 voru	 framkvæmdar	 í	 SPSS	 ásamt	 því	 að	 súlurit	 voru	 útbúin.	Meðaltöl,	

staðalfrávik	og	hæsta	og	lægsta	gildi	voru	sömuleiðis	reiknuð.		Einnig	voru	framkvæmd	

t-próf	 óháðra	 úrtaka	 og	 einhliða	 dreifigreining.	 Í	 útreikningum	 var	 miðað	 við	 95%	

öryggisbil	og	5%	marktækni.		
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7 Niðurstöður		

Í	þessum	kafla	verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	kynntar	og	gerð	verður	grein	fyrir	því	

hvort/hvernig	 að	 þjálfun	 sé	 metin	 í	 fyrirtækjunum	 sem	 tóku	 þátt	 og	 hvort	 að	

þátttakendur	yfirfæri	þá	þekkingu,	kunnáttu	eða	viðhorf	sem	þeir	öðluðust	í	þjálfun	yfir	

á	 starfið	 og	 hvort	 þeir	 telji	 að	 aðrir	 starfsmenn	 fyrirtækisins	 geri	 slíkt	 hið	 sama.	 Í	

niðurstöðunum	er	miðað	við	95%	öryggisbil.		

Niðurstöðunum	verður	skipt	upp	eftir	þeim	rannsóknarspurningum	sem	settar	voru	

fram	í	upphafi	þær	eru:		

! Hversu	vel	er	þjálfun	metin	í	íslenskum	fyrirtækjum	miðað	við	fjögurra	þrepa	
líkan	Kirkpatricks?	

! Geta	 starfsmenn	 yfirfært	 þá	 þekkingu,	 hæfni	 eða	 viðhorf	 sem	 þeir	 hljóta	 í	
starfi	yfir	á	vinnuaðstæður?		

Fyrri	hluti	niðurstöðukaflans	mun	taka	fyrir	fyrri	rannsóknarspurninguna	um	það	hvernig	

þjálfun	 sé	 metin	 og	 seinni	 hluti	 niðurstöðukaflans	 mun	 taka	 fyrir	 seinni	

rannsóknarspurninguna	um	yfirfærslu	þjálfunar.		

Þátttakendur	voru	fyrst	spurðir	að	því	hvort	þeir	hefðu	farið	í	þjálfun	eða	á	námskeið	

á	vegum	fyrirtækisins	sem	þeir	störfuðu	hjá	á	síðastliðnum	tveimur	árum.	Þessi	spurning	

var	sett	fram	til	þess	að	þeir	þátttakendur	sem	hefðu	ekki	farið	í	þjálfun	eða	á	námskeið	

á	ofangreindu	 tímabili	myndu	ekki	 svara	næstu	 spurningum	sem	snéru	að	því	hvernig	

þjálfun	 væri	 metin	 og	 hvort	 að	 þátttakendur	 gætu	 yfirfært	 þjálfunina	 á	 starfið.	 Stór	

meirihluti	þátttakenda	hafði	hlotið	þjálfun	á	tímabilinu	eða	54	þátttakendur		(80,6%)	en	

13	þátttakendur	(19,4%)	höfðu	ekki	hlotið	þjálfun.	Þeir	sem	höfðu	ekki	farið	í	þjálfun	á	

ofangreindu	 tímabili	 slepptu	 næstu	 10	 spurningum	 og	 svöruðu	 því	 einungis	

bakgrunnsspurningum	auk	spurningar	númer	eitt.		

7.1	Mat	á	þjálfun		

Til	 þess	 að	 skoða	hvernig	 þjálfun	 er	metin	 í	 fyrirtækjunum	 sem	 tóku	þátt	 voru	 lagðar	

fyrir	 sex	 spurningar	 sem	 áttu	 það	 sameiginlegt	 að	 skoða	 hvernig	 fyrirtækið	 sem	

þátttakendur	störfuðu	fyrir	meta	þjálfun.		
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7.1.1	 Eftir	 að	 hafa	 lokið	 við	 þjálfun/námskeið	 hversu	 oft	 hefur	 hún	 með	

einhverjum	hætti	verið	metin	t.d.	með	prófum,	könnunum	eða	öðru?		

Önnur	 spurning	 spurningalistans	 sem	 þátttakendur	 svöruðu	 var	 um	 hvernig	 mat	

fyrirtækisins	væri	á	þjálfun	og	var	svo	hljóðandi:	Eftir	að	hafa	lokið	við	þjálfun/námskeið	

hversu	oft	hefur	hún	með	einhverjum	hætti	verið	metin	t.d.	með	prófum,	könnunum	eða	

öðru?	Þessi	spurning	var	notuð	til	þess	að	fá	þátttakendur	til	þess	að	svara	hvernig	mat	

væri	 almennt	 eftir	 að	 þjálfun	 hafi	 lokið.	 Spurningin	 var	 sett	 fram	 á	 jafnbilakvarða	 þar	

sem	þátttakendur	gátu	valið	um	eftirfarandi	svör:	Alltaf,	Oft,	Stundum,	Sjaldan,	Aldrei.	

Alls	 voru	 54	 sem	 svöruðu	 þessari	 spurningu	 eða	 allir	 þeir	 sem	 svöruðu	 játandi	 í	

spurningu	eitt.	Á	mynd	3	má	sjá	svör	þátttakenda	við	spurningu	tvö.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Mynd	3.	Tíðni	svara	við	spurningu	2	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	3	voru	flestir	þátttakendur	eða	21	þátttakandi	(38,9%)	svöruðu	

því	að	eftir	að	þjálfun	væri	lokið	væri	hún	aldrei	metin.	Þar	á	eftir	voru	næst	flestir	eða	

12	 þátttakendur	 (22,2%)	 sem	 svöruðu	 að	 eftir	 að	 þeir	 hefðu	 lokið	 þjálfun	 væri	 hún	

stundum	metin.	Jafnmargir	þátttakendur	svöruðu	að	þjálfun	væri	stundum	metin	og	að	

þjálfun	væri	oft	metin	eftir	að	þeir	hafa	lokið	við	þjálfun.	Það	voru	því	níu	þátttakendur	

(16,7%)	sem	svöruðu	að	þjálfun	væri	 sjaldan	metin	og	eins	voru	það	níu	þátttakendur	

(16,7%)	sem	svöruðu	að	þjálfun	væri	oft	metin.	Þrír	þátttakendur	(5,6%)	svöruðu	að	eftir	
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að	hafa	lokið	þjálfun	væri	hún	alltaf	metin.		

Svör	 þátttakenda	 við	 spurningu	 tvö	 var	 einnig	 skoðuð	 eftir	 því	 hjá	 hvaða	 fyrirtæki	

þátttakendur	störfuðu	hjá.	Svör	þeirra	þátttakanda	má	sjá	í	töflu	1	þar	sem	tölustafurinn	

1	stendur	fyrir	Aldrei	og	tölustafurinn	5	stendur	fyrir	Alltaf.		

Tafla	1.	Lýsandi	tölfræði	eftir	fyrirtækjum	við	spurningu	2	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Fyrirtæki	A	 33	 2,67	 1,24	 1	 5	

Fyrirtæki	B	 10	 1,80	 1,14	 1	 4	

	

	Eins	og	sjá	má	í	töflu	1	er	meðaltal	fyrirtækis	A	töluvert	hærra	en	meðaltal	fyrirtækis	

B	eða	2,67	á	móti	1,8.	Af	þessu	má	sjá	að	þátttakendur	frá	fyrirtæki	A	voru	með	töluvert	

jákvæðari	 svör	 í	 þessari	 spurningu	 heldur	 en	 þátttakendur	 frá	 fyrirtæki	 B.	 Hins	 vegar	

voru	svör	fyrirtækis	A	ekki	sérstaklega	jákvæð	heldur	nokkuð	nálægt	miðjunni,	það	er	að	

segja	 nær	 svarmöguleikanum	 Stundum.	 Staðalfrávikið	 hjá	 fyrirtæki	 A	 var	 1,24	 sem	

merkir	að	dreifing	svaranna	er	nokkuð	mikil,	hjá	fyrirtæki	B	var	staðalfrávikið	1,14	sem	

merkir	einnig	að	dreifing	sé	nokkuð	mikil.		

Til	 þess	 að	 sjá	 hvort	 munurinn	 á	 meðaltölum	 fyrirtækjanna	 væri	 marktækur	 var	

framkvæmt	 t-próf	 tveggja	 óháðra	 úrtaka,	 niðurstöður	 úr	 því	 voru	 t(41)=1,969;	 p>0,05	

sem	merkir	að	munurinn	á	milli	fyrirtækjanna	var	ekki	marktækur.		

Svör	þátttakenda	við	spurningu	2	voru	einnig	skoðuð	eftir	því	hvaða	starfsheiti	þeir	

höfðu.	Meðaltöl	hópanna	voru	borin	saman	til	þess	að	sjá	hvort	munur	væri	á	svörum	

hópanna	(sjá	töflu	2).	Tölustafurinn	1	merkir	svarmöguleikann	Aldrei	og	tölustafurinn	5	

merkir	svarmöguleikann	Alltaf.			

	

	

	

	

	

	



	

48	

Tafla	2.	Lýsandi	tölfræði	eftir	starfsheiti	við	spurningu	2	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Almennur	

starfsmaður	

6	 3,00	 1,10	 2	 5	

Skrifstofu-

starfsmaður	

5	 1,79	 1,79	 1	 5	

Vaktstjóri	 3	 2,67	 1,53	 1	 4	

Sérfræðingur	 14	 2,36	 1,45	 1	 5	

Deildarstjóri	 8	 2,25	 1,28	 1	 4	

Millistjórnandi	 9	 1,78	 1,09	 1	 4	

Annað	 9	 2,33	 1,30	 1	 4	

	

Eins	og	sjá	má	í	töflu	2	eru	meðaltöl	hópanna	á	bilinu	1.78	–	3,0.	Þeir	þátttakendur	

sem	 eru	 almennir	 starfsmenn	 hafa	 hæsta	 meðaltalið	 eða	 3,0	 og	 millistjórnendur	 og	

skrifstofustarfsmenn	hafa	lægsta	meðaltalið	eða	1,78	og	1,79.	Hinir	hóparnir	eru	allir	á	

svipuðu	róli	með	meðaltal	á	milli	2,25-2,67.	Staðalfrávik	allra	hópanna	eru	töluvert	há,	

þá	sérstaklega	hjá	skrifstofustarfsmönnum,	þar	sem	það	er	1,79	sem	bendir	til	þess	að	

mikil	dreifing	sé	í	svörum	þátttakanda	sem	starfa	við	skrifstofustörf.	Minnsta	dreifing	er	í	

svörum	almennra	starfsmanna	en	staðalfrávikið	er	1,10	sem	bendir	til	þess	að	dreifing	

sé	þó	töluvert	mikil.		

Til	 þess	 að	 skoða	 hvort	munurinn	 á	meðaltölum	 þátttakenda	 eftir	 starfsheitum	 sé	

marktækur	 var	 framkvæmd	 einhliða	 dreifigreining.	 Niðurstöður	 hennar	 voru	

F(6,47)=0,792,	p>0,05	sem	merkir	að	munur	milli	hópanna	hafi	ekki	verið	marktækur.	

	

7.1.2	Eftir	að	þú	hefur	lokið	við	þjálfun/námskeið	hjá	þínu	fyrirtæki	hversu	oft	

svarar	þú	spurningum	um	hvernig	þér	líkaði	þjálfunin/námskeiðið?	

Næsta	 spurning	 sem	 þátttakendur	 svöruðu	 var	 spurningin:	 Eftir	 að	 þú	 hefur	 lokið	 við	

þjálfun/námskeið	 hjá	 þínu	 fyrirtæki	 hversu	 oft	 svarar	 þú	 spurningum	 um	 hvernig	 þér	

líkaði	þjálfunin/námskeiðið?	Þessi	spurning	var	notuð	til	þess	að	fá	svör	við	því	hvernig	

fyrirtæki	 meta	 þrep	 1	 í	 líkani	 Kirkpatricks	 um	 viðhorf	 til	 þjálfunar.	 Þátttakendur	 gátu	
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valið	um	eftirfarandi	 svör:	Alltaf,	Oft,	 Stundum,	Sjaldan,	Aldrei.	Allir	þátttakendur	 sem	

svöruðu	 spurningu	 1	 játandi	 svöruðu	 einnig	 spurningu	 3.	 Á	 mynd	 4	 má	 sjá	 svör	

þátttakanda	við	spurningu	3.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mynd	4.	Tíðni	svara	við	spurningu	3	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	4	þá	voru	flestir	eða	16	þátttakendur	(29,6%)	sem	svöruðu	því	

að	þeir	væru	oft	spurðir	að	því	hvernig	þeim	líkaði	við	þjálfunina/námskeiðið	sem	þeir	

höfðu	 lokið.	 Þar	 á	 eftir	 var	 næst	 algengast	 að	þátttakendur	 svöruðu	því	 að	 þeir	 væru	

aldrei	spurðir	að	því	hvernig	þeim	líkaði	þjálfunin/námskeiðið	sem	þeir	höfðu	lokið	við	

en	 það	 voru	 14	 þátttakendur	 (25,9%)	 sem	 svöruðu	 á	 þann	 veg.	 Þrettán	 þátttakendur	

(24,1%)	 svöruðu	 að	 þeir	 væru	 sjaldan	 spurðir	 að	 því	 hvernig	 þeim	 líkaði	

þjálfunin/námskeiðið	 sem	þeir	 höfðu	 lokið.	 Átta	 þátttakendur	 (14,8%)	 svöruðu	 því	 að	

stundum	 væru	 þeir	 spurðir	 að	 því	 hvernig	 þeim	 líkaði	 þjálfunin/námskeiðið	 sem	 þeir	

höfðu	 farið	 á	 og	 einungis	 þrír	 þátttakendur	 (5,6%)	 sögðust	 alltaf	 vera	 spurðir	 að	 því	

hvernig	þeim	líkaði	þjálfunin/námskeiðið	sem	þeir	höfðu	lokið.		

Svör	 þátttakanda	 við	 spurningu	 3	 voru	 einnig	 skoðuð	 eftir	 því	 hjá	 hvaða	 fyrirtæki	

þátttakendur	störfuðu	hjá.	Til	þess	að	sjá	hvort	munur	væri	á	svörum	eftir	fyrirtækjum	

voru	 meðaltöl	 fyrirtækjanna	 borinn	 saman.	 Í	 töflu	 3	 má	 sjá	 svör	 þátttakanda	 við	
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spurningu	 3	 eftir	 því	 hjá	 hvaða	 fyrirtæki	 þeir	 starfa,	 tölustafurinn	 1	 merkir	 Aldrei	 og	

tölustafurinn	5	merkir	Alltaf.		

Tafla	3.	Lýsandi	tölfræði	eftir	fyrirtækjum	við	spurningu	3 

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Fyrirtæki	A	 33	 2,69	 1,33	 1	 5	

Fyrirtæki	B	 10	 2,70	 0,95	 1	 4	

	

Eins	 og	 sjá	 má	 í	 töflu	 3	 var	 nánast	 sama	 meðaltal	 hjá	 fyrirtækjum	 A	 og	 B.	 Bæði	

meðaltölin	gefa	til	kynna	að	svörunin	hafi	verið	nokkuð	nálægt	miðjunni.	Staðalfrávikin	

hjá	 báðum	 fyrirtækum	gefa	 sömuleiðis	 til	 kynna	 að	 nokkuð	mikil	 dreifing	 sé	 í	 svörum	

þeirra.		

Til	þess	að	sjá	hvort	munurinn	á	meðaltölum	fyrirtækjanna	hafi	verið	marktækur	var	

framkvæmt	t-próf	tveggja	óháðra	úrtaka,	niðurstöður	úr	því	voru	t(20,9)=-0,008;	p>0,05	

sem	merkir	að	munurinn	á	milli	fyrirtækjanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

Svörum	þátttakanda	við	spurningu	3	voru	einnig	skoðuð	eftir	starfsheiti	þátttakenda.	

Meðaltöl	hópanna	voru	borin	 saman	 til	þess	að	sjá	hvort	munur	væri	á	hópunum	(sjá	

töflu	 4).	 Tölustafurinn	 1	 merkir	 svarmöguleikann	 Aldrei	 og	 tölustafurinn	 5	 merkir	

svarmöguleikann	Alltaf.	
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Tafla	4.	Lýsandi	tölfræði	eftir	starfsheiti	við	spurningu	3	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Almennur	

starfsmaður	

6	 1,83	 1,17	 1	 4	

Skrifstofu-

starfsmaður	

5	 2,60	 1,82	 1	 5	

Vaktstjóri	 3	 3,67	 0,56	 3	 4	

Sérfræðingur	 14	 2,64	 1,22	 1	 4	

Deildarstjóri	 8	 2,75	 1,49	 1	 5	

Millistjórnandi	 9	 2,56	 1,33	 1	 4	

Annað	 9	 2,89	 1,27	 1	 5	

	

Eins	og	sjá	má	á	töflu	4	er	töluverður	munur	á	þeim	hóp	sem	hefur	hæsta	meðaltalið	

og	þeim	hóp	sem	hefur	minnsta	meðaltalið.	Vaktstjórar	voru	með	hæsta	meðaltalið	eða	

3,67	og	almennir	starfsmenn	með	lægsta	meðaltalið	eða	1,83.	Á	þessum	hópum	er	því	

töluverður	munur	en	hinir	hóparnir	falla	mitt	á	milli	þessara	tveggja	hópa.	Staðalfrávik	

allra	 hópanna	 nema	 vaktstjóra	 eru	 töluvert	 há	 sem	 bendir	 til	 þess	 að	 nokkuð	 mikil	

dreifing	sé	 í	svörum	en	hins	vegar	er	staðalfrávik	vaktstjóra	nokkuð	 lágt	sem	bendir	til	

þess	að	lítil	dreifing	sé	í	svörum	hjá	þeim	þátttakendum	sem	starfa	sem	vaktstjórar.	

Til	 þess	 að	 skoða	 hvort	munurinn	 á	meðaltölum	 þátttakenda	 eftir	 starfsheitum	 sé	

marktækur	 var	 framkvæmd	 einhliða	 dreifigreining.	 Niðurstöður	 hennar	 voru	

F(6,47)=0,739,	p>0,05	sem	merkir	að	munur	milli	hópanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

 

7.1.3	Eftir	að	þú	hefur	lokið	við	þjálfun/námskeið	hjá	þínu	fyrirtæki	hversu	oft	

er	metið	hvort	eða	hvað	þú	lærðir	í	þjálfuninni/námskeiðinu?	

Fjórða	spurningin	sem	þátttakendur	svöruðu	var	spurningin:	Eftir	að	þú	hefur	 lokið	við	

þjálfun/námskeið	 hjá	 þínu	 fyrirtæki	 hversu	 oft	 er	 metið	 hvort	 eða	 hvað	 þú	 lærðir	 í	

þjálfuninni/námskeiðinu?	 Þessari	 spurningu	 var	 ætlað	 að	 svara	 því	 hvernig	 fyrirtæki	
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meta	þrep	2	 í	 líkani	Kirkpatricks	sem	snýst	um	þann	 lærdóm	sem	einstaklingar	hljóta	 í	

þjálfun.	 Þátttakandur	 gátu	 valið	 um	 eftirfarandi	 svör:	 Alltaf,	 Oft,	 Stundum,	 Sjaldan,	

Aldrei.	Allir	þátttakendur	sem	svöruðu	spurningu	1	játandi	svöruðu	þessari	spurningu.	Á	

mynd	5	má	sjá	svör	þátttakenda	við	spurningu	4.		

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

	

	

Mynd	5.	Tíðni	svarana	við	spurningu	4	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	5	svöruðu	flestir	eða	17	þátttakendur	(32,1%)	því	að	eftir	að	

þeir	hafa	 lokið	við	þjálfun	sé	aldrei	metið	hvort	eða	hvað	þeir	 lærðu	 í	þjálfuninni.	Tólf	

þátttakendur	(22,6%)	svöruðu	því	að	sjaldan	væri	metið	hvort/hvað	þeir	lærðu	í	þjálfun	

og	 sömuleiðis	 svöruðu	 12	 þátttakendur	 (22,6%)	 að	 stundum	 væri	 það	 metið.	 Átta	

þátttakendur	 (15,1%)	 svöruðu	 að	 oft	 væri	 metið	 hvort/hvað	 þeir	 lærðu	 í	 þjálfun	 og	

einungis	4	þátttakendur	(7,5%)	svöruðu	því	að	alltaf	væri	metið	hvort/hvað	þeir	lærðu	í	

þjálfuninni.	

Spurning	4	var	einnig	skoðuð	eftir	því	hjá	hvaða	fyrirtæki	þátttakendur	störfuðu,	þá	

voru	meðaltöl	fyrirtækjanna	borin	saman	til	þess	að	skoða	hvort	munur	væri	á	svörum	

þátttakenda	eftir	því	hjá	hvaða	fyrirtæki	þeir	störfuðu.	Í	töflu	5	má	sjá	svör	við	spurningu	

4	 eftir	 fyrirtækjum.	 Tölustafurinn	 1	 táknar	 svarmöguleikann	Aldrei	 og	 tölustafurinn	 5	

táknar	svarmöguleikann	Alltaf.		
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Tafla	5.	Lýsandi	tölfræði	eftir	fyrirtækjum	við	spurningu	4	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Fyrirtæki	A	 33	 2,61	 1,25	 1	 5	

Fyrirtæki	B	 10	 2,10	 1,10	 1	 4	

	

Meðaltalssvörun	fyrirtækis	A	er	örlítið	hærri	en	meðaltalssvörun	fyrirtækis	B	eins	og	

sjá	má	á	 töflu	5.	 Staðalfrávik	beggja	 fyrirtækja	benda	 til	þess	að	 töluverð	dreifing	 sé	 í	

svörum	þeirrra.		

Til	þess	að	sjá	hvort	munurinn	á	meðaltölum	fyrirtækjanna	hafi	verið	marktækur	var	

framkvæmt	 t-próf	 tveggja	 óháðra	 úrtaka,	 niðurstöður	 úr	 því	 voru	 t(41)=1,15;	 p>0,05	

sem	merkir	að	munurinn	á	milli	fyrirtækjanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

Einnig	var	spurning	4	skoðuð	eftir	því	hvaða	starfsheiti	þátttakendur	höfðu	og	voru	

meðaltal	hópanna	borin	saman	til	þess	að	sjá	hvort	væri	munur	á	þessum	hópum	(sjá	í	

töflu	 6).	 Tölustafurinn	 1	 merkir	 svarmöguleikann	 Aldrei	 og	 tölustafurinn	 5	 merkir	

svarmöguleikann	Alltaf.	

Tafla	6.	Lýsandi	tölfræði	eftir	starfsheiti	við	spurningu	4	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Almennur	

starfsmaður	

6	 2,50	 1,38	 1	 5	

Skrifstofu-

starfsmaður	

5	 1,80	 1,79	 1	 5	

Vaktstjóri	 3	 3,33	 0,58	 3	 4	

Sérfræðingur	 13	 2,69	 1,25	 1	 5	

Deildarstjóri	 8	 2,63	 1,41	 1	 5	

Millistjórnandi	 9	 2,33	 1,32	 1	 4	

Annað	 9	 2,00	 1,12	 1	 4	
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Töluverður	munur	 er	 á	 hæsta	 og	 lægsta	meðaltali	 en	 hæsta	meðaltal	 var	 3,33	 hjá	

vaktstjórum	 en	 lægsta	 var	 1,80	 hjá	 skrifstofustarfsmönnum	 eins	 og	 sjá	 má	 í	 töflu	 6.	

Staðalfrávik	allra	hópa	nema	vaktstjóra	var	nokkuð	hátt	sem	bendir	til	þess	að	töluverð	

dreifing	 hafi	 verið	 í	 svörum	 þátttakanda,	 þá	 var	 staðalfrávikið	 sérstaklega	 hátt	 hjá	

skrifstofustarfsmönnum	og	því	mikil	dreifing	 í	 svörum	þeirra.	Vaktstjórar	voru	með	þó	

nokkuð	minna	 staðalfrávik	en	hinir	hóparnir	 sem	bendir	 til	þess	að	minni	dreifing	 sé	 í	

svörum	þeirra.		

Til	 þess	 að	 skoða	 hvort	munurinn	 á	meðaltölum	 þátttakenda	 eftir	 starfsheitum	 sé	

marktækur	 var	 framkvæmd	 einhliða	 dreifigreining.	 Niðurstöður	 hennar	 voru	

F(6,46)=0,713,	p>0,05	sem	merkir	að	munur	milli	hópanna	var	ekki	marktækur.		

7.1.4	Hversu	oft	er	metið	hvernig	þjálfun/námskeið	skilar	sér	í	starfi,	þ.e.	hvort	

að	breyting	hafi	orðið	á	frammistöðu	þinni/hegðun	eftir	að	hafa	lokið	við	

þjálfun/námskeið?			

Fimmta	 spurningin	 sem	 þátttakendur	 svöruðu	 var	 spurningin:	 Hversu	 oft	 er	 metið	

hvernig	 þjálfun/námskeið	 skilar	 sér	 í	 starfi,	 þ.e.	 hvort	 að	 breyting	 hafi	 orðið	 á	

frammistöðu	 þinni/hegðun	 eftir	 að	 hafa	 lokið	 við	 þjálfun/námskeið?	 	 Með	 þessari	

spurningu	 var	 leitast	 til	 þess	 að	 skoða	 hvernig	 fyrirtæki	 myndu	 meta	 þrep	 3	 í	 líkani	

Kirkpatricks	sem	snýst	um	breytingu	á	hegðun/frammistöðu	í	kjölfar	þess	að	hafa	lokið	

við	 þjálfun.	 Þátttakendur	 gátu	 svarað	með	 eftirfarandi	 svarvalmöguleikum:	Alltaf,	Oft,	

Stundum,	 Sjaldan,	Aldrei.	Allir	 þátttakendur	 sem	svöruðu	 spurningu	1	 játandi	 svöruðu	

einnig	þessari	spurningu.	Á	mynd	6	má	sjá	svör	þátttakenda	við	spurningu	5.		
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Mynd	6.	Tíðni	svara	við	spurningu	5	

Eins	 og	 sjá	má	 á	mynd	 6	 var	mikill	meirihluti	 þátttakanda	 sem	 svaraði	 spurningu	 5	 á	

neikvæðan	hátt,	41	þátttakandi	(77,4%)	svaraði	að	aldrei	eða	sjaldan	væri	metið	hvernig	

þjálfun/námskeið	 skili	 sér	 í	 starfi	með	 því	 að	 taka	 tillit	 til	 þess	 hvort	 að	 breyting	 hafi	

orðið	 á	 frammistöðu	 þeirra/hegðun.	 Þar	 af	 svöruðu	 23	 þátttakendur	 (43,4%)	 að	 það	

væri	aldrei	metið	og	18	þátttakendur	(34%)	að	það	væri	sjaldan	metið.	Sjö	þátttakendur	

(13,2%)	 svöruðu	 að	 stundum	 væri	 metið	 hvort	 að	 frammistaða	 þeirra/hegðun	 hafi	

breyst	 eftir	 að	 hafa	 lokið	 þjálfun,	 fjórir	 þátttakendur	 (7,5%)	 svöruðu	 að	 oft	 væri	 það	

metið	og	einungis	einn	þátttakandi	(1,9%)	svaraði	að	það	væri	alltaf	metið.		

Spurning	5	var	jafnframt	skoðuð	eftir	því	hjá	hvaða	fyrirtæki	þátttakendur	störfuðu,	

meðaltöl	 beggja	 fyrirtækja	 voru	 borin	 saman	 til	 þess	 að	 sjá	 hvort	 munur	 væri	 á	

fyrirtækjunum	 (sjá	 töflu	 7).	 Tölustafurinn	 1	 merkir	 svarmöguleikann	 Aldrei	 og	

tölustafurinn	5	merkir	svarmöguleikann	Alltaf.		

Tafla	7.	Lýsandi	tölfræði	eftir	fyrirtækjum	við	spurningu	5	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Fyrirtæki	A	 33	 1,97	 1,10	 1	 5	

Fyrirtæki	B	 10	 1,90	 0,99	 1	 4	
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Meðaltöl	 fyrirtækjanna	 eru	 nánast	 þau	 sömu	 eins	 og	 sjá	má	 í	 töflu	 7	 en	meðaltöl	

beggja	 fyrirtækja	eru	 frekar	 lág.	Staðalfrávik	beggja	 fyrirtækja	gefa	 til	 kynna	 töluverða	

dreifingu	í	svörum.		

Til	þess	að	sjá	hvort	munurinn	á	meðaltölum	fyrirtækjanna	hafi	verið	marktækur	var	

framkvæmt	 t-próf	 tveggja	 óháðra	 úrtaka,	 niðurstöður	 úr	 því	 voru	 t(41)=0,179;	 p>0,05	

sem	merkir	að	munurinn	á	milli	fyrirtækjanna	var	ekki	marktækur.		

Svör	þátttakenda	við	spurningu	5	voru	einnig	skoðuð	eftir	því	hvaða	starfsheiti	þeir	

höfðu.	Til	þess	að	sjá	hvort	munur	væri	á	svörum	eftir	því	hvaða	starfsheiti	þátttakendur	

höfðu	 voru	 meðaltöl	 hópanna	 borin	 saman	 (Sjá	 töflu	 8).	 Tölustafurinn	 1	 merkir	

svarmöguleikann	Aldrei	og	tölustafurinn	5	merkir	svarmöguleikann	Alltaf.		

Tafla	8.	Lýsandi	tölfræði	eftir	starfsheiti	við	spurningu	5	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Almennur	

starfsmaður	

6	 2,00	 1,26	 1	 4	

Skrifstofu-

starfsmaður	

4	 1,50	 1,00	 1	 3	

Vaktstjóri	 3	 3,33	 0,58	 3	 4	

Sérfræðingur	 14	 1,50	 0,65	 1	 3	

Deildarstjóri	 8	 2,13	 0,99	 1	 4	

Millistjórnandi	 9	 2,11	 1,27	 1	 5	

Annað	 9	 1,78	 0,97	 1	 4	

	

Í	töflu	8	má	sjá	að	töluvert	mikill	munur	var	á	milli	þátttakenda	sem	voru	vaktstjórar	

og	 höfðu	 meðaltalið	 3,33	 og	 skrifstofustarfsmanna	 og	 sérfræðinga	 sem	 báðir	 höfðu	

meðatalið	1,50.	Hinir	hóparnir	eru	á	milli	þessara	þriggja	hópa.	Staðalfrávik	vaktstjóra	og	

sérfræðinga	eru	frekar	lág	sem	bendir	til	lítillar	dreifingar	í	svörum	þeirra	en	staðalfrávik	

hinna	hópanna	er	hærra	sem	bendir	til	meiri	dreifingar	í	svörum	þeirra	hópa.		
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Til	 þess	 að	 skoða	 hvort	munurinn	 á	meðaltölum	 þátttakenda	 eftir	 starfsheitum	 sé	

marktækur	 var	 framkvæmd	 einhliða	 dreifigreining.	 Niðurstöður	 hennar	 voru	

F(6,47)=1,731,	p>0,05	sem	merkir	að	munur	milli	hópanna	var	ekki	marktækur.		

 

7.1.5	Hversu	oft	er	árangur	þjálfunar/námskeiðs	metinn	í	deildinni	eða	

skipulagsheildinni	í	heild	sinni	sem	þú	starfar	hjá?	

Spurning	6	var	spurningin:	Hversu	oft	er	árangur	þjálfunar/námskeiðs	metinn	í	deildinni	

eða	 skipulagsheildinni	 í	 heild	 sinni	 sem	þú	 starfar	hjá?	 Þessi	 spurning	 var	 sett	 fram	 til	

þess	að	skoða	hvernig	 fyrirtæki	meta	þrep	4	 í	 líkani	Kirkpatricks	sem	snýst	um	heildar	

árangur	þjálfunar.	Þátttakendur	gátu	svarað	með	eftirfarandi	svarvalmöguleikum:	Alltaf,	

Oft,	 Stundum,	 Sjaldan,	 Aldrei.	 Allir	 þátttakendur	 sem	 svöruðu	 spurningu	 1	 svöruðu	

játandi	svöruðu	einnig	spurningu	6.	Á	mynd	7	má	sjá	svör	þátttakanda	við	spurningu	6.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mynd	7.	Tíðni	svara	við	spurningu	6	

Eins	 og	 sjá	má	 á	mynd	 7	 var	 rúmlega	 helmingur	 þátttakanda	 (62,9%)	 sem	 svaraði	

spurningu	 6	 á	 neikvæðan	 hátt	 þar	 sem	 22	 þátttakendur	 (40,7%)	 svöruðu	 að	 árangur	



	

58	

þjálfunar/námskeiðs	væri	aldrei	metin	 í	deildinni	eða	skipulagsheildinni	 í	heild	sinni	og	

12	þátttakendur	 (22,2%)	svöruðu	að	árangur	þjálfunar/námskeiðs	væri	 sjaldan	metin	 í	

deildinni	 eða	 skipulagsheildinni	 í	 heild	 sinni.	 Átta	 þátttakendur	 (14,8%)	 svöruðu	 að	

stundum	væri	árangur	þjálfunar/námskeiðs	metinn	í	deildinni	eða	skipulagsheildinni,	níu	

þátttakendur	 (16,7%)	 svöruðu	 að	 oft	 væri	 árangur	 þjálfunar/námskeiðs	 metinn	 í	

deildinni	eða	skipulagsheildinni	og	aðeins	þrír	þátttakendur	(5,6%)	svöruðu	að	árangur	

þjálfunar/námskeiðs	væri	alltaf	metinn	í	deildinni	eða	skipulagsheildinni	í	heild	sinni.		

Svör	 við	 spurningu	 6	 voru	 einnig	 skoðuð	 eftir	 því	 hjá	 hvaða	 fyrirtæki	 þátttakendur	

störfuðu	þar	sem	meðaltöl	fyrirtækjanna	voru	borin	saman	(sjá	töflu	9).	Tölustafurinn	1	

merkir	svarmöguleikann	Aldrei	og	tölustafurinn	5	merkir	svarmöguleikann	Alltaf.		

Tafla	9.	Lýsandi	tölfræði	eftir	fyrirtækjum	við	spurningu	6	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Fyrirtæki	A	 33	 2,30	 1,24	 1	 5	

Fyrirtæki	B	 10	 2,00	 1,15	 1	 4	

	

Eins	 og	 sjá	 má	 í	 töflu	 9	 þá	 var	 meðaltal	 fyrirtækis	 A	 örlítið	 hærra	 en	 meðaltal	

fyrirtækis	B.	Staðalfrávik	beggja	fyrirtækja	gefa	til	kynna	að	töluverð	dreifing	sé	í	svörum	

beggja	fyrirtækja.		

Til	 þess	 að	 sjá	 hvort	 munurinn	 á	 meðaltölum	 fyrirtækjanna	 sé	 marktækur	 var	

framkvæmt	 t-próf	 tveggja	 óháðra	 úrtaka,	 niðurstöður	 úr	 því	 voru	 t(41)=0,69;	 p>0,05	

sem	merkir	að	munurinn	á	milli	fyrirtækjanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

Svör	við	spurningu	6	voru	sömuleiðis	skoðuð	eftir	því	hvaða	starfsheiti	þátttakendur	

höfðu	 og	 voru	meðaltöl	 hópanna	 borin	 saman	 til	 þess	 að	 skoða	 hvort	munur	 væri	 á	

svörum	 þátttakenda	 eftir	 starfsheitum	 (sjá	 í	 töflu	 10).	 Tölustafurinn	 1	 táknar	

svarmöguleikann	Aldrei	og	tölustafurinn	5	táknar	svarmöguleikann	Alltaf.		
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Tafla	10.	Lýsandi	tölfræði		eftir	starfsheiti	við	spurningu	6	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Almennur	

starfsmaður	

6	 2,00	 1,26	 1	 4	

Skrifstofu-

starfsmaður	

5	 1,80	 1,79	 1	 5	

Vaktstjóri	 3	 3,67	 1,53	 2	 5	

Sérfræðingur	 14	 2,00	 1,18	 1	 5	

Deildarstjóri	 8	 2,63	 1,30	 1	 4	

Millistjórnandi	 9	 2,22	 1,20	 1	 4	

Annað	 9	 2,22	 1,30	 1	 4	

	

Eins	og	sjá	má	í	töflu	10	er	töluverður	munur	á	meðaltölum	skrifstofustarfsmanna	og	

vaktstjóra.	 Skrifstofustarfsmenn	 hafa	 1,80	 í	 meðaltal	 en	 vaktstjórar	 3,67.	 Aðrir	 hópar	

falla	mitt	á	milli	ofangreindra	hópa.	Staðalfrávik	allra	hópanna	eru	frekar	há	sem	merkir	

að	 töluvert	 mikil	 dreifing	 í	 svörum	 þeirra	 en	 þá	 er	 sérstaklega	 mikil	 dreifing	 hjá	

skrifstofustarfsmönnum	sem	hafa	staðalfrávikið	1,79.		 	

Til	 þess	 að	 skoða	 hvort	munurinn	 á	meðaltölum	 þátttakenda	 eftir	 starfsheitum	 sé	

marktækur	 var	 framkvæmd	 einhliða	 dreifigreining.	 Niðurstöður	 hennar	 voru	

F(6,47)=0,917,	p>0,05	sem	merkir	að	munur	milli	hópanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

	

7.1.6	Hversu	vel	finnst	þér	fyrirtækið	sem	þú	starfar	hjá	meta	hvernig	

þjálfun/námskeið	nýtist	í	starfi?	

Sjöunda	spurningin	sem	þátttakendur	svöruðu	var:	Hversu	vel	finnst	þér	fyrirtækið	sem	

þú	 starfar	 hjá	 meta	 hvernig	 þjálfun/námskeið	 nýtist	 í	 starfi?	 	 Þessi	 spurning	 átti	 að	

tengja	 saman	 rannsóknarspurningarnar	 tvær	á	þann	hátt	að	bæði	var	 spurt	um	mat	á	

þjálfun	 og	 hvernig	 hún	 nýtist	 (yfirfærsla	 þjálfunar).	 Þátttakendur	 gátu	 svarað	 með	

eftirfarandi	 svarvalmöguleikum:	 Mjög	 vel,	 Vel,	 Hvorki	 né,	 Illa,	 Mjög	 illa.	 Allir	
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þátttakendur	 sem	 svöruðu	 spurningu	 1	 játandi	 svöruðu	 einnig	 þessari	 spurningu.	 Á	

mynd	8	má	sjá	svör	þátttakanda	við	spurningu	7.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mynd	8.	Tíðni	svara	við	spurningu	7	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	8	voru	 flestir	þátttakendur,	þ.e.	21	þátttakandi	 (38,9%)	sem	

tók	 ekki	 afstöðu	 til	 þess	 hversu	 vel	 fyrirtækið	 sem	 þeir	 störfuðu	 hjá	myndi	meta	 það	

hvernig	 þjálfun/námskeið	 nýtast	 í	 starfi.	 Þá	 voru	 13	 þátttakendur	 (24,1%)	 sem	 sögðu	

fyrirtækið	 sem	þeir	 störfuðu	hjá	meta	 illa	hvernig	þjálfun/námskeið	nýtist	 í	 starfi.	 Tólf	

þátttakendur	 sögðu	 hins	 vegar	 að	 fyrirtækið	myndi	meta	 vel	 hvernig	 þjálfun	 nýttist	 í	

starfi.	 Fimm	 þátttakendur	 (9,3%)	 svöruðu	 að	 fyrirtækið	 sem	 þeir	 störfuðu	 hjá	 myndi	

meta	mjög	 illa	 hvernig	 þjálfun	 nýtist	 í	 starfi	 og	 aðeins	 þrír	 þátttakendur	 (5,6%)	 sögðu	

fyrirtækið	sem	þeir	störfuðu	hjá	meta	mjög	vel	hvernig	þjálfun	nýtist	í	starfi.		

Svör	 þátttakenda	 við	 spurningu	 7	 voru	 einnig	 skoðuð	 eftir	 fyrirtækjum	 þar	 sem	

meðaltöl	 fyrirtækjanna	 voru	 borin	 saman	 (sjá	 í	 töflu	 11).	 Tölustafurinn	 1	 merkir	

svarmöguleikann	Mjög	illa	og	tölustafurinn	5	merkir	svarmöguleikann	Mjög	vel.	
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Tafla	11.	Lýsandi	tölfræði	eftir	fyrirtækjum	við	spurningu	7	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Fyrirtæki	A	 33	 2,970	 0,81	 1	 4	

Fyrirtæki	B	 10	 2,400	 1,35	 1	 5	

	

Þegar	meðaltöl	 fyrirtækjanna	eru	 skoðuð	má	sjá	að	meðaltal	 fyrirtækis	A	er	aðeins	

hærra	en	meðaltal	fyrirtækis	B	eins	og	sjá	má	í	töflu	11.	Staðalfrávik	fyrirtækis	B	bendir	

til	 þess	 að	 töluverð	 dreifing	 sé	 í	 svörum	 þátttakenda	 frá	 fyrirtæki	 B	 en	 staðalfrávik	

fyrirtækis	A	bendir	 til	 þess	 að	dreifing	 sé	 í	 svörum	þátttakaenda	 frá	 fyrirtæki	A	en	þó	

aðeins	minni	en	hjá	fyrirtæki	B.		

Til	þess	að	sjá	hvort	munurinn	á	meðaltölum	fyrirtækjanna	hafi	verið	marktækur	var	

framkvæmt	t-próf	tveggja	óháðra	úrtaka,	niðurstöður	úr	því	voru	t(11,03)=1,267;	p>0,05	

sem	merkir	að	munurinn	á	milli	fyrirtækjanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

Svör	þátttakenda	við	 spurningu	7	voru	einnig	 skoðuð	eftir	 starfsheiti	þátttakanda.	 Í	

töflu	 12	 má	 sjá	 svör	 þátttakenda	 eftir	 starfsheitum.	 Tölustafurinn	 1	 merkir	

svarvalmöguleikann	Mjög	illa	og	tölustafurinn	5	merkir	svarmöguleikann	Mjög	vel.		

Tafla	12.	Lýsandi	tölfræði	eftir	starfsheiti	við	spurningu	7	 

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Almennur	

starfsmaður	

6	 3,17	 0,75	 2	 4	

Skrifstofu-

starfsmaður	

5	 2,40	 1,67	 1	 5	

Vaktstjóri	 3	 3,67	 0,58	 3	 4	

Sérfræðingur	 14	 2,88	 0,89	 2	 5	

Deildarstjóri	 8	 2,75	 1,28	 1	 4	

Millistjórnandi	 9	 3,00	 1,12	 2	 5	

Annað	 9	 2,90	 0,93	 1	 4	
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Mesti	munurinn	á	meðaltölum	var	á	milli	hópanna	vaktstjóri	og	skrifstofustarfsmaður	

en	meðaltal	þeirra	þátttakenda	sem	voru	vaktstjórar	var	3,67	en	meðaltal	þátttakenda	

sem	voru	skrifstofustarfsmenn	var	2,40	eins	og	sjá	má	í	töflu	12.	Aðrir	hópar	falla	mitt	á	

milli	ofangreindra	hópa.	Staðalfrávik	hópanna	eru	þó	nokkuð	breytileg	en	það	var	hæst	

hjá	 skrifstofustarfsmönnum	 eða	 1,67	 sem	 bendir	 til	 þess	 að	 frekar	mikil	 dreifing	 hafi	

verið	í	þeirra	svörum.	Vaktstjórar	voru	með	lægsta	staðalfrávikið	eða	0,58	sem	bendir	til	

þess	að	frekar	lítil	dreifing	hafi	verið	í	svörum	þeirra.		

Til	þess	að	skoða	hvort	munurinn	á	meðaltölum	þátttakenda	eftir	 starfsheitum	hafi	

verið	 marktækur	 var	 framkvæmd	 einhliða	 dreifigreining.	 Niðurstöður	 hennar	 voru	

F(6,47)=0,554,	p>0,05	sem	merkir	að	munur	milli	hópanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

	

7.2	Yfirfærsla	þjálfunar		
Til	þess	að	skoða	hvort	þátttakendur	telji	að	þeir	geti	nýtt	þá	þjálfun	sem	þeir	hafa	hlotið	

í	 starfi	með	 því	 að	 yfirfæra	 þá	 kunnáttu,	 hæfni	 og/eða	 viðhorf	 yfir	 á	 starfsumhverfið	

voru	lagðar	fyrir	fjórar	spurningar.		

7.2.1	Hversu	vel	telur	þú	þig	geta	nýtt	þjálfunina/námskeið	sem	þú	hlaust	í	

starfi?		

Áttunda	 spurningin	 sem	þátttakendur	 svöruðu	 var	 spurningin:	Hversu	 vel	 telur	 þú	 þig	

geta	 nýtt	 þjálfunina/námskeið	 sem	 þú	 hlaust	 í	 starfi?	Þessi	 spurning	 var	 sett	 fram	 til	

þess	að	skoða	hvernig	þátttakendum	fannst	þeir	geta	nýtt	þá	þjálfun/námskeið	sem	þeir	

hafa	farið	á	í	starfi.	Þátttakendur	gátu	svarað	með	eftirfarandi	svarvalmöguleikum:	Mjög	

vel,	 Vel,	 Hvorki	 né,	 Illa,	Mjög	 illa.	 Allir	 þátttakendur	 sem	 svöruðu	 spurningu	 1	 játandi	

svöruðu	einnig	þessari	spurningu.	Á	mynd	9	má	sjá	svör	þátttakanda	við	spurningu	8.		
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				Mynd	9.	Tíðni	svara	við	spurningu	8	

Eins	 og	 sjá	 má	 á	 mynd	 9	 svöruðu	 flestir	 þátttakendur	 spurningu	 8	 með	

svarvalmöguleikanum	 Vel.	 Alls	 svöruðu	 27	 þátttakendur	 (50%)	 að	 þeir	 gætu	 nýtt	

þjálfunina	vel	í	starfi.	Næst	flestir	svöruðu	að	þeir	gætu	nýtt	þjálfun	mjög	vel	í	starfi	eða	

21	 þátttakandi	 (38,9%).	 Fimm	 þátttakendur	 (9,3%)	 tóku	 ekki	 afstöðu	 og	 svöruðu	

spurningunni	 með	 svarmöguleikanum	 Hvorki	 né.	 Einn	 þátttakandi	 (1,9%)	 svaraði	 að	

hann	 gæti	mjög	 illa	 nýtt	 þá	þjálfun	 sem	hann	hafði	 fengið	 í	 starfi.	 Enginn	þátttakandi	

svaraði	spurningunni	með	svarmöguleikanum	Illa.		

Svör	þátttakenda	við	spurningu	8	voru	einnig	skoðuð	eftir	því	hjá	hvaða	fyrirtæki	þeir	

störfuðu.	 Til	 þess	 að	 sjá	 hvort	 munur	 væri	 á	 svörum	 þátttakenda	 eftir	 því	 hjá	 hvaða	

fyrirtæki	 þeir	 starfa	 voru	meðaltöl	 svara	 borin	 saman	 (Sjá	 í	 töflu	 13).	 Tölustafurinn	 1	

merkir	svarmöguleikann	Mjög	illa	og	tölustafurinn	5	merkir	svarmöguleikann	Mjög	vel.		
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Tafla	13.	Lýsandi	tölfræði	eftir	fyrirtækjum	við	spurningu	8	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Fyrirtæki	A	 33	 4,33	 0,60	 3	 5	

Fyrirtæki	B	 10	 4,50	 0,53	 4	 5	

	

Eins	og	sjá	má	í	töflu	13	var	ekki	mikill	munur	á	meðaltölum	fyrirtækjanna	tveggja	og	

voru	meðaltöl	þeirra	bæði	 frekar	há.	Staðalfrávik	beggja	 fyrirtækja	er	 fremur	 lágt	 sem	

bendir	til	þess	að	lítil	dreifing	hafi	verið	í	svörum.	Áhugavert	er	einnig	að	sjá	að	lægsta	

gildi	er	3	og	hæsta	gildi	5	hjá	fyrirtæki	A	og	lægsta	gildi	er	4	og	hæsta	gildi	5	hjá	fyrirtæki	

B	sem	einnig	bendir	til	þess	að	lítil	dreifing	sé	í	svörum.		

Til	 þess	 að	 sjá	 hvort	 munurinn	 á	 meðaltölum	 fyrirtækjanna	 sé	 marktækur	 var	

framkvæmt	t-próf	 tveggja	óháðra	úrtaka,	niðurstöður	úr	því	voru	t(41)=-0,795;	p>0,05	

sem	merkir	að	munurinn	á	milli	fyrirtækjanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

Svör	við	spurningu	8	voru	jafnframt	skoðuð	eftir	því	hvert	starfsheiti	þátttakanda	var	

þar	 sem	 meðaltöl	 hópanna	 voru	 borin	 saman	 (Sjá	 töflu	 14).	 Tölustafurinn	 1	 merkir	

svarmöguleikann	Mjög	illa	og	tölustafurinn	5	merkir	svarmöguleikann	Mjög	vel.		

Tafla	14.	Lýsandi	tölfræði	eftir	starfsheiti	við	spurningu	8	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Almennur	

starfsmaður	

6	 4,50	 0,55	 4	 5	

Skrifstofu-

starfsmaður	

5	 3,40	 1,52	 1	 5	

Vaktstjóri	 3	 4,33	 0,58	 4	 5	

Sérfræðingur	 14	 4,43	 0,76	 3	 5	

Deildarstjóri	 8	 4,50	 0,53	 4	 5	

Millistjórnandi	 9	 4,11	 0,33	 4	 5	

Annað	 9	 4,11	 0,78	 3	 5	

 



	

65	

Eins	og	sjá	má	 í	 töflu	14	voru	meðaltöl	allra	hópanna	frekar	há.	Mesti	munurinn	var	á	

hópunum	 deildarstjóra	 og	 almennir	 starfsmenn	 sem	 höfðu	 báðir	 meðaltalið	 4,50	 og	

hópsins	 skrifstofustarfsmenn	sem	var	með	meðaltalið	3,40.	Eini	hópurinn	sem	er	með	

áberandi	hátt	staðalfrávik	er	hópurinn	skrifstofustarfsmenn	sem	bendir	til	þess	að	mikil	

dreifing	 hafi	 verið	 í	 svörum	 þeirra	 þátttakenda	 sem	 eru	 skrifstofustarfsmenn.	 Hinir	

hóparnir	 eru	með	 tiltölulega	 lágt	 staðalfrávik	 sem	 bendir	 til	 þess	 að	 lítil	 dreifing	 sé	 í	

svörum	þeirra.		

Til	þess	að	skoða	hvort	munurinn	á	meðaltölum	þátttakenda	eftir	 starfsheitum	hafi	

verið	 marktækur	 var	 framkvæmd	 einhliða	 dreifigreining.	 Niðurstöður	 hennar	 voru	

F(6,47)=1,562,	p>0,05	sem	merkir	að	munur	milli	hópanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

7.2.2	Hversu	stórt	hlutfall	starfsmanna	telur	þú	nýti	þjálfun/námskeið	í	starfi	

strax	eftir	að	því	hefur	lokið?	

Spurning	 9	 var	 spurningin:	 Hversu	 stórt	 hlutfall	 starfsmanna	 telur	 þú	 nýti	

þjálfun/námskeið	 í	 starfi	 strax	eftir	 að	því	hefur	 lokið?	Þessi	 spurning	var	 sett	 fram	 til	

þess	að	skoða	hversu	vel	þátttakendur	telja	að	aðrir	starfsmenn	nýti	sína	þjálfun	í	starfi.	

Þátttakendur	gátu	valið	um	eftirfarandi	svarmöguleika:	Minna	en	20%,	21-40%,	41-60%,	

61-80%,	 Meira	 en	 81%.	 Allir	 þátttakendur	 sem	 svöruðu	 spurningu	 1	 játandi	 svöruðu	

einnig	þessari	spurningu,	fyrir	utan	einn	þátttakanda	sem	ekki	svaraði	þessari	spurningu.	

Svör	þátttakenda	við	spurningu	9	má	sjá	á	mynd	10.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mynd	10.	Tíðni	svara	við	spurningu	9	
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Eins	og	 sjá	má	á	mynd	10	 taldi	meirihluti	þátttakanda	að	 flestir	 starfsmenn	myndu	

nýta	 þjálfun	 sína	 í	 starfi.	 Sextán	 þátttakendur	 (30,8%)	 töldu	 að	 41-60%	 starfsmanna	

myndu	 nýta	 þjálfun	 sína	 í	 starfi	 strax	 eftir	 að	 þjálfun	 hefur	 lokið.	 Þá	 voru	 15	

þátttakendur	(28,8%)	sem	töldu	að	meira	en	81%	starfsmanna	myndu	nýta	þjálfun	sína	í	

starfi	 strax	 eftir	 að	 henni	 hefur	 lokið.	 Þrettán	 þátttakendur	 (25%)	 töldu	 að	 61-80%	

starfsmanna	 myndu	 nýta	 þjálfun	 í	 starfi	 strax	 eftir	 að	 henni	 hefur	 lokið.	 Sex	

þátttakendur	(11,5%)	töldu	að	21-40%	starfsmanna	myndu	nýta	þjálfun	í	starfi	strax	eftir	

að	henni	er	lokið	en	aðeins	2	þátttakendur	(3,8%)	töldu	að	minna	en	20%	starfsmanna	

gerði	það.		

Svör	þátttakenda	við	spurningu	9	voru	einnig	skoðuð	eftir	fyrirtækjum	til	þess	að	sjá	

hvort	að	munur	væri	á	svörum	þátttakenda	eftir	því	hjá	hvaða	fyrirtæki	þeir	starfa	hjá	

(sjá	töflu	15).	Tölustafurinn	1	merkir	svarmöguleikann	Minna	en	20%	og	tölustafurinn	5	

merkir	svarmöguleikann	Meira	en	81%.		

Tafla	15.	Lýsandi	tölfræði	eftir	fyrirtækjum	við	spurningu	9 

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Fyrirtæki	A	 32	 3,90	 1,12	 1	 5	

Fyrirtæki	B	 10	 2,80	 1,14	 1	 5	

	

Eins	og	 sjá	má	 í	 töflu	15	er	 töluverður	munur	á	meðaltölum	 fyrirtækjanna	þar	 sem	

meðaltal	 fyrirtækis	 A	 er	 3,90	 en	 meðaltal	 fyrirtækis	 B	 er	 2,80.	 Staðalfrávik	 beggja	

fyrirtækja	gefur	til	kynna	að	töluverð	dreifing	hafi	verið	í	svörum	þeirra.		

Til	 þess	 að	 sjá	 hvort	 munurinn	 á	 meðaltölum	 fyrirtækjanna	 sé	 marktækur	 var	

framkvæmt	 t-próf	 tveggja	 óháðra	 úrtaka,	 niðurstöður	 úr	 því	 voru	 t(40)=2,723;	 p<0,05	

sem	merkir	að	munurinn	á	milli	fyrirtækjanna	hafi	verið	marktækur.		

Svör	við	spurningu	9	voru	sömuleiðis	skoðuð	miðað	við	starfsheiti	þátttakenda	(sjá	í	

töflu	 16).	 Tölustafurinn	 1	 merkir	 svarmöguleikann	Minna	 en	 20%	 og	 tölustafurinn	 5	

merkir	svarmöguleikann	Meira	en	81%.		

	



	

67	

	

Tafla	16.	Lýsandi	tölfræði	eftir	starfsheiti	við	spurningu	9	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Almennur	

starfsmaður	

6	 4,00	 1,10	 2	 5	

Skrifstofu-

starfsmaður	

5	 3,60	 1,67	 1	 5	

Vaktstjóri	 3	 4,00	 1,73	 2	 5	

Sérfræðingur	 12	 3,92	 1,00	 2	 5	

Deildarstjóri	 8	 3,13	 1,46	 1	 5	

Millistjórnandi	 9	 3,56	 0,88	 3	 5	

Annað	 9	 3,44	 0,88	 2	 5	

 

Eins	og	 sjá	má	 í	 töflu	16	er	mesti	munur	á	meðaltölum	á	milli	hópsins	deildarstjóri	

sem	er	með	meðaltalið	3,13	og	hópanna	almennur	starfsmaður	og	vaktstjóri	sem	báðir	

voru	 með	 meðaltalið	 4,0.	 Staðalfrávik	 hópanna	 skrifstofustarfsmaður,	 vaktstjóri	 og	

deildarstjóri	eru	öll	 frekar	há	sem	bendir	 til	þess	að	mikil	dreifing	sé	 í	 svörum	þessara	

hópa.	 Hinir	 hóparnir	 eru	 einnig	 með	 frekar	 hátt	 staðalfrávik	 en	 ekki	 eins	 há	 og	

ofangreindir	hópar	sem	bendir	til	þess	að	dreifing	sé	töluverð	í	svörum	þessara	hópa	en	

þó	minni	en	í	ofangreindum	hópum.			

Til	 þess	 að	 skoða	 hvort	munurinn	 á	meðaltölum	 þátttakenda	 eftir	 starfsheitum	 sé	

marktækur	 var	 framkvæmd	 einhliða	 dreifigreining.	 Niðurstöður	 hennar	 voru	

F(6,45)=0,564,	p>0,05	sem	merkir	að	munur	milli	hópanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

7.2.2	Hversu	stórt	hlutfall	starfsmanna	telur	þú	nýti	þjálfun/námskeið	í	starfi	6	

mánuðum	eftir	að	því	hefur	lokið?	

Tíunda	 spurningin	 sem	 þátttakendur	 svöruðu	 var	 þessi:	 Hversu	 stórt	 hlutfall	

starfsmanna	telur	þú	nýti	þjálfun/námskeið	í	starfi	6	mánuðum	eftir	að	því	hefur	lokið?	

Þessi	spurning	var	sett	fram	til	þess	að	skoða	hvort	að	þátttakendur	telji	að	starfsmenn	

nýti	 enn	 þjálfun/námskeið	 sem	 þeir	 fóru	 á	 í	 starfi	 6	 mánuðum	 eftir	 að	
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þjálfuninni/námskeiðinu	 lýkur.	 Þátttakendur	 gátu	 valið	 um	 eftirfarandi	

svarvalmöguleika:	 Minna	 en	 20%,	 21-40%,	 41-60%,	 61-80%,	 Meira	 en	 81%.	 Allir	

þátttakendur	 sem	 svöruðu	 spurningu	1	 játandi	 svöruðu	einnig	 þessari	 spurningu,	 fyrir	

utan	 einn	þátttakanda	 sem	 svaraði	 ekki	 þessari	 spurningu.	 Svör	 þátttakenda	má	 sjá	 á	

mynd	11.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mynd	11.	Tíðni	svara	við	spurningu	10	

Eins	og	sjá	má	á	mynd	11	var	mikil	 fjölbreytni	 í	 svörum	þátttakenda.	Flestir	eða	15	

þátttakendur	 (29,4%)	 töldu	 að	 61-80%	 starfsmanna	 myndu	 nýta	 þjálfun	 í	 starfi	 6	

mánuðum	eftir	að	henni	lokið,	næst	flestir	eða	13	þátttakendur	(25,5%)	töldu	að	aðeins	

21-40%	starfsmanna	myndu	nýta	þjálfun	 í	 starfi	hálfu	ári	eftir	að	henni	hafi	 lokið.	Níu	

þátttakendur	(17,6%)	töldu	að	meira	en	81%	starfsmanna	myndu	enn	nýta	þjálfun	sína	í	

starfi	6	mánuðum	eftir	að	henni	hafi	lokið,	jafn	margir	töldu	að	41-60%	myndu	gera	slíkt	

hið	 sama.	 Aðeins	 5	 þátttakendur	 töldu	 að	 minna	 en	 20%	 starfsmanna	 myndu	 nýta	

þjálfun	sína	í	starfi	6	mánuðum	eftir	að	henni	væri	lokið.		

Svör	þátttakenda	við	spurningu	10	voru	jafnframt	skoðuð	eftir	því	hjá	hvaða	fyrirtæki	

þeir	störfuðu.	Til	þess	að	sjá	hvort	munur	væri	á	svörum	þátttakenda	eftir	því	hjá	hvaða	

fyrirtæki	þeir	störfuðu	hjá	voru	meðaltöl	 fyrirtækjanna	tveggja	borin	saman	(sjá	 í	 töflu	
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17).	 Tölustafurinn	 1	merkir	 svarmöguleikann	Minna	 en	 20%	 og	 tölustafurinn	 5	merkir	

svarmöguleikann	Meira	en	81%.		

Tafla	17.	Lýsandi	tölfræði	eftir	fyrirtækjum	við	spurningu	10 

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Fyrirtæki	A	 32	 3,44	 1,29	 1	 5	

Fyrirtæki	B	 10	 2,80	 1,23	 1	 5	

 

Eins	og	sjá		má	í	töflu	17	er	töluverður	munur	á	meðaltölum	fyrirtækjanna	tveggja	þar	

sem	 meðaltal	 fyrirtækis	 A	 var	 hærra	 en	 meðaltal	 fyrirtækis	 B.	 Staðalfrávik	 beggja	

fyrirtækja	var	 fremur	hátt	 sem	bendir	 til	 þess	að	 töluverð	dreifing	hafi	 verið	 í	 svörum	

þátttakenda	frá	báðum	fyrirtækjum.		

Til	þess	að	sjá	hvort	munurinn	á	meðaltölum	fyrirtækjanna	hafi	verið	marktækur	var	

framkvæmt	 t-próf	 tveggja	 óháðra	 úrtaka,	 niðurstöður	 úr	 því	 voru	 t(40)=1,375;	 p>0,05	

sem	merkir	að	munurinn	á	milli	fyrirtækjanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

Svör	þátttakenda	við	spurningu	10	voru	 jafnframt	skoðuð	eftir	því	hvaða	starfsheiti	

þátttakendur	höfðu	 (sjá	 í	 töflu	18).	 Tölustafurinn	1	merkir	 svarmöguleikann	Minna	en	

20%	og	tölustafurinn	5	merkir	svarmöguleikann	Meira	en	81%.		

Tafla	18.	Lýsandi	tölfræði	eftir	starfsheiti	við	spurningu	10	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Almennur	

starfsmaður	

6	 3,50	 1,38	 1	 5	

Skrifstofu-

starfsmaður	

4	 3,50	 1,73	 1	 5	

Vaktstjóri	 3	 4,00	 1,73	 2	 5	

Sérfræðingur	 12	 3,42	 1,08	 2	 5	

Deildarstjóri	 8	 2,63	 1,51	 1	 5	

Millistjórnandi	 9	 2,67	 1,12	 1	 4	

Annað	 9	 3,33	 1,12	 2	 5	
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Eins	og	sjá	má	í	töflu	18	er	mesti	munurinn	á	meðaltölum	á	milli	hópanna	vaktstjóri	

sem	var	með	meðaltalið	4,00	og	deildarstjóri	 sem	var	með	meðaltalið	2,63.	Hópurinn	

millistjórnandi	 var	 þó	 með	 svipað	 meðaltal	 og	 hópurinn	 deildarstjóri,	 eða	 meðaltalið	

2,67.	 Staðalfrávik	 hópanna	 skrifstofustarfsmaður,	 vakstjóri	 og	 deildarstjóri	 voru	 frekar	

há	sem	bendir	 til	mikillar	dreifingar	 í	 svörum	þessara	hópa.	Hinir	hóparnir	voru	einnig	

með	frekar	hátt	staðalfrávik	sem	bendir	einnig	til	töluvert	mikillar	dreifingar	í	svörum.		

Til	þess	að	skoða	hvort	munurinn	á	meðaltölum	þátttakenda	eftir	 starfsheitum	hafi	

verið	 marktækur	 var	 framkvæmd	 einhliða	 dreifigreining.	 Niðurstöður	 hennar	 voru	

F(6,44)=0,875,	p>0,05	sem	merkir	að	munur	milli	hópanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

7.2.3	Hversu	stórt	hlutfall	starfsmanna	telur	þú	nýti	þjálfun/námskeið	í	starfi	12	

mánuðum	eftir	að	því	hefur	lokið?	

	

Að	 lokum	 voru	 þátttakendur	 spurðir:	 Hversu	 stórt	 hlutfall	 starfsmanna	 telur	 þú	 nýti	

þjálfun/námskeið	 í	 starfi	12	mánuðum	eftir	að	því	hefur	 lokið?	Þessi	 spurning	var	 sett	

fram	til	þess	að	skoða	hvort	að	þátttakendur	töldu	að	starfsmenn	nýti	þjálfun	enn	þá	í	

starfi	12	mánuðum	eftir	að	henni	hafi	lokið.	Þátttakendur	gátu	svarað	með	eftirfarandi	

svarmöguleikum:	 Minna	 en	 20%,	 21-40%,	 41-60%,	 61-80%,	 Meira	 en	 81%.	 Allir	

þátttakendur	 sem	 svöruðu	 spurningu	1	 játandi	 svöruðu	einnig	 þessari	 spurningu,	 fyrir	

utan	 einn	þátttakanda	 sem	 svaraði	 ekki	 þessari	 spurningu.	Svör	 þátttakenda	má	 sjá	 á	

mynd	12.		
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Mynd	12.	Tíðni	svara	við	spurningu	11	

Eins	 og	 sjá	má	 á	mynd	 12	 voru	 svör	 þátttakanda	 nokkuð	 fjölbreytt.	 Flestir	 eða	 14	

þátttakendur	 (26,9%)	svöruðu	þó	að	þeir	 töldu	að	61-80%	starfsmanna	myndu	enn	þá	

nýta	þjálfun	sína	 í	 starfi	12	mánuðum	eftir	að	þjálfun	hafi	 lokið.	Hins	vegar	voru	næst	

flestir	 eða	 11	 þátttakendur	 (21,2%)	 sem	 töldu	 að	minna	 en	 20%	 starfsmanna	myndu	

nýta	þjálfunina	ári	eftir	að	henni	hafi	 lokið.	Tíu	þátttakendur	 (19,2%)	 töldu	að	21-40%	

starfsmanna	 nýttu	 þjálfun	 12	 mánuðum	 eftir	 að	 þjálfun	 hafi	 lokið,	 8	 þátttakendur	

(15,4%)	töldu	að	41-60%	starfsmanna	nýttu	þjálfun	12	mánuðum	eftir	henni	væri	lokið.	

Níu	þátttakendur	(17,3%)	töldu	að	meira	en	81%	starfsmanna	myndu	nýta	þjálfun	í	starfi	

12	mánuðum	eftir	að	henni	væri	lokið.		

Svör	 þátttakenda	 við	 spurningu	 11	 voru	 einnig	 skoðuð	 eftir	 því	 hjá	 hvaða	 fyrirtæki	

þeir	starfa	hjá	(sjá	í	töflu	19).	Tölustafurinn	1	merkir	svarmöguleikann	Minna	en	20%	og	

tölustafurinn	5	merkir	svarmöguleikann	Meira	en	81%.		

Tafla	19.	Lýsandi	tölfræði	eftir	fyrirtækjum	við	spurningu	11	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Fyrirtæki	A	 32	 3,28	 1,49	 1	 5	

Fyrirtæki	B	 10	 2,50	 1,27	 1	 5	
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Eins	og	sjá	má	í	töflu	19	er	sjáanlegur	munur	á	meðaltölum	fyrirtækjanna	tveggja	þar	

sem	fyrirtæki	A	er	með	hærra	meðaltal.	Staðalfrávik	beggja	fyrirtækja	eru	frekar	há	sem	

merkir	að	töluverð	dreifing	hafi	verið	í	svörum	þeirra.		

Til	þess	að	sjá	hvort	munurinn	á	meðaltölum	fyrirtækjanna	hafi	verið	marktækur	var	

framkvæmt	 t-próf	 tveggja	 óháðra	 úrtaka,	 niðurstöður	 úr	 því	 voru	 t(40)=1,497;	 p>0,05	

sem	merkir	að	munurinn	á	milli	fyrirtækjanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		

Svör	þátttakenda	við	spurningu	11	voru	einnig	skoðuð	eftir	starfsheiti	þátttakenda	en	

meðaltal	hópanna	má	sjá	 í	 töflu	20.	Tölustafurinn	1	merkir	svarmöguleikann	Minna	en	

20%	og	tölustafurinn	5	merkir	svarmöguleikann	Meira	en	81%.	

Tafla	20.	Lýsandi	tölfræði	eftir	starfsheiti	við	spurningu	11	

	 N	 Meðaltal	 Staðalfrávik	 Lægsta	gildi	 Hæsta	gildi	

Almennur	

starfsmaður	

6	 3,50	 1,38	 1	 5	

Skrifstofu-

starfsmaður	

5	 3,40	 1,52	 1	 5	

Vaktstjóri	 3	 4,00	 1,73	 2	 5	

Sérfræðingur	 14	 3,25	 1,29	 1	 5	

Deildarstjóri	 8	 2,50	 1,60	 1	 5	

Millistjórnandi	 9	 2,11	 1,27	 1	 4	

Annað	 9	 2,11	 1,36	 1	 5	

	

Eins	 og	 sjá	 má	 í	 töflu	 20	 er	 mikill	 munur	 á	 meðaltölum	 hópanna	 þar	 sem	

þátttakendur	 gegndu	 öðru	 starfsheiti	 en	 gefin	 voru	 upp	 (hópurinn	 Annað)	 og	

millistjórnendur	sem	höfðu	meðaltalið	2,11	og	hópsins	vaktstjóri	sem	hafði	meðaltalið	

4,00.	Allir	hópar	voru	með	töluvert	hátt	staðalfrávik	sem	bendir	til	þess	að	mikil	dreifing	

hafi	verið	í	svörum	þátttakenda	í	öllum	hópum.		

Til	þess	að	skoða	hvort	munurinn	á	meðaltölum	þátttakenda	eftir	 starfsheitum	hafi	

verið	 marktækur	 var	 framkvæmd	 einhliða	 dreifigreining.	 Niðurstöður	 hennar	 voru	

F(6,45)=1,291,	p>0,05	sem	merkir	að	munur	milli	hópanna	hafi	ekki	verið	marktækur.		
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8 Umræða	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 skoða	 hvernig	 íslensk	 fyrirtæki	 meta	 þjálfun	 og	

hvort	að	starfsmenn	telji	að	þeir	geti	nýtt	þjálfun	sína	í	starfi.	Til	þess	voru	lagðar	fram	

tvær	rannsóknarspurningar:	Hversu	vel	er	þjálfun	metin	í	 íslenskum	fyrirtækjum	miðað	

við	fjögurra	þrepa	 líkan	Kirkpatricks?	Geta	starfsmenn	yfirfært	þá	þekkingu,	hæfni	eða	

viðhorf	sem	þeir	hljóta	í	starfi	yfir	á	vinnuaðstæður?		

Í	rannsókninni	voru	þátttakendur	frá	tveimur	fyrirtækjum,	en	ekki	fannst	marktækur	

munur	 á	 svörum	 þessara	 fyrirtækja	 nema	 við	 einni	 spurningu	 þannig	 að	 niðurstöður	

verða	greindar	eftir	öllum	þátttakendum.	Þegar	greint	verður	frá	spurningunni	þar	sem	

marktækur	munur	var	á	 fyrirtækjum	verður	 fjallað	sérstaklega	um	hvort	 fyrirtæki	 fyrir	

sig.	Einnig	voru	svör	skoðuð	eftir	því	hvaða	starfsheiti	þátttakendur	höfðu	en	ekki	fannst	

marktækur	munur	á	svörum	við	spurningunum	eftir	starfsheiti.		

Fjögurra	þrepa	líkan	Kirkpatrick	er	matslíkan	sem	hefur	notið	mikilla	vinsælda	síðustu	

ár	 og	 því	 var	 ákveðið	 að	 skoða	 hvernig	 íslensk	 fyrirtæki	meta	 þjálfun	miðað	 við	 líkan	

Kirkpatrick.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 við	 rannsóknarspurningu	 eitt	 eru	 fjórþættar	

þar	sem	líkanið	hefur	fjögur	þrep.		

Fyrsta	 þrepið	 í	 líkani	 Kirkpatrick	 snýst	 um	 viðhorf	 til	 þjálfunarinnar.	 Þátttakendur	

rannsóknarinnar	svöruðu	spurningunni:	Eftir	að	þú	hefur	lokið	við	þjálfun/námskeið	hjá	

þínu	fyrirtæki	hversu	oft	svarar	þú	spurningum	um	það	hvernig	þér	líkaði	þjálfunin?	Þessi	

spurning	var	sett	fram	til	þess	að	skoða	hversu	vel	íslensk	fyrirtæki	meta	þrep	1	í	líkani	

Kirkpatrick.	Niðurstöðurnar	voru	þær	að	stór	hluti	þátttakenda	svaraði	því	að	þeir	væru	

aldrei	 eða	 sjaldan	 spurðir	 að	 því	 hvernig	 þeim	 líkaði	 þjálfun	 en	 þó	 nokkuð	 margir	

svöruðu	 spurningunni	 á	 þann	 veg	 að	 þeir	 væru	 oft	 spurðir	 að	 því	 hvernig	 þeim	 líkaði	

þjálfun.	Það	var	því	þó	nokkur	fjölbreytni	í	svörum	þátttakenda	en	þó	voru	töluvert	fleiri	

sem	svöruðu	því	að	aldrei	eða	sjaldan	væru	þeir	spurðir	hvernig	þeim	líkaði	þjálfunin.		

Annað	 þrepið	 í	 líkani	 Kirkpatrick	 snýst	 um	 lærdóm.	 Þátttakendur	 rannsóknarinnar	

svöruðu	 spurningunni:	 Eftir	 að	 þú	 hefur	 lokið	 við	 þjálfun/námskeið	 hjá	 þínu	 fyrirtæki	

hversu	oft	er	metið	hvort	eða	hvað	þú	lærðir	 í	þjálfuninni/námskeiðinu?	Þessi	spurning	

var	 sett	 fram	 til	 þess	 að	 skoða	 hversu	 vel	 íslensk	 fyrirtæki	 meta	 þrep	 2	 í	 líkani	

Kirkpatrick.	 Þær	 niðurstöður	 sem	 fengust	 úr	 þessari	 spurningu	 voru	 þær	 að	 rúmlega	

helmingur	þátttakenda	svaraði	því	að	það	væri	aldrei	eða	sjaldan	metið	hvort	eða	hvað	
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þeir	 lærðu	 í	 þjálfun.	 Þó	 voru	 rúmur	 fimmtungur	 þátttakenda	 sem	 svöruðu	 að	 oft	 eða	

alltaf	 væri	metið	hvort	eða	hvað	þeir	 lærðu	 í	 þjálfun.	Það	var	því	 fjölbreytni	 í	 svörum	

þátttakenda	en	þó	mun	fleiri	neikvæðir	heldur	en	jákvæðir.		

Þriðja	þrepið	í	líkani	Kirkpatrick	snýst	um	að	meta	hegðun	með	því	að	skoða	hvort	að	

frammistaða	 breytist	 eftir	 að	 þjálfun	 er	 lokið.	 Þátttakendur	 svöruðu	 spurningunni:	

Hversu	oft	 er	metið	 hvernig	 þjálfun/námskeið	 skilar	 sér	 í	 starfi,	 þ.e.	 hvort	 að	breyting	

hafi	orðið	á	frammistöðu	þinni/hegðun	eftir	að	hafa	lokið	við	þjálfun/námskeið?	 	Þessi	

spurning	var	sett	fram	til	þess	að	skoða	hversu	vel	íslensk	fyrirtæki	meta	þrep	3	í	líkani	

Kirkpatrick.	 Tæplega	 80%	 þátttakenda	 svöruðu	 á	 þann	 veg	 að	 sjaldan	 eða	 aldrei	 væri	

breyting	á	frammistöðu/hegðun	metin	eftir	að	þeir	höfðu	lokið	við	þjálfun/námskeið	og	

aðeins	 tæplega	 10%	 þátttakenda	 svöruðu	 að	 það	 væri	 alltaf	 eða	 oft	 metið.	 Svör	 við	

þessari	 spurningu	 voru	 því	 frekar	 einsleit	 þar	 sem	 langflestir	 svöruðu	 með	

svarmöguleikunum	aldrei	eða	sjaldan.		

Fjórða	 þrepið	 í	 líkani	 Kirkpatrick	 snýst	 um	 það	 að	 meta	 árangur	 þjálfunar.	

Þátttakendur	svöruðu	spurningunni:	Hversu	oft	er	árangur	þjálfunar/námskeiðs	metin	í	

deildinni	eða	skipulagsheildinni	 í	heild	sinni	sem	þú	starfar	hjá?	Þessi	spurning	var	sett	

fram	til	þess	að	skoða	hvernig	íslensk	fyrirtæki	meta	þrep	4	í	líkani	Kirkpatrick.	Rúmlega	

60%	 þátttakenda	 svöruðu	 spurningunni	 með	 því	 að	 aldrei	 eða	 sjaldan	 væri	 árangur	

þjálfunar	 metinn	 en	 þó	 voru	 rúmlega	 20%	 þátttakenda	 sem	 svöruðu	 að	 árangur	

þjálfunar	væri	metinn	oft	eða	alltaf.		

Ef	 niðurstöður	 ofangreindra	 spurninga	 eru	 dregnar	 saman	 má	 svara	 fyrri	

rannsóknarspurningunni:		Hversu	vel	er	þjálfun	metin	í	íslenskum	fyrirtækjum	miðað	við	

fjögurra	 þrepa	 líkan	 Kirkpatricks?	 Af	 ofangreindum	 niðurstöðum	 að	 dæma	 standa	

íslensk	 fyrirtæki	 sig	 ekki	 nægilega	 vel	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	meta	 þjálfun	 eftir	 líkani	

Kirkpatrick.	 Lítill	 hluti	 þátttakanda	 svaraði	 ofangreindum	 spurningum	 með	

svarmöguleikanum	Alltaf	eða	Oft	og	voru	svör	þátttakanda	í	heild	sinni	frekar	neikvæð,	

þ.e.a.s.	þátttakendur	svöruðu	oftar	með	svarmöguleikanum	Aldrei	eða	Sjaldan.	Af	þessu	

að	dæma	er	mikið	rými	fyrir	bætingu	í	því	hvernig	þjálfun	sé	metin	og	margt	sem	mætti	

gera	betur.	Þó	verður	að	hafa	í	huga	að	þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	mjög	fáir	og	

því	 erfitt	 að	 alhæfa	 þær	 niðurstöður	 sem	 komu	 í	 ljós	 í	 þessari	 rannsókn	 yfir	 á	 stærra	

þýði.	 Svörin	 sem	 fengust	 í	 spurningakönnunni	 gefa	heldur	ekki	 til	 kynna	hvaða	aðferð	
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fyrirtækin	nota	við	mat	á	þjálfun	og	var	rannsóknin	einungis	að	meta	hvernig	fyrirtæki	

meta	þjálfun	eftir	líkani	Kirkpatrick.		

Ef	 niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 eru	 bornar	 saman	 við	 niðurstöður	 erlendra	

rannsókna	eru	þær	að	sumu	leyti	þó	nokkuð	sambærilegar.	Samkvæmt	skýrslunni	State-

of-industry-report	sem	gefin	var	út	í	Bandaríkjunum	árið	2002	kom	í	ljós	að	þrep	1	væri	

það	 þrep	 sem	 oftast	 væri	 metið	 (sjá	 í	 Arthur	 o.fl.,	 2003).	 Í	 þessari	 rannsókn	 var	

spurningin	 sem	 sneri	 að	því	 hvernig	þrep	1	 væri	metið	 sú	 spurning	 sem	þátttakendur	

svöruðu	 hlutfallslega	 oftast	 með	 svarmöguleikunum	Alltaf	 eða	Oft.	 Í	 þeirri	 spurningu	

voru	 rúmlega	35%	þátttakenda	 sem	 svaraði	með	 svarmöguleikunum	Alltaf	 eða	Oft	 og	

samkvæmt	 þeim	 svörum	 sem	 komu	 fram	 í	 spurningakönnuninni	 var	 þrep	 1	 það	 þrep	

sem	 virtist	 oftast	 vera	 metið	 í	 fyrirtækjunum	 tveimur.	 Það	 þrep	 sem	 næst	 oftast	 er	

metið	 samkvæmt	 ofangreindri	 skýrslu	 er	 þrep	 2	 (sjá	 í	 Arthur	 o.fl.,	 2003)	 en	 það	 á	

sömuleiðis	við	 í	þessari	 rannsókn.	Þátttakendur	svöruðu	þeirri	 spurningu	sem	sneri	að	

þrepi	2	á	þann	veg	að	22,5%	þátttakenda	völdu	svarmöguleikann	Alltaf	eða	Oft.	Þrep	2	

var	það	þrep	sem	fékk	næst	hæstu	hlutfallslegu	svörunina	á	svarmöguleikana	Alltaf	og	

Oft	 í	 þessari	 rannsókn	 sem	 er	 þá	 í	 samræmi	 við	 skýrsluna	 State-of-industry-report.	

Samkvæmt	skýrslunni	State-of-industry-report	er	þrep	3	metið	næst	sjaldnast	og	þrep	4	

það	þrep	sem	sjaldnast	er	metið	 (sjá	 í	Arthur	o.fl.,	2003).	Hins	vegar	voru	niðurstöður	

þessarar	 rannsóknar	 ekki	 í	 samræmi	 við	 það,	 þar	 sem	 þátttakendur	 svöruðu	

spurningunni	sem	sneri	að	þrepi	4	hlutfallslega	oftar		með	svarmöguleikunum	Alltaf	eða	

Oft	 heldur	 en	 spurningunni	 sem	 sneri	 að	 þrepi	 3.	 Það	 voru	 22,3%	 þátttakenda	 sem	

svöruðu	 að	 Alltaf	 eða	 Oft	 væri	 þrep	 4	 metið	 (eða	 árangur	 í	 deildinni	 eða	

skipulagsheildinni	 í	heild	sinni)	en	aðeins	9,4%	þátttakenda	sem	svöruðu	spurningunni	

sem	sneri	að	þrepi	3	með	svarmöguleikunum	Alltaf	eða	Oft.		

Þar	sem	fjögurra	þrepa	líkan	Kirkptarick	hefur	notið	mikilla	vinsælda	síðustu	áratugi	

var	það	valið	til	þess	að	miða	við	þegar	skoðað	var	hvernig	íslensk	fyrirtæki	meta	þjálfun.	

Þar	 sem	 mörgu	 er	 ábótavant	 í	 þeim	 efnum	 miðað	 við	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	

verður	fjallað	um	hvernig	má	innleiða	fjögurra	þrepa	líkan	Kirkpatrick	í	fyrirtæki,	en	best	

er	að	skoða	hvert	þrep	fyrir	sig	og	hvernig	 innleiða	má	mat	á	því.	Fyrstu	tvö	þrepin	er	

hægt	að	innleiða	á	nokkuð	einfaldan	máta.	Í	þrepi	1	má	til	dæmis	enda	þjálfun	á	því	að	

biðja	þátttakendur	að	svara	spurningum	um	hvernig	þeim	líkaði	ýmislegt	í	sambandi	við	
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þjálfunina	eins	og	hvernig	þeim	líkaði	við	kennarann,	kennsluefnið,	kennslustaðinn	o.fl.	

Þetta	 er	 oft	 gert	með	 svokölluðum	 hamingjulistum	 (e.	 happiness	 sheets).	Með	 því	 að	

framkvæma	slíkt	mat	geta	þátttakendur	gefið	endurgjöf	á	ýmiss	atriði	sem	hægt	væri	að	

bæta	og	breyta	ef	þess	þarf	 (Kirkpatrick	og	Kirkpatrick,	2006).	 	Til	þess	að	framkvæma	

mat	á	þrepi	2	er	oftast	notast	við	próf	af	einhverju	tagi	sem	metur	þann	 lærdóm	sem	

þátttakendur	hafa	hlotið	af	þjálfuninni	(Saks	og	Burke,	2012;	Praslova,	2010).	Yfirmenn	

geta	til	að	mynda	metið	þrep	3	með	skipulögðum	hætti	en	mat	á	þessu	þrepi	fer	fram	

töluvert	 eftir	 að	 þjálfun	 er	 lokið,	 því	 starfsmenn	 sem	 hafa	 hlotið	 þjálfun	 verða	 að	 fá	

tækifæri	til	þess	að	nýta	þjálfunina	í	starfi.	Gott	er	að	hafa	samanburðarhóp	þegar	þetta	

þrep	er	metið,	ásamt	því	að	framkvæma	mat	á	frammistöðu	bæði	fyrir	og	eftir	þjálfun.	

Sömuleiðis	er	mikilvægt	að	endurtaka	matið	reglulega	(Kirkpatrick	og	Kirkpatrick,	2006;	

Praslova,	2010).	Mikilvægt	er	einnig	að	þættir	 í	vinnuumhverfi	starfsmanna	sem	hlotið	

hafa	þjálfun	séu	styðjandi	frekar	en	hamlandi	til	þess	að	starfsmenn	geti	nýtt	þjálfun	og	

breytt	þannig	frammistöðu	sinni	eða	hegðun	(Praslova,	2010).	Þættir	sem	skipta	þá	máli	

eru	t.d.	stefnumiðuð	þjálfun,	stuðningur	frá	yfirmönnum	og/eða	samstarfsmönnum	og	

að	starfsmenn	hafi	tækifæri	til	þess	að	framkvæma	(Burke	og	Hutchins,	2007).	Þrep	4	er	

það	þrep	sem	oft	reynist	erfiðast	að	meta	og	þarf	að	gera	það	með	skipulögðum	hætti	

þar	sem	oft	eru	margir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	árangur	heldur	en	einungis	þjálfun.	Það	

sem	 ber	 að	 hafa	 í	 huga	 þegar	 mat	 er	 framkvæmt	 á	 þrepi	 4	 er	 t.d.	 að	 nota	

samanburðarhóp,	 framkvæma	mælingu	 fyrir	 og	 eftir	 þjálfun,	 ásamt	 því	 að	 endurtaka	

mælinguna	reglulega	(Kirkpatrick	og	Kirkpatrick,	2006).			

	

Til	 þess	 að	 svara	 seinni	 rannsóknarspurningunni	 voru	 þátttakendur	 beðnir	 um	 að	

svara	fjórum	spurningum.	Þeir	svöruðu	fyrst	spurningunni:	Hversu	vel	telur	þú	þig	geta	

nýtt	þjálfunina/námskeiðið	sem	þú	hlaust	í	starfi?	Þessi	spurning	var	sett	fram	til	þess	að	

meta	hversu	vel	þátttakendur	töldu	sig	geta	yfirfært	þá	þekkingu,	hæfni	og/eða	viðhorf	

sem	þeir	hljóta	í	þjálfun	yfir	á	starfið	sem	þeir	sinna.	Svör	þátttakenda	voru	mjög	jákvæð	

og	voru	langflestir	eða	tæplega	90%	þátttakanda	sem	töldu	sig	geta	nýtt	þá	þjálfun	sem	

þeir	 höfðu	 farið	 í	 mjög	 vel	 eða	 vel	 í	 starfi.	 Aðeins	 einn	 svaraði	 spurningunni	 með	

svarmöguleikanum	 mjög	 illa	 en	 fimm	 þátttakendur	 tóku	 ekki	 afstöðu.	 Það	 var	

marktækur	 munur	 á	 milli	 svara	 fyrirtækjanna	 við	 þessari	 spurningu	 þar	 sem	
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þátttakendur	úr	 fyrirtæki	A	höfðu	hærra	meðaltal	en	þátttakendur	úr	 fyrirtæki	B,	það	

merkir	 að	 þátttakendur	 úr	 fyrirtæki	 A	 svöruðu	 þessari	 spurningu	 á	 jákvæðari	 hátt	 en	

þátttakendur	úr	fyrirtæki	B.		

Þátttakendur	 svöruðu	einnig	 spurningunum:	Hversu	 stórt	 hlutfall	 starfsmanna	 telur	

þú	 nýti	 þjálfun/námskeið	 í	 starfi	 strax	 eftir	 að	 því	 hefur	 lokið?;	 Hversu	 stórt	 hlutfall	

starfsmanna	telur	þú	nýti	þjálfun/námskeið	í	starfi	6	mánuðum	eftir	að	því	hefur	lokið?;	

Hversu	 stórt	 hlutfall	 starfsmanna	 telur	 þú	 nýti	 þjálfun/námskeið	 í	 starfi	 12	mánuðum	

eftir	því	hefur	lokið?	Þessar	spurningar	áttu	það	sameiginlegt	að	vera	ætlaðar	til	þess	að	

skoða	hvort	að	þátttakendur	 telji	að	aðrir	 starfsmenn	geti	yfirfært	þá	þekkingu,	hæfni	

og/eða	viðhorf	sem	þeir	öðlast	í	þjálfun	yfir	á	vinnuumhverfið	bæði	strax	eftir	að	þjálfun	

lýkur	og	seinna.	Töluverð	fjölbreytni	var	 í	svörum	þátttakanda	við	þessum	spurningum	

en	í	heildina	voru	þátttakendur	þó	nokkuð	jákvæðir	og	töldu	að	meirihluti	starfsmanna	

myndu	nýta	 þjálfun	 í	 starfi	 strax	 eftir	 að	 þjálfun	 hafi	 lokið	 og	 6	mánuðum	 síðar.	 Svör	

þátttakenda	voru	fjölbreyttari	við	því	hvort	starfsmenn	gætu	nýtt	þjálfun	12	mánuðum	

eftir	að	henni	væri	lokið	og	skiptist	svörunin	nokkuð	jafnt	á	alla	svarmöguleikana.		

Út	 frá	ofangreindum	niðurstöðum	er	hægt	 að	 svara	 seinni	 rannsóknarspurningunni	

sem	 er	 eftirfarandi:	Geta	 starfsmenn	 yfirfært	 þá	 þekkingu,	 hæfni	 og/eða	 viðhorf	 sem	

þeir	 hljóta	 í	 starfi	 yfir	 á	 vinnuaðstæður?	 Af	 ofangreindum	 niðurstöðum	má	 álykta	 að	

starfsmenn	 geti	 vel	 nýtt	 þjálfun	 sína	 í	 starfi	 bæði	 strax	 eftir	 að	 henni	 lýkur	 og	 6-12	

mánuðum	síðar	og	því	má	áætla	að	þeir	geti	yfirfært	þá	þekkingu,	hæfni	og/eða	viðhorf	

sem	 þeir	 hljóta	 í	 þjálfun	 yfir	 á	 vinnuaðstæður.	 Til	 þess	 að	 yfirfærsla	 þjálfunar	 sé	

árangursrík	 þarf	 alhæfing	 á	 lærðri	 hegðun	 að	 eiga	 sér	 stað	 og	 að	 sú	 hegðun	 þarf	 að	

viðhaldast	 til	 lengri	 tíma	 (Baldwin	 og	 Ford,	 1988).	 Miðað	 við	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	er	yfirfærsla	þjálfunar	árangursrík	hjá	þeim	fyrirtækjum	sem	tóku	þátt	í	

rannsókninni	en	til	þess	að	yfirfærsla	verði	árangursrík	eru	þó	nokkrir	þættir	sem	skipta	

máli,	 en	 það	 eru	 þættir	 eins	 og	 persónueinkenni	 nemenda,	 hönnun	 þjálfunar	 og	

vinnuumhverfi,	þetta	eru	atriði	sem	gerast	fyrir	þjálfun,	í	þjálfun	og	eftir	að	þjálfun	hefur	

lokið	 (Baldwin	 og	 Ford,	 1988).	 Það	 sem	 einnig	 getur	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvort	 yfirfærsla	

þjálfunar	 sé	 árangursrík	 er	 hnitmiðuð	 þarfagreining,	 en	 ef	 þarfagreining	 greinir	 réttu	

þjálfunarþarfirnar	 eru	 meiri	 líkur	 á	 að	 þátttakendur	 í	 þjálfunarferli	 geti	 yfirfært	 þá	

þekkingu,	 hæfni	 og/eða	 viðhorf	 yfir	 á	 starfið.	 Þessi	 atriði	 voru	 þó	 ekki	 tekin	 fyrir	 í	
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rannsókninni	og	því	ekki	hægt	að	álykta	um	þau	út	frá	niðurstöðum	hennar.	Hins	vegar	

bendir	margt	til	þess	að	ofangreindir	þættir	séu	 í	 lagi	þar	sem	starfsmenn	virðast	geta	

yfirfært	þekkingu,	hæfni	og/eða	viðhorf	úr	þjálfun	yfir	á	starfið.	Áhugavert	væri	að	skoða	

betur	hvernig	ofangreind	atriði	eru	að	koma	út	í	fyrirtækjunum.		

Þrátt	 fyrir	 að	yfirfærsla	þjálfunar	 sé	árangursrík	 í	 fyrirtækjunum	þá	er	mikilvægt	að	

meta	árangur	þjálfunar	með	einhverjum	hætti	til	þess	að	fyrirtækin	geti	betur	áttað	sig	á	

því	hvernig	og	hvort	þjálfun	sé	að	skila	tilsettum	árangri	(Saks	og	Burke,	2012).		

Helstu	takmarkanir	þessarar	rannsóknar	er	að	þátttakendur	voru	mjög	fáir	eða	aðeins	

67	sem	svöruðu	en	af	þeim	voru	13	sem	gátu	ekki	tekið	þátt	í	rannsókninni	vegna	þess	

að	 þeir	 höfðu	 ekki	 farið	 í	 þjálfun	 á	 síðustu	 2	 árum.	 Þátttakendur	 sem	 tóku	 þátt	 í	

rannsókninni	 voru	 því	 í	 rauninni	 aðeins	 54.	 Einnig	 voru	 fjöldi	 þátttakenda	mjög	 ójafn	

milli	fyrirtækja	en	í	fyrirtæki	A	voru	44	þátttakendur	(33	þátttakendur	eftir	að	búið	var	

að	 taka	 út	 þá	 þátttakendur	 sem	 gátu	 ekki	 tekið	 þátt)	 en	 aðeins	 12	 þátttakendur	 frá	

fyrirtæki	B	(10	þátttakendur	eftir	að	búið	var	að	taka	út	þá	þátttakendur	sem	gátu	ekki	

tekið	 þátt)	 en	 11	 þátttakendur	 svöruðu	 ekki	 hjá	 hvaða	 fyrirtæki	 þeir	 störfuðu.	 Vegna	

þessarar	 ójöfnu	 skiptingar	 var	 erfitt	 að	 fá	 marktækan	 mun	 á	 fyrirtækjunum.	 Einnig	

reyndist	 erfitt	 að	 fá	marktækan	mun	á	 svörum	þátttakenda	eftir	því	hvaða	 stöðu	þeir	

gegndu	í	fyrirtækinu	en	það	má	líklega	rekja	til	þess	að	þátttakendur	hafi	verið	of	fáir	til	

þess	 að	 hægt	 væri	 að	 bera	 saman	marga	 hópa.	 Ef	 rannsóknin	 væri	 framkvæmd	 aftur	

með	stærri	hóp	þátttakenda	er	möguleiki	á	að	niðurtöður	væru	meira	afgerandi	og	væri	

þá	líklegra	að	meiri	munur	væri	t.d.	á	því	hvernig	svör	þátttakenda	væri	eftir	því	hvaða	

stöðu	þeir	gegna.		

Til	 þess	 að	 fyrirtæki	 geti	 áttað	 sig	 betur	 á	 því	 hvernig	 þjálfun	 er	 að	 nýtast	 í	 starfi	

þeirra	 einstaklinga	 sem	 fara	 í	 hana	 væri	 gott	 að	 hafa	 skilvirkara	mat	 á	 þjálfuninni,	 þá	

væri	auðveldara	að	átta	sig	á	því	hvar	í	ferlinu	mætti	gera	betur.	Yfirfærsla	þjálfunar	er	

mikilvæg	til	þess	að	sú	fjárfesting	sem	fyrirtæki	eyða	í	þjálfun	skili	sér	og	sömuleiðis	til	

þess	að	hæfniþróun	starfsmanna	eigi	sér	stað.	Samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknarinnar	

má	álykta	að	yfirfærsla	þjálfunar	 sé	 til	 staðar	en	áhugavert	 væri	 að	 skoða	hvort	hægt	

væri	að	bæta	ýmsa	þætti	t.d.	 í	vinnuumhverfinu	eða	hönnun	þjálfunar	til	þess	að	auka	

líkurnar	 á	 því	 að	 yfirfærsla	 eigi	 sér	 stað,	 því	 alltaf	 má	 gera	 betur	 og	 hafa	 það	 að	

markmiði	að	bæta	sig.		
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Viðauki	1		

Tölvupóstur	sem	sendur	var	út	til	mannauðsstjóra/starfsmannastjóra	fyrirtækjanna		

	

Sæl/l	X,		

Ég	heiti	Gyða	Björk	Bergþórsdóttir	og	er	mastersnemi	 í	mannauðsstjórnun	við	Háskóla	

Íslands.	 Ég	 er	 nú	 að	 byrja	 á	 lokaverkefninu	 mínu	 og	 ætla	 að	 skrifa	 um	 þjálfun	

starfsmanna	 og	 hvernig	 hún	 nýtist	 í	 starfi,	 en	 mikil	 vitundarvakning	 hefur	 orðið	 um	

mikilvægi	 hennar	 á	undanförnum	 árum.	 Ljóst	 er	 að	 með	 viðeigandi	 fræðslu	 eflist	

mannauðurinn	 innan	 fyrirtækja	 og	 stofnana	 og	 staða	 þeirra	 styrkist.	 Samhliða	 þessu	

aukast	 líkurnar	 á	 því	 að	 fyrirtæki	 og	 stofnanir	 nái	 að	 viðhalda	 eða	 jafnvel	 auka	

samkeppnisforskot	sitt.	Ef	fræðsla/þjálfun	á	að	skila	tilsettum	árangri	þá	þurfa	þeir	sem	

hana	hljóta	að	geta	yfirfært	hana	í	vinnuumhverfið.	Rannsóknir	fyrri	ára	sýna	að	töluvert	

vanti	upp	á	þessa	yfirfærslu	þjálfunar.	

Í	mínu	verkefni	ætla	ég	að	leitast	til	þess	að	svara	því	hvernig	þjálfun	skilar	sér	í	vinnu	

í	 fyrirtækjum	 á	 Íslandi.	 Rannsóknin	 verður	 megindleg	 þar	 sem	 sendur	 verður	 út	

spurningalisti	 til	 starfsmanna	með	 um	það	 bil	 15-20	 spurningum.	 Leiðbeinandi	minn	 í	

þessu	 verkefni	 er	 Þórður	 S.	 Óskarsson	 Ph.D.	 aðjúnkt	 við	 viðskiptafræðideild	 Háskóla	

Íslands.	

Myndi	þitt	fyrirtæki	vilja	taka	þátt	 í	slíkri	rannsókn?	Ég	mun	koma	til	með	að	greina	

gögnin	út	frá	hverju	fyrirtæki	fyrir	sig	og	sendi	ykkur	þær	niðurstöður	sem	og	ritgerðina	

sjálfa	þegar	ég	hef	lokið	við	hana.	

Ég	myndi	 gjarnan	 vilja	 hitta	 á	þig	 eða	annan	aðila	 frá	 fyrirtækinu	 til	 þess	 að	 kynna	

verkefnið	betur.		

	

Með	von	um	jákvæð	viðbrögð,	

Bestu	kveðjur,	

Gyða	Björk	Bergþórsdóttir	
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Viðauki	2	

Tölvupóstur	sem	sendur	var	á	starfsmenn	fyrirtækjanna		

	

Sæl/l	X,		

Ég	heiti	Gyða	Björk	Bergþórsdóttir	og	er	meistaranemi	í	mannauðsstjórnun	við	Háskóla	

Íslands.	Ég	er	nú	að	framkvæma	rannsókn	fyrir	lokaverkefnið	mitt	sem	snýst	um	þjálfun	

starfsmanna	og	hvernig	hún	er	metin.	Ég	skoða	einnig	hvort	að	þjálfun	nýtist	í	starfi.	Ég	

hef	fengið	leyfi	frá	starfsmönnum	mannauðsdeildar	fyrirtækisins	Y	til	þess	að	leggja	fyrir	

rannsókn	með	það	að	markmiði	að	meta	árangur	þjálfunar	hjá	fyrirtækinu	Y.	Rannsóknin	

er	 stutt	 spurningakönnun	og	 í	henni	eru	11	spurningar	 sem	snúa	að	mati	á	þjálfun	og	

yfirfærslu	 þjálfunar,	 þessu	 að	 auki	 eru	 4	 bakgrunnsspurningar.	Með	 þjálfun	 er	 átt	 við	

starfstengda	þjálfun/námskeið	á	 vegum	 fyrirtækisins	Y	og	er	 skilyrði	 í	 rannsókninni	 að	

þjálfunin	nýtist	í	starfi.		

Þetta	 er	 stutt	 könnun	 sem	 tekur	 um	 það	 bil	 3-5	 mínútur	 að	 svara	 og	 er	 slóðin	 á	

rannsóknina	 neðst	 í	 þessum	 tölvupósti.	 Rannsóknin	 er	 alveg	 nafnlaus	 og	 svör	

þátttakenda	 verða	 ekki	 rakin.	 Rannsóknin	mun	 koma	 til	með	 að	 nýtast	 til	 þess	 að	 sjá	

hvernig	starfsmenn	upplifa	það	hvernig	þjálfun	sem	þeir	hljóta	er	metin.	Mikilvægt	er	að	

fá	sem	flest	svör	til	þess	að	marktækni	verði	í	niðurstöðum.	

Könnunin	 verður	 opin	 frá	 og	 með	 deginum	 í	 dag	 (2.	 maí)	 til	 klukkan	 17:00	

miðvikudaginn	4.	maí	2016.	

Með	von	um	jákvæð	viðbrögð	og	góða	þátttöku.	

Bestu	kveðjur,	

Gyða	Björk	Bergþórsdóttir.	

 

Slóðin	á	rannsóknina:		

https://docs.google.com/forms/d/1wfrEo-

BFGx4jtL2EDv9jGgtzlyjeUKetOC4nEFQVQ6Y/viewform	
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Viðauki	3		

Spurningalisti	sem	notast	var	við	í	rannsókninni	

	

1. Hefur	þú	farið	í	þjálfun/námskeið	á	vegum	fyrirtækisins	á	síðstliðnum	2	árum?	
a. Já	
b. Nei	

	
2. Eftir	 að	 hafa	 lokið	 við	 þjálfun/námskeið	 hversu	 oft	 hefur	 hún	með	 einhverjum	

hætti	verið	metin	t.d.	með	prófum,	könnunum	eða	öðru?		
a. Alltaf	
b. Oft	
c. Stundum		
d. Sjaldan	
e. Aldrei	

	
3. Eftir	að	þú	hefur	 lokið	við	þjálfun/námskeið	hjá	þínu	fyrirtæki	hversu	oft	svarar	

þú	spurningum	um	það	hvernig	þér	líkaði	þjálfunin/námskeiðið?	
a. Alltaf	
b. Oft	
c. Stundum		
d. Sjaldan	
e. Aldrei	

	
4. Eftir	að	þú	hefur	lokið	við	þjálfun/námskeið	hjá	þínu	fyrirtæki	hversu	oft	er	metið	

hvort	eða	hvað	þú	lærðir	í	þjálfuninni/námskeiðinu?	
a. Alltaf	
b. Oft	
c. Stundum		
d. Sjaldan	
e. Aldrei	

	
5. Hversu	 oft	 er	 metið	 hvernig	 þjálfun/námskeið	 skilar	 sér	 í	 starfi,	 þ.e.	 hvort	 að	

breyting	 hafi	 orðið	 á	 frammistöðu	 þinni/hegðun	 eftir	 að	 hafa	 lokið	 við	
þjálfun/námskeið?	

a. Alltaf	
b. Oft	
c. Stundum		
d. Sjaldan	
e. Aldrei	
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6. Hversu	 oft	 er	 árangur	 þjálfunar/námskeiðs	 metin	 í	 deildinni	 eða	
skipulagsheildinni	í	heild	sinni	sem	þú	starfar	hjá?	

a. Alltaf		
b. Oft	
c. Stundum		
d. Sjaldan		
e. Aldrei	

	
7. Hversu	 vel	 finnst	 þér	 fyrirtækið	 sem	 þú	 starfar	 hjá	 meta	 hvernig	

þjálfun/námskeið	nýtist	í	starfi?		
a. Mjög	vel		
b. Vel		
c. Hvorki	né	
d. Illa		
e. Mjög	illa	

	
8. Hversu	vel	telur	þú	þig	geta	nýtt	þjálfunina/námskeið	sem	þú	hlaust	í	starfi?		

a. Mjög	vel		
b. Vel		
c. Hvorki	né	
d. Illa		
e. Mjög	illa		

	
9. Hversu	stórt	hlutfall	starfsmanna	telur	þú	að	nýti	þjálfun/námskeið	í	starfi	strax	

eftir	að	því	hefur	lokið?		
a. Minna	en	20%	
b. 21-40%	
c. 41-60%	
d. 61-80%	
e. Meira	en	80%		

	
10. Hversu	 stórt	 hlutfall	 starfsmanna	 telur	 þú	 að	 nýti	 þjálfun/námskeið	 í	 starfi	 6	

mánuðum	eftir	að	því	hefur	lokið?		
a. Minna	en	20%	
b. 21-40%	
c. 41-60%	
d. 61-80%	
e. Meira	en	80%		

	
11. Hversu	 stórt	 hlutfall	 starfsmanna	 telur	 þú	 að	 nýti	 þjálfun/námskeið	 í	 starfi	 12	

mánuðum	eftir	að	því	hefur	lokið?		
a. Minna	en	20%	
b. 21-40%	
c. 41-60%	
d. 61-80%	
e. Meira	en	80%		
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Bakgrunnsspurningar:		

12. Hjá	hvaða	fyrirtæki	starfar	þú?		
	

13. Kyn	
a. Karl	
b. Kona	

	
14. Aldur		

a. 20-29	ára		
b. 30-39	ára	
c. 40-49	ára	
d. 50-59	ára		
e. 60-64	ára	
f. 65	ára	eða	eldri		

	
15. Hvaða	stöðu	gegnir	þú	hjá	fyrirtækinu?		

a. Almennur	starfsmaður		
b. Skrifstofustarfsmaður		
c. Vakstjóri	
d. Sérfræðingur		
e. Deildarstjóri		
f. Millistjórnandi	
g. Annað		

	

Takk	fyrir	þátttökuna		 	
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Viðauki	4		

 

Áminningartölvupóstur		

	

Sæl/l,	

Ég	vil	byrja	á	því	að	þakka	þeim	kærlega	fyrir	sem	hafa	svarað	könnuninni	minni,	ég	met	

það	mikils.	

Mig	langaði	til	þess	að	minna	á	að	könnunin	lokar	kl	17:00	í	dag,	ég	þarf	helst	að	fá	fleiri	

svör	svo	að	meiri	marktækni	fáist	í	niðurstöðurnar.	Ef	þú	átt	eftir	að	taka	könnunina	vildi	

ég	hvetja	þig	til	þess	að	taka	þátt.	Hér	að	neðan	er	slóðin	á	könnunina.	

	

Bestu	kveðjur,	

Gyða	Björk	Bergþórsdóttir		

	

Slóðin	á	rannsóknina:	

https://docs.google.com/forms/d/1wfrEo-

BFGx4jtL2EDv9jGgtzlyjeUKetOC4nEFQVQ6Y/viewform	


