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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistaranámi í stjórnun og stefnumótun við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin er metin til 30 ECTS eininga. 

Leiðbeinanda mínum að þessu meistaraverkefni dr. Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur, 

dósent við Háskóla Íslands, vil ég þakka aðstoðina við að leiðbeina mér að ná settu 

marki. Ég vil einnig þakka Rut Magnúsdóttur markþjálfa, fyrir hvatningu, markþjálfun 

við ritgerðarsmíðina og ómælda þolinmæði, Anný Aðalsteinsdóttur viðskiptafræðing, 

fyrir alla aðstoðina, yfirlestur og óendanlega trú á mér og Sverri Friðþjófssyni fyrir 

prófarkarlestur. 

Ég vil þakka öllum þeim markþjálfum sem hjálpuðu til við að finna viðmælendur fyrir 

rannsóknina og ekki síst öllum þátttakendum kærlega fyrir þátttökuna og sérstaklega 

jákvæð viðbrögð og ánægjulega samvinnu.  

Að lokum vill rannsakandi sérstaklega minnast á að stóran þátt í þessu verkefni á dóttir 

mín, Tinna Björk Rögnvaldsdóttir 9 ára, en hún hefur sýnt ótrúlega þolinmæði og 

stuðning í gegnum allt mitt nám síðustu 8 árin. Nú er þessum áfanga náð og vil ég að 

lokum sérstaklega þakka mömmu og pabba, Eddu Magnúsdóttur og Sigurði Hall, systur 

minni Svanhildi Hall og ekki síst Bjarka Þór Bjarnasyni, fyrir alla hjálpina, 

þolinmæðina, hvatninguna og óbilandi trú á mér.  

Án ykkar allra hefði þessi ritgerð ekki orðið að veruleika. 
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Útdráttur 

Þessi meistararitgerð leitar svara við rannsóknarspurningunni Bætir stjórnendaþjálfun 

ákvarðanatökur stjórnenda? Markmið rannsóknarinnar er að kanna með eigindlegri 

viðtalsaðferð hvort stjórnendur upplifðu í kjölfar stjórnendaþjálfunar að þjálfunin hafi 

bætt ákvörðunartökuferli þeirra og markmiðasetningu. 

Til að leita svara við spurningunni voru tekin viðtöl við tíu stjórnendur íslenskra 

fyrirtækja sem höfðu farið í stjórnendaþjálfun. Til að fá sem fjölbreyttast úrtak var 

ákveðið að 1) ekki hefðu allir sama markþjálfa né 2) ynnu hjá sama fyrirtæki. Því voru 

valdir stjórnendur frá sex mismunandi fyrirtækjum og sjö mismunandi markþjálfum. 

Helstu niðurstöður benda til þess að í kjölfar stjórnendaþjálfunar hafa gæði 

ákvarðanatöku stjórnenda stóraukist og var það yfirgnæfandi meirihluti sem taldi það. 

Aðrar niðurstöður voru að markmiðasetning hefur orðið markvissari og að stjórnendur 

ná frekar markmiðum sínum í kjölfar stjórnendaþjálfunar. 

Lykilorð: Markþjálfun, stjórnendaþjálfun, ákvarðanatökur, markmiðasetning. 
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Abstract 

This thesis aims to answer the question „Does Executive Coaching improve Executive‘s 

Desicion making?“ The objectives here are to research with qualitative research method 

whether or not executives, interviewed for this research, sense that they have become 

better at making decisions after undertaking Executive coaching. 

In order to seek answers to the question posed at the outset of this research, interviews 

were taken with ten Icelandic executives who recently had undertaken coaching. In order 

to obtain as diverse sample as possible from this small group of interviews, restrictions 

were made when selecting participants for this research; 1) neither more than two of the 

participants should not have had coaching from one and the same coach nor 2) should 

more than two of them be working for the same company. With those restrictions in 

mind ten executives were selected from six different companies and who had undertaken 

coaching from seven different coaches.   

The primary results suggest that executives are more capable of taking better decisions 

when having undertaken Executive coaching, but that was predominantly the belief 

among the ten participating executives. Other conclusions included the belief among the 

executives that they have improved their goal setting process, which has now become 

more systematic, and are now more likely to achieve goals then before having had the 

coaching. 

Key words: Coaching, Executive coaching, decision making, goal setting. 
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1 Inngangur 

Markþjálfun (e. coaching) er nýleg fræðigrein sem nýtur ört vaxandi vinsælda, út um 

allan heim. Stöðugur hraði og breytingar í viðskiptaumhverfinu kalla einnig á breytingar 

og þróun á stjórnun og stjórnunarháttum. Stjórnendaþjálfun (executive coaching) er 

nálgun innan markþjálfunarfræða og er markmið þeirrar nálgunar að efla stjórnunar- og 

leiðtogahæfileika stjórnenda, á hvaða sviði sem viðkomandi stjórnandi vill ná enn frekari 

árangri. Markþjálfun er ekki meðferð (e. therapy). Meðferð er læknisfræðilegt úrræði 

sem tengir einstakling við fortíð hans, oft barnæsku. Þar er leitast við að efla og hjálpa 

einstaklingi við að komast af, takast á við núverandi aðstæður og áskoranir í lífi hans. 

Markþjálfun einblínir á hvað einstaklingurinn vill í dag og hefst þjálfunin í nútíðinni og 

horfir til framtíðar. Markþjálfunin virkjar einstaklinginn til takast á við líf sitt með 

breyttri hegðun og að lokum skilgreina sína eigin velgengni (Coach U Inc., 2005). 

Það vakti áhuga rannsakanda á að taka markþjálfun fyrir, þar sem fræðigreinin er ný og 

ekki eru margar rannsóknir til um fræðin, en þrátt fyrir það er þessi fræðigrein að velta 

háum fjárhæðum í viðskiptalífinu. Stjórnendaþjálfunin ein velti um einum milljarði 

dollara aðeins í Bandaríkjunum árið 2004 (Sherman og Freas, 2004) og fer sú upphæð 

ört vaxandi.  

Ástæða þess að markþjálfun / stjórnendaþjálfun varð fyrir valinu sem rannsóknarefni er 

gífurlegur áhugi rannsakanda á þessari ört vaxandi fræðigrein. Rannsakandi hefur sett 

sér um það bil 25 markmið á hverju ári síðan hún var unglingur, og síðustu 10 árin á hún 

enn skráð í tölvunni sinni, hvenær og hvernig þeim var náð. Því er þetta efni 

rannsakanda mjög hugleikið.  

Rannsóknarefnið og rannsóknin sjálf var einnig rannsakanda sérstaklega hugleikið vegna 

fyrirhugaðs framhaldsnáms í markþjálfun og þess að öðlast alþjóðlega vottun sem 

markþjálfi.  

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er markþjálfun og þá er sérstaklega stjórnendaþjálfun 

tekin fyrir en hún er ákveðin nálgun innan markþjálfunarfræðanna. Í fyrrihluta 

ritgerðarinnar er fræðilegt yfirlit en seinni hluti ritgerðarinnar er rannsókn. Í þeim hluta 

er fjallað sérstaklega um áhrif stjórnendaþjálfunar á ákvarðanatökur stjórnenda og 
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markmiðasetningu. Hér að neðan, í kafla 1.2, er fjallað ítarlegar um umfjöllunarefni 

hvers kafla fyrir sig. 

1.1 Markmið rannsóknar 

Markmið og tilgangur þessarar rannsóknarritgerðar er að kanna hvort stjórnendaþjálfun 

bæti ákvörðunartökuferli stjórnenda sem hlotið hafa stjórnendaþjálfun, hafi áhrif á 

sjálfstraust þeirra varðandi ákvarðanatökur og einnig hvort þjálfunin hafi haft áhrif á 

markmiðasetningu þeirra í kjölfarið.  

Rannsakandi telur að rannsóknin hafi hagnýtt gildi, þar sem markjálfun er frekar ný 

fræðigrein og hefur ekki verið mikið rannsökuð, en er ört vaxandi bæði hér á landi og 

erlendis. Fræðigreinin sjálf er aðeins um tuttugu ára gömul, á rætur að rekja til níunda 

áratugs síðustu aldar, en viðkenndur upphafsmaður fræðigreinarinnar er Thomas J. 

Leonard (Coach U, Inc. 2005).  

Til marks um hversu nýtt hugtak markþjálfun er á Íslandi, má geta þess að það var ekki 

fyrr en í lok árs 2006 sem Markþjálfunarfélag Íslands var stofnað, en félagið er fyrsta 

fagfélagið sem stofnað hefur verið á Íslandi fyrir starfandi, menntaða og alþjóðlega 

vottaða markþjálfa, þar með talið lífþjálfa og stjórnendaþjálfa sem og áhugafólk um 

markþjálfun (Félag markþjálfunar á Íslandi, e.d.).  

Rannsóknin er eigindleg og byggir á hálfopnum viðtölum við stjórnendur sem hlotið 

hafa stjórnendaþjálfun. Sett er fram ein rannsóknarspurning í upphafi og sex tilgátur. 

Eftirfarandi er rannsóknarspurningin og tilgáturnar, sem ætlunin er að fá svör við. 

Spurningalistinn sem notaður var til hliðsjónar við viðtölin er í viðauka 1. 

Rannsóknarspurning:  Bætir stjórnendaþjálfun ákvarðanatökur stjórnenda? 

Tilgáta 1:  Stjórnendur sem hafa hlotið stjórnendaþjálfun eru öruggari gagnvart 
ákvarðanatökum en áður. 

Tilgáta 2:  Stjórnendur sem hafa hlotið stjórnendaþjálfun setja sér fleiri markmið en áður. 

Tilgáta 3:  Stjórnendaþjálfun flýtir ákvarðanatökuferli. 

Tilgáta 4:  Stjórnendaþjálfun auðveldar stjórnanda að taka skyndiákvarðanir þegar þörf er á. 

Tilgáta 5:  Stjórnendaþjálfun auðveldar ákvarðanatöku um meðferð erfiðra mála. 

Tilgáta 6:  Gæði ákvarðana hafa aukist í kjölfar stjórnendaþjálfunar. 
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1.2 Efnistök í ritgerð 

Fjallað verður almennt um hvað er markþjálfun og hvað er markþjálfi, mismunandi 

nálganir markþjálfunar, hvatakenningar og sérstaklega hvað er stjórnendaþjálfun (e. 

executive coaching).  Einnig eru ákvarðanatökur stjórnenda skoðaðar út frá 

leiðtogafræðunum í lok fræðilega hluta verkefnisins. Skoðað er í rannsóknarhlutanum, 

hvort stjórnendaþjálfun auðveldi stjórnendum ákvarðanatökur. 

Ritgerðinni er skipt í annarsvegar fræðilegan hluta og hinsvegar rannsókn og 

niðurstöður. Í fyrri hlutanum er stuðst við heimildir fengnar úr rannsóknargreinum, 

bókum og vefsíðum þar sem fjallað er um viðfangsefnið.  

Í síðari hlutanum er rannsóknarformið kynnt, farið í niðurstöður og dregnar ályktanir um 

þær vísbendingar sem í svörunum megi finna. Hér að neðan má sjá stuttlega umfjöllun 

um hvern kafla fyrir sig.  

Fyrsti kafli ritgerðarinnar er inngangur það sem fjallað er um viðfangsefni 
ritgerðarinnar, efnistök, rannsóknarsniðið og markmið rannsóknarinnar. 

Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegt yfirlit um markþjálfun. Í kaflanum er fjallað um 
markþjálfun, markþjálfa og mismunandi nálganir markþjálfunar eins og 
stjórnendaþjálfun (e. executive coaching). 

Þriðji kafli fjallar um hvatakenningar og hvernig þær tengjast stjórnendaþjálfun. 
Fjallað er um mismunandi hvatakenningar og hvernig þær tengjast markmiðasetningu, 
þörfum og væntingum. 

Fjórði kafli fjallar um tengsl leiðtogafræða og stjórnendaþjálfunar, ákvarðanatökur, 
markmiðasetningu og tilfinningagreind. 

Rannsóknarhluti ritgerðarinnar hefst í fimmta kafla. Kaflinn fjallar um 
aðferðarfræðina við rannsóknina og framkvæmd hennar, notast var við eigindlega 
rannsóknaraðferð. Tekin voru viðtöl við tíu stjórnendur sem hafa sótt 
stjórnendaþjálfun. 

Sjötti kafli skýrir niðurstöður rannsóknarinnar. 

Sjöundi kafli er umræðukafli, þar sem rannsakandi setur fram sínar hugmyndir út frá 
rannsóknarvinnunni við þetta lokaverkefni. 

Í áttunda og síðasta kaflanum eru svo lokaorð rannsakanda. 
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2 Fræðileg umfjöllun um markþjálfun 

Uppruna enska orðsins „coach“ er hægt að rekja aftur til ársins 1500 en þá var orðið 

notað yfir hestvagna. Hestvagninn var kallaður Coach eftir litlu þorpi í Ungverjalandi 

sem heitir Koczi, en þar var fyrsti hestvagninn smíðaður  sem notaður var til flutnings á 

fólki og stórum varningi (The Online Etymology Dictionary, e.d.). Í Ungverjalandi var 

hestvagninn einnig þekktur fyrir að vera notaður til að flytja fólk til próftöku og kallaðist 

þá að flytja fólk milli þekkingarstiga (Management 12Manage, e.d.). 

Orðið coach eða þjálfari í merkingunni leiðbeinandi eða kennari á uppruna sinn að rekja 

til ársins 1830, þá sem slanguryrði yfir þann sem kemur nemendum í gegnum próf. 

Orðið var ekki tengt íþróttum fyrr en árið 1861 (Online Etymology dictionary, e.d.). 

Nýlega hefur notkun orðsins „Coach“ verið þýtt á íslensku í þessu samhengi sem 

markþjálfi, „Coaching“ sem markþjálfun og „executive coaching“ sem 

stjórnendaþjálfun. Stjórnendaþjálfunin hefur vaxið mjög sem fræðigrein undanfarin 

áratug og hefur mikið verið skrifað af greinum um efnið og margar bækur verið gefinar 

út, sem snúa aðeins að þeirri nálgun innan markþjálfunarfræðanna (Kampa-Kokesch og 

Andreson, 2001). 

Thomas J. Leonard sem viðurkenndur er upphafsmaður markþjálfunar í þeirri mynd sem 

fræðigreinin er þekkt í dag, var fjármálaráðgjafi í Seattle og rak eigið fyrirtæki. Hann hóf 

á níunda áratug síðustu aldar að taka einstaklinga í markþjálfun . Árið 1992 stofnaði 

hann markþjálfunarskólann Coach U og árið 1994 stofnaði hann alþjóða 

markþjálfasamtökin ICF (e. The International Coach Federation). Thomas Leonard varð 

bráðkvaddur 11. febrúar 2003, aðeins 47 ára að aldri (Coachville, e.d.). 

2.1 Hvað er markþjálfun (coaching) ? 

Markþjálfun byggir á mörgum fræðigreinum og er því erfitt að staðsetja hana frekar 

innan einnar greinar en annarrar. Hægt er að segja að hún byggi til dæmis á leiðtoga- og 

stjórnunarfræðum, sálfræði, ráðgjöf og einnig kennslufræði. Ólíkt mörgum 

meðferðarfræðum sem byggja á greiningum fortíðar, leggur markþjálfun áherslu á að 

horfa fram á veginn en lætur sig ekki fortíðina varða. Markþjálfi notar spurningar, virka 

hlustun, stuðning og bendir á aðferðir til að hjálpa viðskiptavini að ná markmiðum 
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sínum, með því að efla vitund hans og fá hann sjálfan til að koma með lausnir. Því er 

hægt að segja að markþjálfun sé ákveðin leið til að laða fram það besta í hverjum og 

einum, hvort sem er á faglegum eða persónulegum vettvangi (ICF, e.d.).  

Í markþjálfuninni er leitast við að byggja upp heilsteypta persónu sem á sér markmið og 

hugsjónir um eigið líf (Matilda Gregersdotter, 2007). 

Margir hafa komið með skilgreiningar á markþjálfun. Til að mynda er skilgreining frá 

International Coach Federation, sem eru stærstu alþjóðlegu markþjálfasamtökin, á þessa 

leið: 

„Markþjálfun er samstarf milli markþjálfa og viðskiptavinar í ögrandi og skapandi ferli 

hugmynda sem hvetja viðskiptavininn til að hámarka persónulega og faglega möguleika 

þeirra“ (ICF, e.d.). 

Önnur skilgreiningin er frá Anthony M. Grant PhD í markþjálfunarsálfræði (e. coaching 

psychology): „Markþjálfun er markmiðabundið og lausnamiðað ferli þar sem markþjálfi 

aðstoðar einstakling við að koma auga á mögulegar lausnir með því að varpa fram 

spurningum og möguleikum, til að auðvelda gerð og innleiðingu aðgerðaáætlana“ 

(Grant, 2006).  

Þriðja skilgreiningin er tekin af heimasíðu markþjálfasamtaka Norðurlandanna ICF 

Nordic: „Markþjálfun er skilgreind sem gagnvirkt ferli, milli markþjálfa og 

viðskiptavinar, sem hjálpar einstaklingum og skipulagsheildum að bæta framistöðu sína 

og ná undraverðum árangri. Markþjálfi vinnur með viðskiptavini á hvaða sviði sem er, 

má þar nefna: viðskiptasviði, starfsframa, fjármál, heilsu og eflingu samskiptahæfni. 

Markþjálfun er að skila til viðskiptavina sinna að þeir nái að setja sér skýrari markmið, 

grípa frekar til aðgerða, taka meðvitaðri ákvarðanir og nýta betur styrk sinn“ (ICF 

Nordic, e.d).  

Fjórða og síðasta skilgreiningin hér kemur frá Whitmore en hann skilgreinir markþjálfun 

sem ferli milli markþjálfa og einstaklings þar sem leystir eru úr læðingi þeir hæfileikar 

sem einstaklingur býr þegar yfir, til að hámarka afköst hans. Þjálfunin hjálpi einstaklingi 

að læra sjálfum, frekar en að honum sé kennt (Whitmore, 1992).  

„Í markþjálfun eru hindranir skilgreindar og fjarlægðar til að stytta og auðvelda leiðina 

að settu marki (Matilda Gregersdotter, 2007). 
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Markþjálfun er samvinna milli markþjálfa og einstaklings þar sem markþjálfinn notar 

krefjandi spurningar og hvetjandi ferli í þeim tilgangi að fá eintaklinginn til að hámarka 

möguleika sína og árangur. Markþjálfun virðir viðskiptavininn sem sérfræðing í sínu lífi 

og starfi og gengur út frá því að sérhver viðskiptavinur sé skapandi, úrræðagóður og 

heill. Sérþjálfaðir markþjálfar eiga í trúnaðarsambandi við viðskiptavini sína sem 

sérhannað er til að hjálpa þeim að ná fullnægjandi árangri í persónulegu og faglegu lífi 

þeirra. Þeir hjálpa einstaklingum að bæta framistöðu sína og auka gæði lífs síns, eru 

sérþjálfaðir í að hlusta og taka eftir, en þeir sérsníða aðferðir sínar að þörfum hvers og 

eins. Þeir leitast þannig við að velja lausnir og aðferðir sem henta hverjum og einum. 

Hlutverk markþjálfans er að veita stuðning, aðferðir og endurgjöf til að ýta undir þá 

hæfni sem einstaklingurinn býr nú þegar yfir  (ICF, e.d.), en eins og áður sagði gengur 

hugmyndafræðin út frá því að hann sé sjálfur úrræðagóður og hugmyndaríkur fyrir. Má 

því segja að markþjálfun gangi út á það að veita fólki þau tæki sem þörf er á til að leysa 

hæfni úr læðingi sem viðkomandi býr nú þegar yfir. 

Að leggja áherslu á lausnir í stað verkefnagreiningar, auk notkunar á jákvæðu orðalagi, er 

mikilvægt í markmiðabundinni markþjálfun, en þó er ekki svo að slík lausnamiðuð nálgun 

horfi alfarið framhjá vandamálum. Slíkt myndi auka líkur á að viðskiptavinir sem þörf hefðu 

á að ræða vandamál yrðu afhuga slíkri þjálfun. Að hafa tíma og rúm til að ræða áhyggjuefni 

getur haft hreinsandi áhrif á hugann og í kjölfarið verða einstaklingar oft með skýrari hugsun 

og aukna innsýn. Hæfni þjálfans felst þá í að aðstoðað einstaklinga við að varpa fram 

vandamálum sínum á þann hátt að sýni þau sem viðráðanleg og beini athygli að úrræðum 

eintaklingsins og getu til að skilgreina og vinna að lausnum. Í sinni bestu útfærslu mun 

lausnamiðuð nálgun gera fólki kleift að komast að og nýta persónulega reynslu sína, 

kunnáttu, sérhæfni og innsæi sem býr í okkur öllum (Grant, 2006). 

2.2 Markþjálfi 

Markþjálfi (e. coach) er einstaklingur sem hefur sérhæft sig og lært ákveðna 

aðferðafræði sem lýtur að notkun virkrar hlustunar og að því að leiða viðskiptavin áfram 

með kröftugum spurningum. Spurningum sem fá viðkomandi til að fara út fyrir þann 

hugsunarhátt sem hann er vanur og hefur tamið sér. Þegar talað er um kröftugar 

spurningar er einnig átt við að markþjálfi spyr spurninga sem endurspegla virka hlustun 

markþjálfans, að hann skilji örugglega viðskiptavininn rétt og  markmið hans, sem er 

ætlað að hámarka árangur þjálfunarinnar og hvetja viðskiptavininn nær markmiði sínu 
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þar sem spurningarnar eru ögrandi og kalla í kjölfarið á fleiri spurningar sem ætlað er að 

ákveða aðgerðir og fjarlægja hindranir. Siðferði skipar stóran sess í markþjálfun, 

sérstaklega trúnaður gagnvart viðskiptavinum en jafnan er verið að vinna með 

tilfinningar, innherja upplýsingar fyrirtækja og málefni starfsfólks. Að trúnaðarsamband 

myndist strax í upphafi milli markþjálfa og viðskiptavinar er algjört grundvallaratriði og 

þarf sá trúnaður að haldast allt þjálfunartímabilið (Matilda Gregersdotter, 2007).  

Ólíkt hefðbundnum kennara eða ráðgjafa er hlutverk markþjálfans ekki að veita ákveðin 

svör við aðstæðum viðskiptavina sinna, heldur að hvetja og leiðbeina viðkomandi í þá átt 

að finna svörin sjálfur. Markþjálfinn stýrir ferlinu til að veita viðskiptavini svigrúm og 

hvatningu til þroska, þróunar og sköpunar. Starf markþjálfans er að leysa úr læðingi hjá 

einstaklingum þeirra eigin hæfileika til að efla skapandi hugsun og auka meðvitað afköst 

og framistöðu. Svokallaðar kröftugar spurningar eru notaðar til þess og er tilgangur 

þeirra að vekja upp heitar tilfinningar sem stuðla að sköpun. Markþjálfinn er því alls 

ekki alvitur og með svörin á reiðum höndum heldur er hans hlutverk að nota virka 

hlustun og spyrja kröftugra spurninga til að efla vitund viðskiptavinarins og ábyrgð. Því 

er hægt að segja að helsta markmið markþjálfa sé að styrkja þá þætti sem fyrir eru, eins 

og sjáflstraust eða samskiptahæfni, hvort sem um er að ræða í starfi eða einkalífi, með 

meðvituðum aðgerðum (ICF, e.d). Markmið markþjálfunar mætti því segja að sé að fá 

einstaklinga til að hugsa frekar um möguleika sína en takmarkanir. 

Algengt er að markþjálfunin standi í 3-12 mánuði með vikulegum samtölum, hvort sem 

er augliti til auglitis eða á símafundum, en algengur tími á slíkum samtölum er 30-60 

mínútur (ICF, e.d.). 

2.2.1 ICF og Félag Markþjálfunar á Íslandi 
International Coach Federation eru fjölmennustu sjálfstæðu samtök markþjálfa í 

heiminum og voru þau stofnuð árið 1995. Þau starfa í 90 löndum og eru með um 16.000 

skráða meðlimi. Hægt er að sækja um alþjóðlega vottun sem markþjálfi hjá ICF, en til 

þess þarf markþjálfi að hafa sérhæfða þjálfun og hafa ákveðin fjölda stunda í 

starfsreynslu. Það fer svo eftir fjölda stunda, við hvort tveggja þjálfun og starfsreynslu, 

sem ákvarðar hvaða vottun markþjálfi getur sótt um. Til að starfa sem vottaður markjálfi 

þarf markþjálfinn að skrifa undir siðayfirlýsingu frá samtökunum (ICF, e.d.). 

Eftirfarandi eru þær starfsviðurkenningar, vottanir, sem hægt er að sækja um út frá 

ofangreindum skilyrðum: 
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ACC Associated Certified Coach 60 klst. sérhæfð þjálfun 100 klst. starfsreynsla 
við markþjálfun 

PCC Professional Certified 
Coach 

125 klst. sérhæfð 
þjálfun 

750 klst. starfsreynsla 
við markþjálfun 

MCC Master Certified Coach 200 klst. sérhæfð 
þjálfun 

2500 klst. starfsreynsla 
við markþjálfun 

Mynd 1. Alþjóðlegar vottanir ICF 

Markþjálfun er frekar ung starfsgrein hér á landi, en Félag markþjálfunar á Íslandi (e. 

The Icelandic Coaching Association) var stofnað þann 12. desember 2006. Aðeins er 21 

skráður markþjálfi á Íslandi og 11 af þeim eru með alþjóðlega vottun. Í dag starfa 4 

vottaðir markþjálfar á Íslandi við stjórnendaþjálfun (e. executive coaching). Félagið er 

fagfélag sem er ætlað öllum þeim sem starfa í greininni og einnig  þeim sem hafa áhuga 

á markþjálfun (Félag markþjálfunar á Íslandi, e.d.). 

2.2.2 Hæfniskröfur markþjálfa til vottunar 
Markþjálfar geta öðlast menntun sína hjá hinum ýmsu skólum og stofnunum sem bjóða 

upp á slíkt nám. Ein þessara stofnana sker sig þó úr hópi þeirra með því að bjóða upp á 

alþjóðlega vottun markþjálfunar. The International Coaching Federation (ICF) býður 

upp á nám í markþjálfunarfræðum, út um allan heim, en umfram aðra skóla hefur 

markþjálfi kost á því að öðlast sérstök réttindi eða vottun fyrir náminu, óháð því hvort 

viðkomandi hafi stundað námið hjá samtökunum. Í framhaldi af námi í 

markþjálfunarfræðum, þarf markþjálfi að uppfylla ákveðnar hæfniskröfur til að geta sótt 

um þessa alþjóðlegu vottun.  

ICF setur fram á heimasíðu sinni ellefu stöðluð grunngildi eða hæfniskröfur sem höfð 

eru til hliðsjónar þegar markþjálfi er metinn til vottunar. Þessar hæfniskröfur eða 

grunngildi eru ellefu en skiptast í fjóra aðalflokka en markmið þeirra er að fá 

markþjálfann til að tileinka sér siðareglur og fagmennsku ICF. Flokkarnir eru alls ekki 

settir upp í röð eftir mikilvægi, heldur eru þeir allir jafn mikilvægir. 

Aðalflokkarnir eru: Undirstaða, samstarf, árangursrík samskipti og leiðir að lærdómi og 

árangri. 

Fyrsti flokkurinn er Undirstaða –  Þar er farið fram á að markþjálfi skrifi undir bæði 

siðayfirlýsingu hjá ICF og einnig markþjálfunarsamning um að viðkomandi standist 

faglegar kröfur til að öðlast vottun. 
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Næsti aðalflokkur er Samstarf – Þar reynir á hæfni markþjálfa að skapa traust og 

hvetjandi umhverfi þar sem gagnkvæm virðing ríkir. Einnig að markþjálfi sé opinn, 

sveigjanlegur og öruggur og að viðskiptavinur finni nálægð markþjálfans. 

Þriðji aðalflokkurinn er Árangursrík samskipti- Þar er hæfni eins og virk hlustun, 

kröftugar spurningar og bein samskipti metin til vottunar. Virk hlustun er það kallað þegar 

markþjálfi hlustar bæði á það sem viðskiptavinurinn segir og einnig eftir því sem hann segir 

ekki. Hlusti eftir tóntegund, líkamstjáningu, tilfinningum og skynji án fordóma. 

Síðasti aðalflokkurinn er leiðir að lærdómi og árangri – Þar er áhersla lögð á töku 

meðvitaðra ákvarðana en í henni felst ákveðinn hæfileiki í að meta mismunandi 

upplýsingar og túlka þær. Markþjálfi getur þannig aðstoðað viðskiptavini við að sjá 

mismunandi hliðar í sömu upplýsingunum. Í þessum flokki er einnig farið í mótun 

aðgerða, skipulagningu og markmiðasetningu, stjórnun framfara og ábyrgð (IFC, e.d).  

Hér að ofan hefur verið farið yfir þær kröfur sem ICF gerir til markþjálfa og notuð eru til 

grundvallar mati á þeim til alþjóðlegrar vottunar. Þess er þó vert að geta að markþjálfar 

hafa hingað til getað starfað sem slíkir án þess að hafa öðlast slík réttindi eða vottun. 

2.3 Mismunandi markþjálfunaraðferðir 

Til eru margar mismunandi aðferðir eða nálganir við markþjálfun, enda mismunandi 

hver markmið einstaklinga eru. Markþjálfun hefur verið skipt í nokkra undirflokka eftir 

þessum nálgunum en dæmi um þá eru: lífþjálfun (e. life coaching), fyrirtækjaþjálfun (e. 

business coaching), breytingaþjálfun (e. transformational coaching),  þjálfun 

skipulagsheilda (e.  corporate coaching) og stjórnendaþjálfun (e. executive coaching).  

Við val á þeirri aðferð sem hentar hverju sinni er nauðsynlegt að kynna sér þær nálganir 

sem til eru. Hér koma lýsingar á þeim sem taldar voru upp hér að framan.  

Lífþjálfun (e. life coach) 
Markþjálfi vinnur einn með einstaklingi, um hans persónulegu málefni, en hér greiðir 

einstaklingurinn sjálfur fyrir þjálfuninna. Viðskiptavinurinn skilgreinir hvaða þátt í lífi 

sínu hann vill bæta, og er markmiðið þá að ná betri árangri á þeim tiltekna þætti.  Þessir 

þættir geta varðað hvað sem er í lífi einstaklingsins, svo sem heilsu, fjármál, persónuleg 

sambönd, starfsframa og andlegan eða persónulegur vöxt. Þá mun markþjálfinn hjálpa 

viðskiptavini að skilgreina hvað það er sem viðskiptavinur vill í raun og veru ná meiri 
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árangri með, til að hægt sé smám saman að hjálpa einstaklingnum að ná markmiði sínu, 

að ná á áfangastað. Ferlið er því lausnamiðað og markmiðadrifið sem byggir á því að 

einstaklingurinn auki persónulegan þroska sinn, hæfni og árangur í eigin lífi, og auki 

lífsgæði sín (Grant, 2006). 

Fyrirtækjaþjálfun (e. business coaching) 
Yfirleitt er það eigandi fyrirtækis eða forstjóri þess sem óskar eftir þessari tegund 

markþjálfunar og notar hana til að kasta fram og ræða við utanaðkomandi aðila áform og 

hugmyndir sem snúa að hlutverki, tilgangi og framtíðarsýn fyrirtækisins.  Stundum eru 

það persónuleg mál  eiganda/stjórnanda fyrirtækisins, sem eru að hindra vöxt 

fyrirtækisins. Slík hindrun gæti til að mynda valdið því að stjórnendur/eigendur eiga 

erfitt með að deila völdum og ábyrgð til starfsmanna sinna. Markþjálfinn aðstoðar þá 

stjórnanda við að sjá áhrif þess á reksturinn og finna leiðir til þess að taka á þeim 

hindrunum sem standa frami fyrir stjórnandanum. Annað dæmi með fyrirtækjaþjálfun er 

þegar sýn, hlutverk og rekstrartilgangur fyrirtækisins eru skilgreind svo þau verði 

eiganda/stjórnanda skýr og gagnsæ (Clerkin, 2007). 

Breytingaþjálfun (e. transformational coaching) 
Breytingaþjálfun vinnur með þær hugmyndir eða viðhorf sem einstaklingurinn hefur og 

sem hafa heftandi eða takmarkandi áhrif. Dæmi um heftandi viðhorf er þegar 

einstaklingi finnst hann ekki eins klár og vinnufélgarnir. Slík viðhorf geta haft þau áhrif 

að þau setji viðkomandi ósýnilegar takmarkanir. Flestir eru færir um miklu meira en en 

þeir gera sér grein fyrir og búa yfir mun meiri reynslu og þekkingu en þeir gera sér í 

hugarlund og sem getur fært þeim aukið sjálfstraust og verið til góðs fyrir fyrirtækið sem 

þeir starfa hjá. Starf markþjálfans er að bera kennsl á þessar takmarkanir einstaklingsins 

og heftandi viðhorf, til að geta breytt þeim. Aðferðunum sem eru notaðar við 

breytingaþjálfun svipar til lífþjálfunar, stjórnendaþjálfunar, fyrirtækjaþjálfunar eða 

hvaða markþjálfunaraðferðar sem er. Venjulega þegar einstaklingur mótar eða þróar nýja 

sýn á sjálfan sig breytist hegðun hans, aðgerðir og viðhorf. Sýn hans breytist og gömlu 

viðhorfin hverfa við þá breytingu (Clerkin, 2007). 

Þjálfun skipulagsheilda (e.  corporate coaching) 
Valin er nálgunin þjálfun skipulagsheilda þegar um stærri fyrirtæki er að ræða og að 

margvíslegum ólíkum samskiptaaðferðum þarf að huga að, gagnvart fleiri en einum 

stjórnanda.  Megin hagsmunaaðilinn hér er fyrirtækið sjálft, sem öðlast þá aukið 
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samkeppnisforskot vegna aukinnar hæfni starfsmanna sinna. Hér er fyrirtækið 

viðskiptavinur markþjálfans og greiðir fyrir þjálfunina. Starfsmennirnir eru sendir af 

fyrirtækinu í þjálfun og hagnast þeir því einnig á þjálfuninni, þó svo fyrirtækið sé það 

sem hagnast mest. Málefnin sem tekin eru fyrir með þessari nálgun eru yfirleitt ákveðin 

af yfirstjórnendum fyrirtækisins en ekki stjórnendunum sjálfum, eins og ef um 

stjórnendaþjálfun væri að ræða.  (Coach U, Inc. 2005).  

Stjórnendaþjálfun (e. executive coaching) 
Í stjórnendaþjálfun er áhersla lögð á þarfir stjórnandans, sem einstaklings, í faglegu starfi 

sínu. Hér er fyrirtækið viðskiptavinurinn og greiðir það fyrir þjálfunina þar sem hún er 

fyrirtækinu til hagsbóta, þó að þjálfunin fylgi að sjálfsögðu stjórnandanum ef hann 

skiptir um starf. Stundum er jafnvel nokkrum stjórnendum fyrirtækisins boðið í þjálfun 

af fyrirtækinu sem er þá þáttur í starfsþróunarverkefni fyrirtækisins. Stjórnendaþjálfunin 

býður upp á mjög vítt svið þjálfunar og sem dæmi má nefna eru skipulagshæfileikar, 

ákvarðanatökur, reiðistjórnun, markmiðasetning, sjálfstraust og að koma fram 

opinberlega. Fyrirtækjaþjálfun og stjórnendaþjálfun er alls ekki það sama og 

aðgreiningin er nokkuð skýr. Fyrirtækjaþjálfun einblínir á markmið og stefnu 

fyrirtækisins sjálfs, meðan stjórnendaþjálfun einblínir á stjórnandann sem persónu. 

Jafnvel getur stjórnunarþjálfunin falist í því að einstaklingur hefur hlotið stöðuhækkun 

og þarf stuðning fyrstu mánuðina (Hall, Oatzo og Hollenbeck, 1999). Stjórnendaþjálfun 

er betur kynnt í næsta kafla ritgerðarinnar.  

Hér að ofan hefur mismunandi nálgunum á markþjálfun verið stuttlega lýst en í grófum 

dráttum lúta þær að því að viðskiptavinur / einstaklingur vill bæta sig eða árangur sinn á 

ákveðnu afmörkuðu sviði eða ná ákveðnu markmiði. Markþjálfinn spyr spurninga sem 

hjálpa viðskiptavininum að átta sig betur á því hvaða árangur eða markmið það er sem 

hann sækist eftir með þjálfuninni. Þegar skilgreind er sú niðurstaða sem 

viðskiptavinurinn leitast eftir eru ákveðnar leiðir eða valkostir settir fram af þjálfara. 

Markþjálfinn verður að geta leiðbeint hvaða nálgun hentar í hverju tilfelli fyrir sig 

(Scoular, 2009),  en áherslan fer eftir þeim aðferðum sem beitt verður til að 

viðskiptavinurinn nái settu marki.  
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2.4 Stjórnendaþjálfun (e. executive coaching) 

Eins og áður sagði er stjórnendaþjálfun sú nálgun innan markþjálfunarfræðanna sem er  

stöðugt að afla sér aukinna vinsælda í viðskiðskiptaheiminum. Í stjórnendaþjálfun 

leiðbeinir þjálfari stjórnendum við að setja markmið og efla eða leysa úr læðingi þá 

hæfileika og færni sem þeir búa þegar yfir. Stjórnendaþjálfun er einnig öflugt verkfæri til 

að undirbúa stjórnendur fyrir nýtt starf. Þjálfunin spannar mjög vítt svið, svo sem efla 

traust stjórnanda við samstarfsfólk sitt, efla samskiptahæfileika og  sjálfstraust, ná góðu 

jafnvægi milli starfs og einkalífs (Judge og Cowell, 1997). Eins og með alla aðra 

markþjálfun er stjórnendaþjálfun ekki einstakur atburður heldur ferli með reglubundnum 

viðtölum yfir fyrirfram ákveðið tímabil. Útbúinn er í upphafi samningur sem þjálfari og 

viðskiptavinur skrifa undir og þar sem tími þjálfunar er tilgreindur. Viðtölin geta farið 

fram á marga vegu eins og augnliti til augnlits, í gegnum síma eða jafnvel Skype 

(Sherman og Freas, 2004). Stjórnendaþjálfun á ekki að vera langt ferli heldur fremur 

skammtíma markmið, sem miðar að því að auka færni á ákveðnu sviði og/eða leysa 

tiltekið vandamál. Að hafa tímaramma og ákveðin endapunkt á þjálfuninni skiptir miklu 

máli til að takmarkinu sé náð og gripið verði til aðgerða í kjölfar hennar (Hall, Oatzo og 

Hollenbeck, 1999). Tilgangur þjálfunarinnar er að efla stjórnandann í að vinna að 

lausnum afmarkaðra vandamála, til dæmis þegar fyrirtæki eru að ganga í gegnum 

breytingar, en við slíkar aðstæður hefur hefur þessi nálgun gefið góða raun. Stjórnendur 

vita yfirleitt áður en þjálfunin hefst hvað þeir vilja bæta eða hvaða markmiðum þeir vilja 

vinna að (Sherman og Freas, 2004). 

Eins og með allar aðrar aðferðir í markþjálfun, skiptir mestu máli í stjórnendaþjálfun að 

þjálfarinn spyrji viðskiptavin sinn réttra spurninga, kröftugra spurninga, og noti virka 

hlustun. Hvetji einstaklinginn til að læra og koma með lausnir á eigin spýtur, án þess að 

kenna honum eða láta honum í té svörin. Hugmyndafræðin gengur út frá því að 

einstaklingurinn sé sérfræðingur í eigin lífi og starfi, en þjálfarinn ýti undir notkun 

þekkingar og hæfni með spurningum og rökræðum, svo að árangur náist á skemmri tíma. 

Þjálfuninni er ætlað að bæta árangur á ákveðnum faglegum sviðum en ekki breyta 

persónuleika stjórnandans eða gildum hans. Þjálfunin beinist því fyrst og fremst að því 

að hafa áhrif á hegðun sem hefur heftandi eða takmarkandi áhrif á stjórnandann (Judge 

og Cowell, 1997). Þjálfunin er kröftug, hagnýt og markmiðadrifin og veitir stjórnendum 

endurgjöf um þá persónulega og ýtir þeim út fyrir þægindasvið þeirra. Það getur verið 
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raunverulega einmannalegt á toppnum að því leiti að stjórnendur fá oft ekki beinar og 

hreinskilnar athugasemdir frá starfsmönnum. Einnig getur verið erfitt fyrir stjórnendur 

að geta ekki talað umbúðalaust, um hugmyndir sínar og ákvarðanir sem jafnvel eru hálf 

mótaðar, þar sem undirmenn þeirra búast við að stjórnandinn hafi svörin. Stjórnandi 

getur þá leitað til markþjálfa til að ræða hálfmótaðar hugmyndir og ákvarðanir og leitað 

leiða til lausna. Því er traust milli þjálfara og stjórnanda gífurlega mikilvægt (Hall, Oatzo 

og Hollenbeck, 1999). 

Mörg af stærstu fyrirtækjum heims nota að staðaldri stjórnendaþjálfun. Sem dæmi má 

nefna General Electric, Esteé Lauder, Intel, Polaroid, Motorla, Sears, Smith Barney, 

Kodak, Ernst & Young og Coca Cola (Hargrove, 2000 og Morris, 2000). Sum fyrirtæki 

verðlauna framúrskarandi starfsmenn með stjórnendaþjálfun, til að hjálpa þeim að ná 

enn frekari árangri (Sherman og Freas, 2004). Stjórnendaþjálfun getur náð fram miklum 

breytingum, hún snýst um að gera gott betra. Má hér bera saman við þau gildi sem 

tíðkast í heimi íþróttanna, að ef ekki er æft þá mun ekki nást aukinn árangur.  

Í upphafi stjórnendaþjálfunar er árangursríkt að hefja feril á því að markþjálfinn fá í 

hendur mat á stjórnandanum. Til er matsaðferð sem byggir á upplýsingaöflun frá innri 

og ytri aðilum í umhverfi viðkomandi, svokallað 360 gráðu mat. Hefur það gefið góða 

raun við að afla raunhæfs mats á aðstæðum stjórnanda í upphafi þjálfunar.  

2.4.1 Stjórnendaþjálfun og 360 gráðu mat 
Svokallað 360 gráðu mat er yfirgripsmikil matsaðferð sem byggist á því að 

starfsmaður/stjórnandi fái endurgjöf frá innra og ytra umhverfi fyrirtækisins. 

Endurgjöfin kemur frá undirmönnum, jafningjum og yfirmönnum og einnig frá 

viðskiptavinum og birgjum fyrirtækisins. Þannig er stjórnandinn að fá mat frá öllum 

hliðum, 360 gráðu hring umhverfis hann, og gefur matið því ákveðna mynd af þeim sem 

metinn er út frá upplifun þeirra sem starfa með honum og aðilum úr ytra starfsumhverfi 

hans. Matinu er ætlað að sýna hegðunarmynstur viðkomandi í tengslum við starf hans og 

ekki síst hvernig viðkomandi myndar tengsl við samstarfsfólk sitt (Heery og, 2001).  

Helsti kostur 360 gráðu  aðferðarinnar er áreiðanleiki matsins, og hversu heildstæða 

mynd það gefur,  vegna þess hveru margþætt það er. Þar sem matið inniheldur 

mismunandi sjónarmið ólíkra hagsmunaaðila skipulagsheildarinnar, gefur það markvissa 

endurgjöf (Riggio, 2003). 
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Uppbygging 360 gráðu matsins er viðhorfskönnun sem send er til innri og ytri aðila í 

starfsumhverfi stjórnandans. Spurningalistinn inniheldur spurningar sem lúta að hegðun 

stjórnandans og endurpsegla viðhorf hans og hegðun sem mestu máli skipta fyrir 

skipulagsheildina. Mikilvægt er að spurningarnar séu viðeigandi út frá starfi 

stjórnandans. Úrvinnslublað sem notast er við úrvinnslu spurningalistanna samanstendur 

af þremur dálkum auk þeirra spurninga sem leitast er svara við. Þar kemur fram 

niðurstaða úr sjálfsmati stjórnandans,  niðurstöður svarenda og að lokum sá munur sem 

er á svörum milli stjórnandans annarsvegar og annarra þátttakenda hinsvegar. 

Spurningunum er svarað í tölum, það er stjórnandinn fær mat á skalanum 1 til 10 þar 

sem 10 er hæsta einkunn. Dæmi um 360 gráðu mat er á mynd 2 hér að neðan. 

360° - mat 

Stjórnandi sem er metinn: Nafn Kvarði 1 - 10 

Hegðun eða  viðhorf Sjálfsmat 
Meðaltal 
svarenda Bil 

1. Gefur nægar upplýsingar 9 7,5 -1,5 

2. Er umhyggjusamur 10 6,2 -3,8 

3. Gefur leiðbeiningar 9 3,9 -5,1 

4. Setur há viðmið 7 9,0 +2,0 

5. Gefur reglulega endurgjöf 10 6,3 -3,7 

6. Stuðlar að samvinnu 9 5,1 -3,9 

7. Veitir innblástur 10 2,8 -7,2 

8. Veitir tilfinningalegan stuðning 8 3,7 -4,3 

9. Er hjálpsamur stjórnandi 10 4,5 -5,5 

10. Hvetur fólk til að vera sjáflstætt 6 9,4 +3,4 

Mynd 2. 360 gráðu mat (Drubin, 2007. bls.113) 

Síðasti dálkurinn á myndinni hér að ofan eða bilið segir til um hvort aðrir þátttakendur 

hafi metið stjórnandann hærra eða lægra en hann sjálfur. Ef niðurstöður eru þar í plús, 

hafa aðrir þátttakendur metið hann hærra.  
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Spurningalistinn er nafnlaus og er mikilvægt að ekki sé hægt að rekja svörin til svarenda, en 

nafnleysi og órekjanleiki er mikilvægur þáttur fyrir áreiðanleika matsins þar sem niðurstöður 

geta gefið skakka mynd ef starfsmenn verða hræddir við að svara heiðarlega sökum þess að 

eiga það á hættu að missa af stöðuhækkun, umbun eða verða jafnvel fyrir brottrekstri. Því er 

mikilvægt að matið sé ekki notað í neikvæðum tilgangi (Dubrin, 2007).  

Í upphafi stjórnendaþjálfunar, þegar valin hefur verið stjórnandi sem þjálfunina á að fá 

og einnig þjálfari til að vinna með honum, er árangursríkast að þjálfarinn fái 360 gráðu 

mat á stjórnandanum. Þjálfarinn miðlar svo upplýsingunum úr matinu til stjórnandans. 

Matinu er ætlað að veita uppbyggjandi gagnrýni á stjórnandann og greina frá 

styrkleikum og veikleikum hans til að fá sem raunhæfasta mynd. Því er mikilvægt að 

þjálfari miðli til stjórnandans endurgjöfinni svo hún sé notuð á réttan hátt, til að efla 

árangur stjórnandans, persónulega og faglega. Þegar matið kemur út neikvætt, er 

mikilvægt að þjálfinn  hjálpi þeim sem metinn er að nýta gagnrýnina og læra af henni, að 

setja niðurstöður í rétt samhengi og hagnast af þeim (Dubrin, 2007). Það er svo hlutverk 

þjálfans að setja sig inn í starfsumhverfi stjórnandans og þekkja gildi og sýn 

fyrirtækisins og hvaða markmiðum leitast er við að ná í þjálfuninni. Til að 

hámarksárangur náist er mikilvægt að í upphafi sé ljóst hverju stjórnandinn og fyrirtækið 

sækjast eftir. Í lok þjálfunarinnnar þarf að hanna kerfi sem styður stjórnandann og 

fyrirtækið til áframhaldandi árangurs (Sherman og Freas, 2004).  
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3 Hvatakenningar 

Viðfangsefni þessa kafla eru skilgreiningar á hvatakenningum og hvernig þær tengjast 

markþjálfun og stjórnendaþjálfun. Hvatakenningar koma fram innan margra fræðigreina 

svo sem leiðtogafræða, vinnusálfræði, sálfræði, mannauðsstjórnunar og þekkingars-

tjórnunar. Einnig hafa hvatakenningar spilað stóran þátt í námsefni greina sem fjalla um 

skipulag og stjórnun,  konur og stjórnun, samningatækni, leiðtoga og breytingastjórnun 

svo fátt eitt sé nefnt. 

Fyrst verður skoðað hvernig hvatakenningar og stjórnendaþjálfun tengjast og í kjölfarið 

verður fjallað um mismunandi hvatakenningar og umbunakerfi og hvert hlutverk þeirra 

er. Skoðaðar eru ólíkar aðferðir til umbunar í þeim tilgangi að efla og hvetja einstaklinga 

/ stjórnendur við að ná markmiðum, hvort sem um ræðir persónulega, faglega eða allrar 

skipulagsheildarinnar. 

3.1 Hvatakenningar og stjórnendaþjálfun 

Hvatning er einn af sérstaklega mikilvægum þáttum í stjórnendaþjálfun sem og allri 

markþjálfun. Í henni felst að efla einstaklinginn / stjórnandann við að finna lausnirnar 

sjálfur, fara út fyrir sitt þægindasvið og nota jákvæða styrkingu. Stjórnendaþjálfun 

byggir þannig að stórum hluta á hvatningu; á ögrandi samstarfi milli þjálfa og 

viðskiptavinar / stjórnanda, þar sem stjórnandinn er hvattur til að ná hámarks árangri 

hvort heldur sem er á persónulegum eða faglegum grundvelli.  

Áhersla er lögð á það í kenningunni um markmiðasetningu, líkt og í stjórnendaþjálfun, 

að ákveðin markmið og tryggð við þau séu megin hvataþættirnir. Markmiðin þurfi að 

vera skýr, mælanleg og ekki síst raunhæf.  Markmiðin eiga að vera ögrandi, því eftir því 

sem áskorunin er meiri til að  ná markmiðinu, eykst kraftur hvatningarinnar sem þau 

leiða af sér (Dubrin, 2007, Riggio, 2003).  

Væntingakenningin (e. expectancy theory) og markmiðakenningin (e. Goal setting 

theory) eru þær kenningar sem stjórnendur nota helst til að ákvarða viðmið, eða búa til 

ramma, um hvernig þeir hvetja starfsmenn sína og þróa og efla hæfni sína til að hvetja. 

Að hvetja aðra og veita þeim viðurkenningu og hrós, telst til jákvæðrar styrkingar 

(Drubin, 2007). Mikilvæg áhrif hvatningar er að hún leiðir oft til aukinna afkasta innan 
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skipulagsheilda því hún breytir hegðun fólks. Regluleg hvatning frá stjórnendum til 

starfsmanna og há framlegð fara hönd í hönd (Daft, 2002). 

Við krappar efnahagslegar aðstæður eins og við búum við í dag þurfa skipulagsheildir út 

um allan heim að skera niður kostnað eins og hægt er. Fjárhagslegir hvatar sem jafnan 

hafa verið notaðir verða fyrir niðurskurði, en fáir hafa notað aðrar en fjárhagslegar 

hvatningaaðferðir til að hvetja starfsmenn sína. Þó hafa margar rannsóknir sýnt að fólk 

sem hefur viðunandi laun, myndi heldur kjósa ófjárhagslega hvatningu. 

Efnahagsástandið í dag er því kjörið tækifæri fyrir stjórnendur til að endurmeta 

samsetningu hjá sér af fjárhagslegum og ófjárhagslegum hvötum sem munu þjóna 

fyrirtækjum þeirra sem best í gegnum niðursveiflu. Í nýlegri rannsókn frá árinu 2009, 

sést glöggt að stjórnendur kjósa heldur hvatningu sem er ófjárhagsleg. Rannsóknin tók 

til yfirstjórnenda, millistjórnenda og starfsmanna og var úrtakið alls staðar að úr 

heiminum. Yfir fjórðungur svarenda voru framkvæmdastjórar og hærra settir stjórnendur 

en 1.047 svör bárust frá þátttakendum. Eftirfarandi eru þeir þættir rannsóknarinnar sem 

var svarað með annaðhvort mjög mikið (e.extremely)  eða mikið (e. very). Fjárhagslegir 

hvatar voru: Peningabónus 60%, hækkun grunnlauna 52% og kaupréttur eða hlutabréf 

35%.  Ófjárhagslegu hvatarnir voru: hrós eða viðurkenning frá næsta yfirmanni 67%, 

athygli frá stjórnendum 63% og tækifæri til að stýra verkefnum og mannaforráð 62%. 

Þarna sést glöggt að ófjárhagslegu hvatarnir eru allir að fá yfir 60% meðan fjárhagslegur 

hvati eins og kaupréttur eða hlutabréf eru að fá 35% hlutfall. Athyglisvert er að sjá að 

svörun við hækkum grunnlauna er 52% þegar hrós er að fá 67%. Þessir ófjárhagslegu 

hvatar geta spilað mikilvægt hlutverk hvað varðar það að starfsmenn upplifi að 

fyrirtækið meti þá, sé umhugað um velferð þeirra og ekki síst að starfsþróun innan 

fyrirtækisins sé möguleg. Þessi sömu þættir endurtaka sig stöðugt í flestum rannsóknum, 

um leiðir til að hvetja og halda í starfsmenn (Dewhurst, Guthridge og Mohr, 2009). 

3.1.1 Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Mikilvægur þáttur í stjórnunar- og leiðtogafræðunum lýtur að því hvernig þrýstingur frá 

vinnu og einkalífi getur haft áhrif á heilsu viðkomandi starfsmanns, sem áfram svo hefur 

áhrif bæði á vinnustaðinn og fjölskylduna. Þar sem vinnustundum hjóna utan heimilis 

hefur fjölgað síðustu áratugi og aukins fjölda einstæðra foreldra, er afleiðingin 

óhjákvæmilega minni tími fyrir fjölskyldu og tómstundir. Við innleiðingu 

fjölskylduvænnar stefnu fyrirtækja er orðið algengt að boðið sé upp á sveigjanlegan 
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vinnutíma, vinnu heima og jafnvel barnagæslu á vinnustað. Fyrirtæki eru í auknum mæli 

að gera stefnu fyrirtækis fjölskylduvænlegri til þess að koma til móts við starfsmenn sem 

eiga fjölskyldur (Riggio, 2003). 

Sérstök áhersla er lögð á það í stjórnendaþjálfuninni, að stjórnendur nái að stjórna betur 

jafnvæginu milli vinnu og einkalífs, að lögð sé áhersla á það þar sem slíkt jafnvægi leiði 

til ánægðari, markvissari og betri stjórnanda og starfsmanns. Oft er tekið með í 

þjálfunina að bæta einhver ákveðin samskipti í persónulegu lífi stjórnandans. Það gæti 

verið gagnvart maka, börnum, vinum eða hverjum sem er, sem hafa áhrif á stjórnandann 

í faglega lífinu. Að hvetja stjórnendur til að rækta sjálfa sig sem einstaklinga skilar sér í 

betri afköstum og ánægðari stjórnanda.  

3.2 Skilgreining á hvatningu 

Margar mismunandi skilgreiningar hafa verið settar fram á hvatningu en árið 1991 settu 

Steer og Porter fram þá skilgreiningu að:  „Hvatning er kraftur sem hefur þrjú hlutverk:  

Hún veitir orku og orsakar það að eintaklingurinn hefst handa; hún gefur atferlinu stefnu 

í þá átt að ná tilteknu markmiði; og hún viðheldur krafti sem til þarf til að ná þessum 

markmiðum“ (Riggio, 2003, bls. 184). Hvatning er í eðli sínu því afl sem ekki er hægt að 

skoða beint og er því erfitt að kanna eða rannsaka sem slíka. Auðveldara er hins vegar að 

gera athuganir og mælingar á árangri hvatningar (Schultz og Schultz, 2002). 

Skilgreiningin á því hvernig starfsmenn upplifa hvatningu/viðurkenningu endurspeglast í 

stöðu þeirra á vinnumarkaði.  Það lýsir sér í því hvað þeir telja ásættanlegt miðað við 

vinnuna sem þeir eiga að inna af hendi og viðhorfi þeirra til vinnuskilyrða sem þeim er 

ætlað að vinna við (Child, 2005). 

3.3 Væntingakenningin (VIE) 

Ein vinsælasta kenningin um hvatningu er væntingakenningin, einnig þekkt sem VIE 

kenning. Hún gerir ráð fyrir að starfsmenn hugsi rökrétt og taki ákvarðanir út frá því, og 

að þeir meti framlag sitt og útkomu. Þrír megin þættir eru kjarninn í 

væntingarkenningunni. Í fyrsta lagi er það verðmæti eða gildi sem er talið skipta máli og 

tengt við tiltekna niðurstöðu. Í öðru lagi það samhengi sem talið er vera milli tiltekinnar 

frammistöðu og líkum á ákveðinni niðurstöðu eða umbun. Í þriðja lagi eru það væntingar 

um að viðleitni leiði til ákveðinnar frammistöðu. Í þessu felst að til þess að umbun sé 
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hvetjandi þarf hún að hafa gildi fyrir einstaklinginn. Það verður að vera fyrirsjáanlegt 

samband milli viðleitni og frammistöðu, jafnframt því að samhengi sé á milli 

frammistöðu og þess virði sem útkoman er fyrir einstaklinginn. Væntingakenningin er 

gagnlegt tæki fyrir stjórnendur að styðjast við til að hvetja starfsmenn sína í átt að 

hámarsk árangri (Drubin, 2007). 

3.4 Þarfakenning Maslow 

Margar hvatningakenningar gera ráð fyrir að fólk hafi þarfir sem eru mikilvægar fyrir 

hvatningu. Abraham Maslow setti fram þekkta kenningu um að fólk leitist fyrst við að 

uppfylla öryggis- og líffræðilegar þarfir áður en leitast er við að uppfylla félagslegar, 

virðingar- eða sjálfsþróunartengdar þarfir, að fólk færist frá einu þrepi í annað upp 

pýramída þar sem tvö neðstu þrepin eru skilgreind sem líffræðilegar þarfir og 

öryggisþarfir sem þarf að uppfylla áður en fólk fer ofar. Í efsta þrepinu nýta 

einstaklingar hæfileika sína til fullnustu (Roberts, 2001). Á hverju þrepi er tiltekin þörf 

eða hvöt sem virkjar hegðun fólks og beinir henni að ákveðnum markmiðum. Hverju 

þrepi í pýramídanum þarf að fullnægja samkvæmt kenningunni áður en hægt er að flytja 

sig upp um þrep. Þannig þýðir til dæmis ekki að vinna við að auka sjálfsvirðingu hjá 

einstaklingi sem er svangur eða ósofinn (Kotler og Keller, 2006). 

Mynd 3. Maslow þarfapýramídinn 
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Eins og sýnt er á myndinni hér að ofan er þörfunum í skipt í eftirfarandi þrep: 

Grunnþarfir/ líkamlegar þarfir (Physiological t.d. borða, sofa, skjól), þörf fyrir öryggi 

(security t.d. húsaskjól, vernd), félagslegar þarfir (Social t.d. samskipti, vinátta og ást), 

Virðing /viðurkenning (self esteem t.d. sjálfsálit, staða), sjálfsþróun -tjáning (self-

actualizing t.d. sjálfsþroski, list, frelsi, sköpun). Þannig getur til dæmis starf uppfyllt allt 

frá grunnþörfum eingöngu, t.d. um laun og viðunandi starfsskilyrði, til þarfa fyrir öryggi, 

félagslíf og sjálfsálit. Hæst ber þó þörfin fyrir sköpun og þroska, þar sem starfið verður 

samofið lífi einstaklingsins (Morgan, 2006).    

Þarfakenningin var grunnurinn að nýjum kenningum um hvatningu. Kenningin hefur 

verið vinsæl hjá stjórnendum því hún beinir sjónum manna að því að það er hægt að hafa 

hvetjandi áhrif á starfsmenn og auka tryggð án þess að greiða hærri laun.  

Þekkingarfyrirtæki og flestir stjórnendur eru yfirleitt í 2 efstu stigum píramídans 

(Morgan, 2006). Stjórnendaþjálfun og markþjálfun einblína helst á 2 efstu þrepin. 

3.5 Kenning um markmiðasetningu  

Kenningin um markmiðasetningu (e. Goal setting theory) leggur áherslu á mikilvægi 

skilgreindra, ögrandi markmiða við hvatningu og skuldbindingu einstaklinga við 

markmiðin og eru þetta talin lykilatriði við hvatningu.  Samkvæmt kenningunni leiða 

skýr og krefjandi markmið til betri frammistöðu en óljós og óskilgreind markmið. Vel 

skilgreind og skýr markmið eru eitt af mikilvægustu markmiðum markþjálfunar / 

stjórnendaþjálfunar  (Drubin, 2007). Einnig er mikilvægt að markmiðin séu mælanleg 

þegar því verður við komið. Rannsóknir á kenningum um markmiðasetningu hafa lagt 

áherslu á mikilvægi hollustu einstaklinga við markmiðin, að án þeirrar hollustu sé 

ólíklegt að markmiðasetning virki hvetjandi. Markmiðin sjálf hafa ekki hvetjandi áhrif, 

heldur er það mismunur á milli þess sem er og þess sem þykir æskilegt, sem virkar 

hvetjandi (Riggio, 2003). Markþjálfunarfræðin leggja mikla áherslu á markmið, hvernig 

skuli skilgreina þau, velta upp möguleikum hvernig og hvenær þeim skuli náð og 

fjarlægja hugsanlegar hindranir.  

3.6 Atferliskenningar 

3.6.1 Kenning um styrkingu  

Kenning um styrkingu byggir á lögmálum um skilyrt atferli, það er að atferli sé hvatt af 

afleiðingum þess. Afleiðing sem leiðir af atferli, og gegnir því hlutverki að auka 
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hvatningu til endurtekingar á atferlinu, er styrking. Það er jákvæð styrking þegar 

starfsmaður fær umbun sem hann telur eftirsóknarverða. Neikvæð styrking eða 

forðunarnám er þegar óþægilegar afleiðingar eru fjarlægðar, t.d. starfsmaður fær stutta 

hvíld frá hávaðaumhverfi. Það verður til þess að næst leggur fólk meira á sig til þess að 

fá slíka neikvæða styrkingu. Talað er um refsingu þegar vísað er til óþægilegra 

afleiðinga hegðunar sem er beitt til að draga úr henni. Refsing getur t.d. verið ávítur 

yfirmanns eða stöðulækkun. Slokknun er þegar þegar umbun er dregin tilbaka. Styrking 

er talin vera mun betri hvatning en refsing því markmið refsingar er að stöðva óæskilega 

hegðun, en styrking hvetur til æskilegrar hegðunar (Riggio, 2003).  

3.6.2 Sanngirniskenningin 
Sanngirniskenningin á rætur að rekja til sálfræði en hún leggur áherslu á að 

einstaklingurinn ákveði með vitrænum/rökrænum hætti hvort hann eigi eða eigi ekki að 

leggja aukinn kraft í einhverja aðgerð eða verk.  Félagslegur samanburður styður þessa 

kenningu.  Sanngirni eða jafnræði hlýst með samanburði á því sem fólk leggur inn í störf 

sín og þess sem það tekur út.  Það sem fólk leggur inn er t.d. vinnuframlag, kunnátta eða 

færni, menntun eða reynsla.  Það sem fólk tekur út eru viðurkenningar t.d. í formi launa, 

stöðuhækkunar eða önnur form á viðurkenningu eða hlunninda (Child, 2005). 

3.6.3 Ytri og innri hvatning 
Ein takmörkun kenningar um styrkingu er að hún leggur áherslu á ytri umbun. En þar er 

gert ráð fyrir að hún virki sem hvatning á einstaklinginn. Ýmsir fræðimenn hafa á hinn 

bóginn lagt áherslu á innri hvatningu sem verður þegar einstaklingur gerir eitthvað án 

þess að hann fái augljósa umbun fyrir aðra en framkvæmdina sjálfa. Ytri hvatning vísar 

hins vegar til þess að framkvæmd athafna sé vegna ytri umbunar. Ytri umbun getur til 

dæmis verið laun eða bónusgreiðslur. Samkvæmt þeim sem aðhyllast kenningar um innri 

hvatningu er ekki nægjanlegt að bjóða ytri umbun, heldur er mikilvægt að starfið sjálft 

sé áhugavert eða ögrandi. Því hefur verið haldið fram að leggi skipulagsheildir of mikla 

áherslu á ytri umbun geti það dregið úr innri hvatningu (Riggio, 2003). 

Að lokum hvað varðar hvatningu og umbun sem er ekki í formi fjármuna er mikilvægt 

að líta til þátta sem hafa áhrif á vellíðan í starfi. Þar má til dæmis nefna ánægju við að 

ljúka verki, áhugavert starf, viðurkenningu, traust, starfstitil, ímynd starfsmanna og gott 

starfsumhverfi.  
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Þau lærdómstækifæri sem finna má á vinnustað teljast líka til hvata. Þau geta falið í sér 

aukna eða nýja reynslu, möguleika á starfsþróun og möguleika á stöðuhækkun. Aukin 

ábyrgð innan skipulagsheildar, að geta komið með tillögur og þátttaka í ákvarðanatöku 

eru sterkir hvatar. Þá eru sveigjanlegur vinnutími, viðbótar frítími og jafnvel möguleiki á 

hlutastarfi allt þættir sem teljast til umbunar (Verweire og Van den Berghe, 2006).   
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4 Tengsl stjórnendaþjálfunar og leiðtogafræða 

Mikið hefur verið rætt og ritað í gegnum tíðina um hvernig góður og áhrifaríkur 

stjórnandi eða leiðtogi er, og hvað það sé helst sem einkenni hann. Ógrynni bóka og 

greina hafa verið skrifaðar um leiðtoga, enda hafa fá hugtök verið eins mikið rannsökuð, 

þó skiptar skoðanir séu á því hvað felist í hugatakinu. Einnig hafa margir fjallað um 

muninn á leiðtoga og stjórnanda. Ein skilgreiningin á stjórnanda og leiðtoga er sú að 

hlutverk stjórnanda sé að sjá um áætlanagerð og eftirfylgni þeirra. Hann sjái um 

ráðningar og skipulag, úthlutun verka, þróun ferla og starfshátta ásamt almennu eftirliti. 

Leiðtogi hafi hinsvegar það hlutverk að skilgreina framtíðarsýn fyrirtækis og hvernig 

stefna þess skuli vera til þess að ná settum markmiðum. Hann miðli sýn og stefnu til 

starfsmanna og fái þá til þess að ganga í sömu átt með því að hvetja og virkja þá til þess 

að sigrast á hindrunum sem upp kunna að koma  (Kotter, 1996). Önnur skilgreining er á 

þá leið að einkenni leiðtoga séu að móta framtíðarsýn og stefnu til að innleiða 

breytingar. Leiðtogar spyrji kröftugra spurninga, eins og hvað og hvers vegna? Þeir 

hvetji fólk til að setja sér markmið og sigrast á þeim hindrunum sem í veginum verða. 

Einnig stuðla þeir að jákvæðum og stundum jafnvel dramatískum breytingum (Ásdís 

Halla Bragadóttir, 2000). Í daglegu tali er oft talað um að stjórnandi sjái um að gera 

hlutina rétt á meðan leiðtoginn geri réttu hlutina! 

Í stjórnendaþjálfun fara stjórnandi og markþjálfi saman yfir markmið þjálfunarinnar og 

yfir mikilvægi þess og forgangsröðun. Því næst er því sett tímamörk og ákvörðuð besta 

leiðin til að ná markmiðinu.  

Til að ná settum markmiðum er vert að hafa í huga mikilvægi hvatningar, hvort sem um 

ræðir fyrir velgengni einstaklinga, hópa eða fyrirtækja. En það er vilji fólks til þess að 

framkvæma (Brooks, 2009). Nýlegar kenningar um leiðtoga og stjórnendur leggja meiri 

áherslu á hvatningu, markmið og sýn; að markmið fyrirtækisins og leiðin að þeim séu öllum 

ljós og að markmiðin hafi sameiginlegan ávinning fyrir stjórnendur og aðra starfsmenn 

(Hackman og Johnson, 2004). Það eru því mikil og sterk tengsl á milli stjórnendaþjálfunar 

og leiðtogafræða. Bæði snúa leiðtogafræðin og stjórnendaþjálfunin að samskiptum, 

ákvarðanatökum, markmiðasetningum og skipulagningu og ekki síst hvatningu. 
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4.1 Tilfinningagreind 

Tilfinningar, samkennd og greind eru hugtök sem sífellt eru að verða algengari í 

tengslum við stjórnun og forystu. Mikið hefur verið fjallað um tilfinningagreind (e. 

emotional intelligence) innan leiðtogafræðanna í tengslum við áhrifaríka stjórnun en hún 

hefur verið talin til þeirra þátta er einkenni góða leiðtoga. Samkvæmt rannsókn 

Kirkpatricks & Lockes eru lykilpersónueinkenni leiðtoga meðal annars greind, metnaður 

og hvötin til að leiða fólk að ákveðnu markmiði. Þessir leiðtogar eru fljótari að læra, 

draga skynsamar ályktanir og eru færari í að skapa sýn og þróa aðferðir til að koma 

henni í framkvæmd (Kirkpatricks og Lockes 1991).  

Árið 1995 kom Goleman með nýja sýn á greind manna í bók sinni Tilfinningagreind en  

þar úrskýrir Goleman tilfinningagreind sem „hæfnina til að greina eigin tilfinningar og 

annarra, hæfnina til að hvetja okkur sjálf og stjórna tilfinningum okkar og samböndum”. 

Samkvæmt honum felst munurinn milli bestu leiðtoganna og annarra í því að „þeir skilja 

hve mikil áhrif tilfinningar hafa á vinnustað“. Árangursríkustu leiðtogarnir eru því taldir 

hafa hærri tilfinningagreind en aðrir. (Goleman, 1995).  Lykilatriði tilfinningagreindar 

eru persónuleg hæfni, samkennd, sjálfsmeðvitund- og stjórn,  félagsleg vitund og 

félagsleg færni. Þessa þætti er hægt að þjálfa með sér, en einnig vex tifinningagreind 

með aldrinum. Leiðtogar og aðrir stjórnendur þurfa að geta stjórnað tilfinningum sínum 

og hegðun í erfiðum aðstæðum en ekki láta þær stjórna sér. Í félagslegri vitund felst 

næmni á þarfir og tilfinningar annarra og ekki síður á fyrirtækjamenningu innan 

skipulagsheilda. Félagsleg færni lýtur að getu til að mynda tengslanet, hafa áhrif á aðra, 

veita innblástur, veita hvatningu, leysa ágreining og ekki síst færni til samvinnu með 

öðrum (Goleman, 1995).   

Goleman og fleiri skrifuðu árið 2002 bókina  Forysta og tilfinningagreind, en þar er 

fjallað um hvernig tifinningagreind hefur áhrif á stjórnunarstíl leiðtoga. Þar er sýnt fram 

á tengsl milli velgengni og „eðlisforystu“ og dregin sú ályktun að tifinningar leiðtoga, á 

öllum sviðum lífs þeirra, geisli frá þeim og hafi jákvæð áhrif á þá sem eru í kringum þá 

(Goleman, o.fl. 2004). Rannsókn Goleman o.fl. (2002) sýnir að tilfinningagreind skýrir 

um 90% af frammistöðu leiðtoga. Að stjórna og leiða snúi að miklu leyti að tilfinningum 

og að árangur leiðtoga mælist í hve vel þeim gengur að fá annað fólk til að ná árangri. 

Ljóst er að tilfinningagreind er ekki einn einstakur þáttur heldur samspil margra þátta. 

Sterk tenging er á milli markþjálfunar og tilfinningagreindar. Þegar unnið er með 
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einstaklingum að verkefnum eins og að auka sjálfsvitund þeirra, það er að efla 

einbeitingu, ákveðni, sjálfstraust og samskiptahæfni þeirra, eykst í kjölfarið skilningur 

þeirra á eigin tilfinningum og samskiptahegðun og þeim áhrifum sem hún hefur á aðra 

(Grant, 2004). 

Rannsóknir á tilfinningagreind hafa vakið athygli á tengslum þeim sem ríkja milli þess 

persónulegs þroska stjórnenda sem hægt er að ná með stjórnendaþjálfun og árangri 

fyrirtækja. Rekstrareiningum sem er stjórnað af stjórnendum sem þjálfa starfsmenn sína 

og taka virkan þátt í þróun þeirra í starfi, eru þannig líklegri til að ná árangri, samkvæmt 

hvaða mælingum sem er (Hunt og Weintraub, 2004).  

4.2 Ákvörðunartökur 

Samkvæmt Mintzberg hafa stjórnendur þrjú megin hlutverk. Þau hlutverk snúa að 

samskiptum, upplýsingagjöf og ákvörðunum (Mintzberg, 1989). Ákvörðunar-

tökuhlutverkið spilar eitt af mikilvægari hlutverkum stjórnanda og er eitt af því sem 

sérstaklega einkennir þá. Árangursríkir stjórnendur þurfa að búa yfir hæfni til þess að 

lesa í þær aðstæður sem þeir lifa og starfa við. Þessi eiginleiki þróast oftast ómeðvitað og 

byggist hvort tveggja á reynslu og meðfæddum hæfileikum. Af þessum ástæðum er því 

oft haldið fram að árangursríkir stjórnendur búi fremur yfir meðfæddum slíkum 

hæfileikum en að þeir séu áunnir, þeir hafi eins konar galdramátt til að skilja og breyta 

aðstæðum sér í hag. Þeir hafa burði til að vera opnir og sveigjanlegir og forðast að draga 

ályktanir fyrr en áreiðanlegar upplýsingar liggja fyrir. Þessir eiginleikar eru taldir 

ómissandi við ákvarðanatökur (Morgan, 2006).    

Hvernig fyrirtækjum vegnar veltur á ákvarðanatökum stjórnenda þeirra, því það eru þeir 

sem taka ákvarðanir en ekki fyrirtækin sjálf. Ákvarðanatökurnar eru miserfiðar og er 

yfirleitt er engin trygging fyrir því að sú ákvörðun sem tekin er sé rétt fyrr en á 

afleiðingarnar reynir. Hinn mikli hraði í viðskiptaumhverfinu í dag kallar oft á hraðar 

ákvarðanatökur og flóknar, og ekki síst hefur óvissustig aukist við aukna hnattvæðingu.  

Ferli ákvarðanataka skiptist í tvennt: Greiningarferli og lausnaferli. Í greiningaferli 

fæðist hugmynd, hún er greind, og þar er aflað gagna, en í lausnaferli er ákvörðunin 

tekin í framkvæmd (Daft, 2004). Hvað varðar þau vandamál sem upp koma við 

ákvarðanatökur þá er aðallega um að ræða óvissu um hvert tekin ákvörðun muni leiða 

fyrirtækið og hvaða afleiðingar eða örlög fylgja í kjölfar hennar. Ákvörðunartaka byggist 
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á innsæi, þær eru tvísýnar og sjaldnast eru þær skýrar, sem veldur oft óöryggi við 

ákvarðanatökur (Drummond, 2001).  

Stjórn á ákvörðunartöku fer eftir þeim hæfileikum til að hafa áhrif á niðurstöður þegar 

teknar eru ákvarðanir. Um er að ræða þrennskonar þætti þegar talað er um 

ákvörðunartöku: Forsenda ákvörðunar gefur möguleika á að ná áhrifum strax í byrjun 

og koma í veg fyrir að tekin sé skaðleg ákvörðun, eða stýra því að ákvörðun verði 

áhugaverð. Ákvörðunarferlið sjálft snýst um hvernig taka eigi ákvörðun, hverjir eiga að 

koma að henni og hvenær hún komi til framkvæmda. Að lokum er hægt að hafa áhrif á 

útkomu og ávinning ákvörðunar. Hvernig málsþróun verði háttað og hvernig 

niðurstöðum er hrint í framkvæmd (Morgan, 2006).    

Stjórnendur fyrirtækja taka ákvarðanir daglega, sumar liggja ljósar fyrir en aðrar eru 

flóknari, erfiðari og varða jafnvel tilfinningar fólks og sumar krefjast mikillar áhættu og 

óvissu. Algengt er að farið sé í gegnum eftirfarandi fimm skref við rökfærslu 

ákvörðunartöku: 

Mynd 4. Ferli ákvörðunartöku 

Eins og sýnt er á mynd 4 hér að ofan er fyrsta skref ákvörðunartökuferlis að ákveða 

hvert markmiðið er með ákvörðunartökunni, af hverju eigi að taka hana og hvaða árangri 
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sé sóst eftir. Mikilvægt er í þessu skrefi að greina hvort og þá hvernig ákvörðunartakan 

sé mikilvæg fyrirtækinu og ákvarða hverja skuli hafa með í ráðum. Í næsta skrefi er 

markmiðið, og þar með ákvörðunin, rammað inn nákvæmar. Hvort ákvörðunin verði 

árangursrík ræðst af því hversu skýrt markmiðið er fram sett og hvaða áhrif ákvörðunin 

mun hafa á sameiginleg markmið fyrirtækisins. Þriðja skrefið er öflun gagna og skoðun 

þeirra valkosta sem í boði eru. Nauðsynlegt er að skoða vel alla valmöguleika, jafnvel 

nýja, til að auka líkur á því að rétt ákvörðun verði tekin. Í fjórða skrefinu eru valkostirnir 

metnir út frá rausæi, áhættu og afleiðingum hvers valmöguleika. Að lokum er vænlegasti 

valkosturinn valinn og ákvörðunin tekin (Luecke, 2006). 

Erfitt getur verið að vita hvenær allar staðreyndir eru komnar fram, hvenær búið sé að  

skoða allar hliðar málsins og möguleika, og hvenær tími sé að taka ákvörðun. 

Samkvæmt fræðum markþjálfunar og skilgreiningum er hver og einn einstaklingur 

sérfræðingur í sínu lífi og hefur svörin við spurningum sínum innra með sér. Ákveðin 

tækni er notuð við samtöl milli markþjálfa og viðskiptavinar til að finna þessi svör (Hall, 

Oatzo og Hollenbeck, 1999). 

Við stjórnendaþjálfun er í  sumum tilfellum stuðst við ákveðið ferli eða módel við 

ákvarðanatökur sem ber heitið HHG. Skammstöfunin stendur fyrir Head, Heart and 

Gutt, og er þar átt við heila, hjarta og innsæi. Samkvæmt kenningum markþjálfunar tekur 

fólk ákvarðanir með einum af þessum þáttum, samspil tveggja eða jafnvel allra. Í þessu 

líkani er átt við að heilinn stjórnist af rökum, hjartað út frá tilfinningum og jafnvel 

tilfinningagreind og svo innsæið eða það sem þú finnur innra með þér að er rétt. Stuðst 

er við þetta ferli við stjórnendaþjálfun þegar markmiðið með þjálfuninni er  

ákvörðunartaka. Ferlið með markþjálfanum er að stjórnandinn viti og skýri frá 

markmiðinu með ákvörðunartökunni. Markjálfinn fer með stjórnandanum í gengum 

skoðun á því af hverju taka þarf þessa ákvörðun, hverju hún á að skila og af hverju hún 

er mikilvæg. Þegar það er ljóst er ákvörðunin römmuð inn og valkostir skoðaðir sem 

snúa að ákvörðuninni. Hindranirnar fyrir árangursríkri ákvörðunartöku eru fjarlægðar, 

ákvarðaður er hentugasti valkosturinn og að lokum er ákvörðun tekin.  

Hlutverk markþjálfans er að spyrja stjórnandann kröftugra spurninga og fá stjórnandann 

til að skoða fleiri hliðar, valmöguleika eða sjónarhorn sem gætu haft áhrif á innrömmun 

ákvörðunarinnar (Cheryl Smith munnleg heimild, 27. apríl 2010). Með því fær 

markþjálfinn stjórnandann til þess að fara út fyrir sinn hefðbundna þankagang. 
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4.3 Markmiðasetning  

Einn af eftirminnilegustu leiðtogum sögunnar og Nobels friðarverðlaunahafinn Dr. 

Martin Luther King Jr., flutti eina frægustu ræðu allra tíma um mannréttindi þann 28. 

ágúst árið 1963 og gerði þar setninguna „Ég á mér draum!“ ódauðlega. Markmið hans 

um réttindi blökkumanna í Bandaríkjunum var sýnilegt öllum, hann hafði fylgjendur sem 

höfðu sama markmið og öll áttu það sameiginlegt að virkilega vilja ná þeim ávinningi 

(Nobelprize, e.d.). 

Í leiðtogahæfni (e. leadership) felst hæfileikinn til að skilgreina raunveruleika annarra 

(Morgan, 2006). Mikilvægt er að stjórnendur myndi gott samband við starfsmenn sína. 

Ef starfsmenn finna fyrir þessu sambandi þar sem þeim er sýnd tillitsemi er líklegra að 

þeir haldi tryggð við fyrirtækið. Stjórnandinn þarf að deila ábyrgð til starfsmanna og 

leyfa þeim að taka þátt, setja með þeim markmið og verðlauna góða frammistöðu til 

dæmis með því að hrósa starfsfólkinu (Huges, Ginnet og Curphy, 2009).  

Við markmiðasetningu hafa mörg mismunandi líkön eða módel verið vinsæl til að 

styðjast við svo markmiðið verði vel skilgreint og raunhæft. Eitt þeirra sem algengt er að 

stuðst sé við heitir SMART líkan. SMART er skammstöfun sem stendur á ensku fyrir 

Specific, Measurable, Attainable, Realistic og Timely en það hefur verið þýtt á íslensku 

sem sértæk,  mælanleg, áreiðanleg, raunhæf og tímasett.  

SMART markmið: 

 S : Sértæk (specific) 

 M: Mælanleg (measurable) 

 A: Áreiðanleg (attainable) 

 R: Raunhæf (realistic) 

 T: Tímamörk (timely) 

Mynd 5. SMART markmið 

Markmiðasetningu má skilgreina sem ferli frá ákvörðun um hvaða sértæka markmiði á 

að ná. Mikilvægt er að markmið séu skrifleg, því í því felst ákveðin yfirlýsing frá 

viðkomandi um að hann sé ákveðin í að ná þeim (Rouillard, 2003). Mynd 5 sýnir 

ákveðið hvaða þættir hafa áhrif á markmiðið.  
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Mynd 6. Markmiðasetning 

Að skipta markmiðinu, áfanganum sem á að ná, niður í þætti gerir markmiðið skýrara. 

Markmiðið þarf að hafa einhvern greinanlegan mælikvarða og getur hann verið hvað 

sem er svo lengi sem hann gefur til kynna hvenær markmiðiðinu sé náð. Sem dæmi má 

nefna getur mælikvarðinn verið tímamörk, fjöldi, einkunn, ákveðin upphæð eða 

fjárhagsáætlun. Að hafa markmið tímasett með nákvæmri tímasetningu á því hvenær 

markmiðinu skal vera náð, hefur hvetjandi áhrif á einstaklinginn til að ná markmiðinu. 

Þegar kostnaður er hluti af markmiðinu getur hann verið til dæmis í formi peninga, tíma 

eða auðlinda. Mikilvægt er að skilgreina hver kostnaður markmiðs er og búa til áætlun 

til að halda honum innan ákveðins ramma. Einnig skiptir miklu máli að þau séu skrifleg 

þar sem það skýri markmiðið og er það ákveðin yfirlýsing um að viðkomandi sé 

staðráðin í að ná markmiðinu. Æskilegast er að markmiðið sé mælanlegt, áreiðanlegt og 

raunhæft og því séu sett lokadagsetning eða tímamörk (Rouillard, 2003). 

Að vinna að markmiði með markþjálfa hefur margvísleg áhrif. Í fyrsta lagi er markmiðið 

sagt upphátt og verður því raunverulegra, markþjálfinn spyr kröftugra spurninga til að 

einstaklingurinn geti áttað sig á hvort hann vilji í raun ná þessu markmiði og hvort það 

skipti hann miklu máli. Ein forsenda markmiða er að þau séu viðkomandi mikilvæg og 

hann sjái ávinning af því að ná þeim. Þegar komin er skýr sýn á það hvert markmiðið 

verður er það kallað að markmiðið hafi verið rammað inn, og einstaklingurinn og 

markþjálfi sammælast um hvert markmiðið er. Næsta stig ferlisins er að farið er yfir 
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mögulegar leiðir til að ná markmiðinu og sem flestum möguleikum og leiðum er velt 

upp en markþjálfinn notar kröftugar spurningar til að hvetja einstaklinginn til að kafa 

djúpt og leita allra hugsanlegar leiða og valkosta. Þegar vænlegasti möguleikinn eða 

leiðin hefur verið valin er farið í að skipuleggja aðgerðir, hvað þarf að gerast til að 

markmiðinu verði náð, við hverja er gott að ráðfæra sig eða fá með sér í lið og hvað 

viðkomandi þurfi að gera sjálfur til að markmiðið náist. Á þessu stigi ferlisins er einnig 

farið í að fjarlægja hindranir, að fjarlægja það sem gæti staðið í vegi fyrir því að 

markmiðið náist. Í lok hvers samtals er sammælst um hvaða skref einstaklingurinn eigi 

að taka í átt að markmiðinu fram að næsta samtali, en þá er farið yfir markmiðið aftur og 

það jafnvel endurskoðað. Í þeim samtölum sem fylgja í kjölfarið er nýjum möguleikum 

velt upp og jafnvel hafa þá komið í ljós nýjar hindranir. Markmiðið er því rammað inn á 

nýjan leik og í lok samtalanna hefur einstaklingurinn ný verkefni fram að næsta samtali, 

alveg þar til markmiðinu hefur verið náð (Coach U Inc, 2005).  
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5 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðum og framkvæmd rannsóknarinnar. 

Kaflinn skiptist í umfjöllun um markmið rannsóknarinnar, aðferð, þátttakendur og 

framkvæmd og úrvinnslu gagna. 

Rannsókn þessi hófst í mars árið 2010 og lauk í apríl sama ár.  Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru tíu talsins, og voru þeir þátttakendur valdir út frá ákveðnum 

skilyrðum; að þeir væru stjórnendur og hefðu hlotið stjórnendaþjálfun. 

5.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort stjórnendur eigi auðveldara með 

ákvarðanatökur eftir að hafa hlotið stjórnendaþjálfun og hvort markmiðasetning þeirra 

hefði breyst í kjölfarið. Hvort aðrar aðferðir séu notaðar við ákvarðanatökur eftir 

þjálfunina og þá hvort upplifun stjórnendanna sé að þjálfunin hafi verið árangursrík hvað 

varðar ákvarðanatökur. Annað markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort stjórnendur 

setji sér fleiri markmið í kjölfarið, hvort þau séu sett fram á annan hátt en fyrir þjálfun, 

hvort fleiri markmið náist og þá jafnvel á styttri tíma. 

5.2 Rannsóknaraðferð 

Notast var við eigindlega aðferðafræði í rannsókninni. Eigindleg aðferðafræði (e. 

qualitative research) veitir innsýn og skilning á viðfangsefninu með orðum, lýsingum og 

setningum.  Þessi rannsóknaraðferð er lítið mótuð og hún byggir á litlum úrtökum til að 

veita innsýn og skilning í rannsóknaraðstæður (Haukur Freyr Gylfason, 2007). 

Eigindleg aðferð er túlkunaraðferð þar sem leitast er við að lýsa, umorða, þýða og skilja 

það sem sagt er, en ekki hversu oft. Hálf opið viðtal, ein helsta gagnasöfnunartæknin í 

eigindlegu aðferðafræðinni, gefur rannsakanda tækifæri á að upplifa og kynnast 

viðmælanda sínum og fá þannig dýpri skilning á sjónarmiðum eða skoðunum 

viðmælandans sem verið er að rannsaka (Copper og Schindler, 2006). Með eigindlegri 

aðferð er leitast eftir að lýsa veruleika annarra eins og þeir upplifa hann með beinum 

upplýsingum til að fá ákveðna heildarsýn á upplifun þeirra og hvernig viðkomandi 

skilgreinir þá upplifun og reynslu sem það býr yfir (Esteberg, 2002).  Eigindleg aðferð 
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hentar því mjög vel í þessa rannsókn þar sem rannsaka á upplifun, skoðanir og áhrif 

þjálfunarinnar á einstaklinga og hvaða áhrif þjálfunin hafði á þátttakendur 

rannsóknarinnar og þau fyrirtæki sem þeir starfar hjá. Þannig getur viðmælandi tjáð 

rannsakanda í eigin orðum skoðanir sínar og upplifun og rannsakandi fær dýpri skilning 

á upplifun þeirra af þjálfuninni. 

5.3 Viðtölin 

5.3.1 Þátttakendur 
Þátttakendur voru valdir markvisst út frá viðmiðum sem sett voru í upphafi. Þessi viðmið 

voru að viðmælendurnir væru stjórnendur hefðu hlotið stjórnendaþjálfun í að minnsta 

kosti 5 skipti. Ákveðið var að ekki væru fleiri en tveir viðmælendur sem hefðu verið hjá 

sama markþjálfa eða ynnu hjá sama fyrirtæki til að fá sem fjölbreyttast úrtak. Úrtakið 

kom frá sjö mismunandi markþjálfum. Þetta val var hugsað til þess að ná að öðlast 

skilning á viðhorfi einstaklinga með sem ólíkastan bakgrunn. Einnig þurftu þeir að vera 

einhverjir sem rannsakandinn þekkti ekki, en það viðmið var sett með það í huga að 

reyna að koma í veg fyrir skekkju og annmarka á rannsókninni, en vina- eða 

kunningjaskapur getur vel haft áhrif, sem dregið hefðu getað úr framgangi 

rannsóknarinnar (Copper og Schindler, 2006). 

Við val á þátttakendum leituðu rannsakandi og leiðbeinandi í sameiningu aðstoðar hjá 

markþjálfum í gegnum tenglsanet sín og einnig hjá Félagi markþjálfa á Íslandi. 

Rannsakandi fékk sjö markþjálfa til að aðstoða við að finna viðmælendur út frá 

viðmiðunum sem sett voru í upphafi. Markþjálfarnir höfðu samband við stjórnendur í 

gegnum sitt tengslanet og óskuðu eftir samþykki þeirra til að taka þátt. Þegar 

viðmælendur höfðu gefið samþykki sitt við markþjálfa sinn hafði rannsakandi samband 

við þá í gegnum tölvupóst eða með símtali og upplýsti um hvað rannsóknin væri og 

hvernig viðtalið færi fram og var þá tímasetning ákveðin fyrir viðtalið.  

Viðmælendum var öllum tjáð að nafnleyndar yrði gætt sem og að frumgögnum yrði eytt 

að lokinni úrvinnslu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar yrði þeim gefið gerfinafn, eða 

„Viðmælandi 1“. Að upplýsa um að 100% trúnaðar verði gætt og nafnleyndar ef óskað 

er, er hluti af því að reyna að koma í veg fyrir að þátttakandi hörfi frá þátttöku vegna 

hræðslu um að efni yrði dreift að honum forspurðum (Esteberg, 2002). Útskýrt var fyrir 

þátttakendum þegar viðtalsboðun átti sér stað  um hvað rannsóknin fjallaði og í hvaða 
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tilgangi hún væri unnin af rannsakanda. Til að þátttakandi geti trúað að svörun hans sé 

mikilvæg og verðug tíma hans er gott að útskýra könnunina að einhverju marki (Copper 

og Schindler, 2006). 

5.3.2 Spurningalistinn 
Spurningalisti var saminn af rannsakanda út frá rannsóknarspurningunni og sex tilgátum. 

Spurningarnar voru hannaðar til að leita svara við tilgátunum og er spurningalistinn í 

viðauka 1. Inniheldur hann 10 spurningar auk þess að spurt var um hvort hægt væri að 

nefna dæmi við flestar spurninganna. Rannsakandi hafði útbúið hálfmótaðan 

spurningalista, sem samanstóð af spurningum sem ekki voru lagðar beint fyrir 

viðmælendur heldur notaður til hliðsjónar meðan á viðtalinu stóð. Spurningalistanum var 

ætlað að leiða viðtalið og tók mið af rannsóknarspurningunni og tilgátunum 6. Ekki 

skipti öllu máli í hvaða röð spurningunum var svarað né heldur hvort vikið var út frá 

listanum að einhverju leiti eða bætt við hann í viðtalinu. Þá gat viðmælandinn tjáð 

rannsakanda í eigin orðum skoðanir sínar eða viðhorf (Bryman og Bell, 2007). 

5.3.3 Gagnaöflun 
Gagnaöflunin fólst í viðtölum við þátttakendur sem framkvæmd voru á tímabilinu 15. 

apríl til 23. apríl 2010. Viðtölin tíu sem tekin voru í rannsókninni fóru öll fram á 

skrifstofum viðmælenda, fyrir utan eitt sem tekið var í Háskóla Íslands. Viðmælendum 

var kynnt við viðtalsboðun hvernig viðtalið færi fram, að það væru fyrirfram ákveðnar 

spurningar sem stuðst yrði við en annars  væri þetta meira spjall og viðtalið yrði tekið 

upp á tölvu rannsakanda. Viðtölin tóku allt frá 39 til 113 mínútur hvert og voru 

viðmælendur ekki stoppaðir þótt þeir færu aðeins út fyrir efnið. Með þessari hálfopnu 

aðferð gafst viðmælendum kostur á að tjá skoðanir sínar og upplifun með sínum eigin 

orðum og tjáningu. Ekki gat rannsakandi merkt að tímalengd viðtalana hefði áhrif á 

greininguna. 

5.4 Úrvinnsla gagna og greining 

Viðtölin tíu sem tekin voru við þátttakendur vegna rannsóknarinnar voru öll hljóðrituð á 

HP PC tölvu í eigu rannsakanda. Upptakan var á formi Windows Media Audio file, sem 

er upptökuforrit innbyggt í stýrikerfi Windows, og var notast við Windows Media Player 

og Word við afritun gagnanna. Rannsakandi hófst strax handa við afritun ganga eftir 

hvert viðtal, meðan enn voru í fersku minni athugasemdir og hugleiðingar rannsakanda.  
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Eftir að afritun gagna var lokið hófst greiningin, þá voru gögnin lesin yfir nokkrum 

sinnum, síðan hófst svokölluð opin kóðun sem fólst í því að öll gögn voru lesin rækilega 

yfir, línu fyrir línu og hugsanleg þemu/kóði fundinn í þeim. Við þetta fóru að greinast 

mynstur í gögnunum eða sameiginlegir eiginleikar og var stuðst við þessi mynstur þegar 

hafist var handa við markvissa kóðun. Í markvissri kóðun einbeitir rannsakandi sér að 

þeim þemum/kóðum sem hann ætlar að nýta sér við rannsóknina (Esterberg, 2002). 

Í niðurstöðunum er svo greining á gögnunum, og er þeim skipt í þá flokka sem valdir eru 

út frá kóðuninni og dregnar fram niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokinni greiningu var 

öllum gögnum eytt, það er hljóðupptökum og upplýsingum um viðmælendur og annað 

sem gæti tengt þá við rannsóknina. Viðmælendur fengu loforð um það áður en samþykki 

fékkst fyrir viðtölunum.  
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar.  Tilgátur rannsóknarinnar eru 

sex og flokkast þær í tvö megin þemu, 1) ákvarðanatökur stjórnenda og 2) 

markmiðasetningu. Hvort þema hefur svo undirflokka, þar sem farið er nánar í hvort 

þema og niðurstöður kynntar í lok hvors þema.  Rannsóknarspurningin er: Bætir 

stjórnendaþjálfun ákvarðanatökur stjórnenda? Er henni svarað í lok kaflans. 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru tíu, fjórar konur og sex karlmenn. Til að gæta fyllsta 

trúnaðar koma engin nöfn fram í niðurstöðunum.  

6.1 Ákvarðanatökur stjórnenda 

Fyrri hluti þessa kafla snýr að niðurstöðum rannsóknarinnar varðandi ákvarðanatökur 

stjórnenda í kjölfar stjórnendaþjálfunar. Hvort öryggi stjórnenda við ákvarðanatökur hafi 

breyst og hvort ferli við ákvarðanatökur sé annað hjá stjórnendum eftir að hafa hlotið 

þjálfunina. Einnig var spurt um hvort mælingar hafi verið gerðar á gæðum ákvarðana í 

kjölfar stjórnendaþjálfunar. 

6.1.1 Öryggi við ákvarðanatökur 
Fyrsta tilgátan sem sett var fram í upphafi af rannsakanda hljóðaði svo: Stjórnendur sem 

hafa hlotið stjórnendaþjálfun eru öruggari gagnvart ákvarðanatökum en áður. 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir stjórnendur vörðuðu hvort þeir upplifðu breytingu á 

sjálfstrausti eða öryggi gagnvart ákvarðanatökum í kjölfar þjálfunarinnar og hvort þeir 

upplifðu að þeir treystu innsæi sínu betur í kjölfar þjálfunarinnar.  

Níu viðmælendur af tíu sögðust vera sammála því að ekki væri spurning að sjálfstraust 

eða öryggi við ákvarðanatökur í kjölfar þjálfunarinnar hefði aukist. Einn viðmælandinn 

taldi sig ekki finna mun á því. 

Einn viðmælandinn fann mikin mun á auknu sjálfstrausti við ákvarðanatökur í kjölfar 

þjálfunarinnar sem einnig hefði skilað sér í tímasparnaði.  

[...] Já, aukist já virkilega... ég hérna.. já ég treysti innsæi mínu betur... og.. ég 

er öruggari með mig þegar ég tek ákvarðanir. Til dæmis geng ég meira beint 



  

45 

til verks og er miklu fljótari því það eru ekki svona vöflur á mér. Það sparar 

mikin tíma, er ekki eins lengi að hugsa...já og einbeittari. Í dag þá fer já ekki 

eins mikið á to do listann minn... ef kemur eitthvað upp sko þá vil ég afgreiða 

það strax ef ég get....taka ákvörðun og málið er búið. [...] 

Annar viðmælandi hafði orð á því að ferlið við ákvarðanatökur væri annað í kjölfar 

þjálfunarinnar, það væri betur afmarkað og markvissara og einnig hefði sjálfstrautið 

aukist við ákvarðanatökur. 

[...] Ég mundi segja tvímælalaust.. já og leiðbeiningar og já þær klárlega 

styrktu svona já mínar fyrri hugmyndir og já voru kannski ekki orðnar að 

ákvörðunum já og klárlega gekk maður með meira sjálfstraust í svona þær 

aðgerðir sem  þurfti að gera.. því þessi markþjálfun gefur svona ákveðinn 

ramma og já ég tileinkaði mér það í framhaldinu og því já klárlega hefur 

öryggi mitt aukist í framhaldinu þegar ég tek ákvarðanir.... að séu réttar og já 

bara líður betur með þær. [...] 

Niðurstaða rannsóknarinnar var einnig sú að þrír viðmælendur töldu sig hafa náð 

mestum árangri varðandi ákvörðunartöku vegna betri samskipta við samstarfsmenn. 

[...] jaá ég hef fengið meira öryggi svona helst já hérna varðandi 

ákvarðanatökur gagnvart starfsmönnum því hérna við erum farin að ná miklu 

betur saman í dag. Ég vinn með mörgum og já helst svona í ljósi 

þjálfunarinnar náum við betur saman því að já með hvaða hætti ég hef 

samskipti við fólk, hefur það breyst mikið, var soldið rauði þráðurinn hjá mér 

í þjálfuninni. [...] 

Einn viðmælandi taldi að þjálfunin hefði ekki haft áhrif á öryggi eða sjálfstraust 

varðandi ákvarðanatökur.  

[...] Ég hef reyndar alltaf verið mjög ákveðinn.... með mjög ákveðnar skoðanir 

á öllu sem ég er að vinna í og við. Það er svona...nei..svona hefur í sjálfu sér 

ekki haft mikil áhrif á það. Ég tek... ég hef alltaf tekið mjög faglegar 

ákvarðanir í minni vinnu og hérna mmmm...og þær snúast alltaf um sem sagt 

ummmm hvað er rétt og hvað er  rangt og hvaða rök liggja að baki... ég hef 
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því aldrei haft ... átt í neinum vandræðum vandamál með það. Nei ég tel ekki 

að þjálfunin hafi haft áhrif sko hjá mér á það.  [...]  

Öryggi við ákvarðanatökur getur komið úr margvíslegum áttum. Fram kom í 

rannsókninni að í stjórnendaþjálfuninni hefðu markþjálfar aukið sjálfstraust og öryggi 

viðmælenda með því að ýta þeim út fyrir þægindasvið þeirra og fengið þá til að 

uppgötva að þeir byggju yfir hæfni eða þekkingu sem þau þekktu ekki eða gerðu sér ekki 

grein fyrir áður. 

[...] tvímælalaust hefur öryggi mitt og sjálfstraust aukist til muna. Mér finnst 

vera áhrifaríkast er hérna uppgötvunin á eigin getu. Mér finnst ég vera að 

uppgötva að ég get miklu meira en ég hélt og að það er ég bara sem er minn 

versti dómari. Maður er svo dómharður oft á sjálfan sig.... en eftir þjálfunina 

er ég farin að sjá að ég hef meiri kraft og getu og að því leiti hefur sjálfstraust 

mitt aukist í kjölfar þjálfunarinnar. 

 

[...] stundum heldur maður að maður geti ekki gert eitthvað og spáir ekki 

meira í það. Bara ákveður að maður kunni ekki og lokar á. Þjálfarinn minn 

hérna hálf plataði mig til að komast að því að ég kunni það nú bara samt og já 

finna leiðina að því. Sem dæmi þá hættir mér til að svona segja að ég bara sé 

að drukkna og tilfinningin er sú alla daga. Svo tók ég frá smá tíma, eftir 

samtal við þjálfann minn, og fór hérna að skipuleggja það sem var að drekkja 

mér og ég er sko komin með allt í skipulag! Kom mér mest á óvart að ég hef 

skipulagshæfileika eftir allt saman, en þjálfarinn minn lét mig sko finna út úr 

því hvernig ég ætti að skipuleggja mig og alltaf hætta að vera að drukkna 

bara. [...] 

Niðurstöður tilgátunnar: Stjórnendur sem hafa hlotið stjórnendaþjálfun eru öruggari 

gagnvart ákvarðanatökum en áður, eru þær að níu stjórnendur voru sammála því og einn 

viðmælenda taldi sig ekki finna mun á því. Því er hægt að segja að tilgátan standist. 

6.1.2 Hraði  
Önnur tilgátan sem snýr að ákvarðanatökum er Stjórnendaþjálfun flýtir 

ákvörðunartökuferli. Flestir viðmælenda, eða sjö af tíu, töldu að í kjölfar þjálfunarinnar 

hefði hraði ákvörðunartöku aukist og að þeim liði betur með teknar ákvarðanir. Þeir 
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héldu því fram að þjálfunin hefði haft áhrif á hraðann sökum þess að þeir hefðu aukið 

öryggi gagnvart ákvarðanatökum. Ákvörðunin fer jafnan í gegnum skipulagðara ferli í 

huganum og í flestum tilfellum hefur sjálfstraustið einnig aukist og í kjölfarið hefur því 

ákvörðunartakan orðið hraðari. 

[...] Já það er ekki spurning að hérna sko að ég tek ákvarðanir hérna sko miklu 

hraðar sko ef þörf er því. Markmið mín eru finnst mér miklu skýrari um hvað 

ég vil og já vil ekki má segja og þannig ... því er ég fljótari að taka 

ákvarðanir.. er mikið öruggari [...] 

 

[...] ...að því leitinu til að sko það eru færri flækjustig þú veist þegar maður er 

komin með þessa aðferðafræði þá verður þetta svo allt einfaldara. Miklu 

meira á hreinu og veit miklu meira hvað maður vill... ekki eins erfitt allavega. 

Maður er ekki að missa sig í heldur löng símtöl.... segi í dag frekar að bara... 

þetta passar mér ekki og segi bless...afgreiði út af borðinu sem hérna hefði 

áður getað orðið heillangt símtal sko ... þó ég vissi þegar hann hringdi að ég 

vildi þetta ekki. Þannig að má segja sko að hérna já skilvirknin er miklu meiri 

en áður. [...] 

Einn viðmælenda taldi sig ekki geta sagt að þjálfunin hefði hraðað ákvarðanatöku hans, 

og taldi það jafnvel vera vegna þess að hann hefði ekki nýtt sér það í þjálfuninni. Þó taldi 

hann það hafa áhrif á ákvarðanir fram í tímann. 

[...] Ég leitaði til markþjálfa frekar með vandamál sko hérna á skrifstofunni... 

breytingar sem já erfiðar breytingar. Nei ég get ekki sagt nei að hafi breytt 

neinu með hraða, ég er hérna sko fljótur að taka ákvarðanir og já mitt starf 

krefst þess. Hins vegar já sko með ákvarðanir fram í tímann, ég nálgast þær 

öðruvísi, þá aðallega þannig að ég vinn meira markvisst að ákvörðuninni, tala 

við fleiri í dag út af þeim, og þá tek því já mundi ég segja betri ákvarðanir í 

kjölfarið. [...] 

Fram kom í viðtölunum að með því að fara með markþjálfa í gegnum ákveðið ferli við 

ákvörðunartöku, þar sem rammað var inn hvert markmiðið með ákvörðuninni væri og 

velt voru upp öllum hugsanlegum möguleikum og hindrunum, áður en ákvörðunartaka 

var tekin, virtist að mati viðmælenda það ekki hafa hægt á ákvörðunartökuferlinu. Einn 
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viðmælandinn tók fram að það hraðaði því frekar ef eitthvað væri, því dregið hefði úr 

fjölda mistaka og „slæmum ákvörðunum“ hefði fækkað. Mikill tími færi oft í að leiðrétta 

mistök og bæta fyrir slæmar ákvarðanatökur og því mætti segja að ferli ákvarðana væri 

hraðvirkara. Hugsanlegt væri þó að ef ákvörðun væri tekin of hratt, án þess að velta upp 

öllum valmöguleikum, væri farið á mis við hina réttu ákvörðun.  

Niðurstöður tilgátunnar: Stjórnendaþjálfun flýtir ákvörðunartökuferli, eru þær að sjö 

stjórnendur voru sammála því og þrír viðmælenda töldu það ekki vera eða ekki eiga við. 

Því er hægt að segja að tilgátan standist. 

6.1.3 Skyndiákvarðanir  
Tilgátan varðandi áhrif markþjálfunar á skyndiákvarðanir var Stjórnendaþjálfun 

auðveldar stjórnanda að taka skyndiákvarðanir þegar þörf er á. Viðmælendur 

rannsóknarinnar töldu að stjórnendaþjálfunin hefði áhrif á skyndiákvarðanatöku hjá átta 

viðmælendum af tíu. Þeir töldu að í kjölfar þjálfunarinnar tækju þeir meðvitaðri 

skyndiákvarðanir og einnig var áberandi í svörum þeirra að þegar upp kæmi þörf á að 

taka ákvörðun fyrirvaralaust, upplifðu viðmælendur frekar að það kæmi þeim síður úr 

jafnvægi og töldu það tengjast auknu sjálfstrausti við ákvarðanatökur. 

[...] ég læt ekki lengur koma mér úr jafnvægi eða ég veit í dag að ég má taka 

mér tíma skiluru til að taka ákvarðanir. ég finn að viðhorf mitt hefur mikið 

breyst. Ég hérna lærði í þjálfuninni að það er tvennt sem ég má alltaf og nota 

ég það. Það er að ég má alltaf vera heiðarleg já segja sem mér finnst....og þá 

já, má hugsa fyrst. Hérna já ég vil ekki láta setja mig í þá aðstöðu að ég þurfi 

að taka sko ákvarðanir í skyndi hérna... allavega stjórna aðrir en ég því ekki 

lengur. Bið bara um hreinlega að fá að svara eftir eins og smá stund, já eða 

seinna. [...] 

Einnig kom fram að viðmælendur rannsóknarinnar notuðu aðra nálgun við 

ákvarðanatöku og ekki síður við skyndiákvarðanir. Fimm viðmælenda áttu það 

sameiginlegt að upplifa aukið sjálfstraust eftir að hafa tileinkað sér að notast við ramma 

eða ferli við ákvarðanir, líkt og í þjálfunini, og í kjölfarið treystu frekar á innsæi sitt við 

skyndiákvarðanir.  

 [...] ég þarf oft að taka ákvarðanir í flýti í mínu starfi já og þegar ég þarf að 

taka ákvarðanir svona hratt í dag, geri ég það þá ekki hraðar en svo að ég geti 
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gefið mér þann tíma sem ég tel mig þurfa. Ég hef lært í markþjálfuninni að 

svara ekki fyrr en ég veit hverju ég já vill svara. Ég læt í dag skjalfesta öll 

atriði, þá eins og ef beðið væri um hvort hægt sé að skera niður ávextina áður 

en sett í skál, þá bið ég um í dag að fá á maili einhverskonar beiðni, bara 

nokkur orð og þannig þá á ég það skriflegt líka og þannig kaupi ég mér 

svigrúm til að taka ákvörðun já kaupi tíma þannig. [...] 

Einnig kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að einum viðmælanda fannst helst að 

stjórnendaþjálfunin hefði þau áhrif á töku skyndiákvarðana að þegar þörf væri á væri 

hann markvissari með ákvarðanir sínar. Öðrum viðmælanda fannst hann upplifa helst, að 

hafa öðlast frekari hæfni við að deila verkefnum betur og því væri hann betri stjórnandi í 

kjölfarið. Hafi áður tekið í skyndi ákvarðanir um að gera hlutina sjálfur. 

 [...] Já, get sagt já við því. Þetta er sem að hefur mest áhrif á mig og svona 

breytt mér. Átti það til að ef hlutirnir gengu ekki nógu og hratt að ég rauk af 

stað og gerði það sjálfur, íslenski hátturinn að gera sjálfur bara, já svona geri 

þetta bara sjálfur dæmi. En þá missti ég þennan samskipta kontakt við 

samstarfsmennina. [...] 

Niðurstöður tilgátunnar: Stjórnendaþjálfun auðveldar stjórnanda að taka skyndi-

ákvarðanir þegar þörf er á, eru þær að átta stjórnendur svöruðu að þeir væru sammála 

því og tveir viðmælenda töldu það ekki vera. Því er hægt að segja að tilgátan standist. 

6.1.4 Erfið málefni 
Varðandi erfið málefni í rannsókninni barst talið helst að ákvörðunum varðandi 

starfsmenn og töldu flestir eða 9 viðmælendur að stjórnendaþjálfunin hefði auðveldað 

mikið við ákvarðanatökur gagnvart þeim. Að geta rætt við utanaðkomandi, það  er  

markþjálfa, í fullum trúnaði um slíkar ákvarðanatökur hefði haft mikið að segja um 

hvernig þeir nálguðust erfið mál í kjölfarið.  

Tilgátan var svohljóðandi: Stjórnendaþjálfun auðveldar ákvarðanatöku um meðferð 

erfiðra mála. Spurt var hvort stjórnendaþjálfunin hafi haft áhrif á stjórnendurna og 

hvernig tekist væri á við erfið málefni, eða málefni sem varða starfsmenn og væru 

viðkvæm eða erfið.  
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[...]   já, tvímælalaust. Ég þarf hérna já það er uppsögn framundan og verður 

erfitt.. en  coaching hefur sko hérna já mikið hjálpað mér að svona setja í 

samhengi og verð öruggari, þetta er já óumflýjanlegt. Ég er búin að eins já 

negla niður af hverju og þetta já er óumflýjanlegt. Fer í dag meira í að lista 

upp valmöguleikana og ræði meira við samstarfsfólk heldur en áður og velti 

fyrir mér möguleikum, áður en ég tek ákvörðun. Tek svona frekar menn inn í 

herbergi, þjálfunin hjálpaði mér mikið í undirbúningi fyrir það samtal .... já og 

náði að leysa málið. Hlustaði miklu meira og já var ákveðnari. [...] 

Flestir viðmælendanna minna voru sammála því að ákveðin verkfæri í kjölfar 

stjórnendaþjálfunarinnar hjálpuðu þeim að takast á við og leysa erfið mál. Að þeir beittu 

öðrum aðferðum og væru því sáttari við ákvarðanir sínar og hefðu í kjölfarið aukið 

sjálfstraust gagnvart þeim ákvörðunum. Fjórir viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um 

að nú á tímum niðurskurðar, hvort sem um væri að ræða uppsagnir eða að hlunnindi 

væru tekin af starfsmönnum, hjálpaði þeim mikið að geta leitað til markþjálfa og jafnvel 

æft sig með þeim áður en þeir töluðu við starfsmenn. Þeir upplifðu að þeir væru betur 

undirbúnir þegar að ákvörðuninni kæmi. Einnig hafði þjálfunin haft áhrif á samskipti 

þeirra við samstarfsmenn í nokkrum tilfellum og hjálpaði þannig við að taka ákvarðanir 

og meðferð erfiðra mála.  

 [...] Mjög gott að geta, hafa möguleikann, að geta rætt við þjálfann áður... 

mín staða....varðandi uppsagnir... gott að hafa trúnaðinn til að fá meiri víðsýni 

og já bara sko alhliða skilningur hjálpar helling að taka á þessu..... jafnvel 

með líka já eins og með áminningar til starfsmanna... fannst það miklu 

erfiðara áður og já fann óöryggi miklu frekar... finn að ég hérna beiti öðrum 

aðferðum, já allt öðruvísi nálgun. [...] 

 

 [...] ..lagði upp með í upphafi mjög erfitt mál, það var hérna deila og þá ég 

rýndi mikið  í svona minn fasa og þá hvað ég get gert betur. Coaching 

hjálpaði mér mikið að rýna og hérna svona hvernig gat ég tekið á svona betur. 

Finn að ég hef mýkst töluvert svona og já í dag tek tillit til svona fleiri þátta 

og þá horfi til fleiri þátta og  já mundi segja allt önnur nálgun og já skilningur. 

Ég fékk mest úr út coaching varðandi samskipti við einstaklinga og líka hópa. 
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Hvernig hægt væri best að já.. er að nálgast fólk og líka koma upplýsingum til 

fólks... sem í dag hjálpar mikið við svona já erfiðari ákvarðanir. [...] 

Einn viðmælandi taldi þó að stjórnendaþjálfunin hefði ekki haft nein áhrif á hvernig 

hann tækist á við erfið mál eða ágreiningsmál. Viðmælandinn taldi samskipti vera einn 

sinn helsta styrkleika og því hefði það málefni ekki komið upp í samtölum hans við 

markþjálfann. 

Niðurstöður tilgátunnar: Stjórnendaþjálfun auðveldar ákvarðanatöku um meðferð erfiðra 

mála, eru þær að níu stjórnendur voru sammála því að þjálfunin auðveldaði ákvörðunar-

tökuna og einn viðmælandi svaraði neitandi. Því er hægt að segja að tilgátan standist. 

6.1.5 Mælikvarðar 
Síðasta tilgátan varðandi ákvarðanatökur var: Gæði ákvarðana hafa aukist í kjölfar 

stjórnendaþjálfunar. Við spurningu um hvort einhverjar mælingar hefðu verið gerðar á  

gæðum ákvarðana í kjölfar stjórnendaþjálfunar, til dæmis út frá ákveðnum kennitölum, 

eins og ROE, EBITDU, starfsmannaveltu eða öðru, svöruðu allir neitandi.  

Þó töluðu viðmælendur um að þó svo að engar nákvæmar mælingar hefðu verið gerðar 

þá væri tilfinningin sú að það hlyti að vera að gæði ákvarðana hefðu aukist. Upplifunin 

væri sú að þeir væru betri stjórnendur í kjölfarið og því hlytu gæði ákvarðanna þeirra að 

hafa aukist. 

 [...] nei það hafa nú engar sérstakar mælingar verið en samt hérna veit ég að 

það er sko alveg klárt að öllum hér líður betur þvi ég fór í coaching. [...] 

 

[...] nei það hefur ekki verið gert en auðvitað metur maður það hérna sjálfur 

og og já tel ég gífurlegan árangur vera af þjálfuninni út frá allavega mínu 

starfi. Coachinn minn lagði reyndar fyrir mig svona afmarkað sjálfsmat sem 

ég og svaraði, en það var hérna bara rýni svona fyrir mig skiluru... sem við 

svo já lögðum út með í byrjun. [...] 

Einnig kom fram hjá einum viðmælanda að hann teldi að ástæða þess að engar mælingar 

hafi verið gerðar væri sennilega sú að það væri svo stutt síðan að fyrirtækið fór að 

innleiða í fyrirtækjamenninguna hjá sér markþjálfun, en sjálfsagt yrði það gert með 

einhverjum hætti í framtíðinni. Flestir viðmælenda svöruðu á þá leið að það væri frekar 
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stutt síðan að viðkomandi fór að notast við stjórnendaþjálfun og því engar mælingar 

komnar enn allavega. 

 [...] nei engar mælingar ennþá... en það er svo stutt síðan ég fór að tileinka 

mér coaching, þá þessa aðferð. En þó veit ég að tilfinningin er góð þannig að 

já ég veit bara að þetta er að skila sko miklum árangri, ekki spurning. [...] 

Einn viðmælandi hafði á orði að eftir að hafa hlotið stjórnendaþjálfun hlustaði hann á 

annan hátt og spyrði öðruvísi spurninga, markvissari spurninga. Einnig kom fram að eitt 

fyrirtækið er í dag með stjórnendaþjálfun sem hluta af starfsþróun fyrirtækisins.  

 [...] stjórnendur hér hafa svo lítinn tíma og því er coach besta lausnin. Það er 

svo já miklu markvissara en að fara á námskeið og já með þessu ertu soldið að 

halda þér í þjálfun sem góður stjórnandi. [...] 

Niðurstöður tilgátunnar: Gæði ákvarðana hafa aukist í kjölfar stjórnendaþjálfunar, 

eru á þá leið að ekkert fyrirtækjanna hafði gert nokkrar mælingar á því og þess vegna er 

ekki hægt að meta tilgátuna út frá mælingum. 

Hins vegar þótti flestum að gæði ákvarðana hlyti að hafa aukist í kjölfar þjálfunarinnar. 

Þar sem engar mælingar höfðu verið framkvæmdar sem styddu þessa tilgátu fengust ekki 

nægilegar upplýsingar til að taka afstöðu til tilgátunnar.  

6.1.6 Markmiðasetning 

Markmiðasetning er tengd markþjálfun sterkum böndum og þá ekki síður stjórnendaþjálfun, 

en algengt er að stjórnandi fái aðstoð markþjálfa við að ramma inn markmið og velta upp 

mögulegum lausnum í samtölum við hann. Aðferðafræði markþjálfunar er gagnleg þegar 

ramma á inn markmið og hafa þau skýr, mælanleg og tímasett. 

Í síðari hluta rannsóknarinnar var tilgáta sett fram: Stjórnendur sem hafa hlotið 

stjórnendaþjálfun setja sér fleiri markmið en áður. Spurningarnar sem lagðar voru fyrir 

viðmælendur skiptust í þrjá liði, framsetningu markmiða til annarra, fjölda settra  

markmiða og hvort markmiðunum hefði frekar verið náð í kjölfar þjálfunarinnar. 

6.1.7 Framsetning markmiða 
Þegar stjórnendurnir voru spurðir hvort stjórnendaþjálfunin hefði haft áhrif á hvernig 

þeir settu fram markmið svöruðu níu því játandi og einn neitandi. 
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Helsti munurinn sem var sameiginlegur hjá viðmælendum var að það væri markvissara 

hvernig þau væru sett fram og skýrara. Frekar sett niður á blað og lögð áhersla á að 

markmiðin væru öllum þeim mikilvæg sem ættu að taka þátt í að ná þeim.  

 [...] í dag vinn ég miklu meira með samstarfsmönnum þú veist dreg þá ekki 

með mér til að ná markmiðunum og já þá á jákvæðari hátt sem er auðvitað svo 

mikilvægt. Ég finn mikinn mun á hvernig ég hugsa þetta finnst mér... hérna að 

þá þetta er auðvitað ekki bara mitt verkefni heldur þeirra og að þeir vilji ná 

betri árangri og sjái tilganginn, ég vann mikið með það. Að þeirra markmið en 

ekki einhver skipanaframsetning frá mér því þeir verða að sjá tilganginn. [...] 

 

[...] ég kannski lærði svona helst varðandi það að ég á ekki að vera að selja 

neitt já þá selja þeim markmiðin, því já heldur í samvinnu við hina að setja 

markmið sem þá já allir vilja ná. Það breyttist mikið við þjálfunina, fannst ég 

svona alltaf já þurfa að selja hugmyndina þá varðandi einhverjar breytingar 

eða já önnur markmið. [...] 

Einnig kom fram í niðurstöðunum að viðmælendur teldu að þar sem tímasetningar væru 

áhersluatriði markmiða, hefði í kjölfarið breyst hvað varðaði að markmiðin næðust 

frekar sem sett voru fyrir aðra.  

 [...] Já ég náttlega áður en ég fór í þetta var ég ekki sérlega meðvitaður um 

markmið, hvernig tímasett og hjálpaði mér helling að skilja og við fórum 

talsvert djúpt í það. Það hefur líka gagnast mér mikið að ég set náttúrulega 

núna markmið fram á pappír sem áður ég gerði já ég gerði ekki. Þjálfunin 

hefur alveg breytt því og er meira svona „Pro“ í dag. Sé líka að fólk skilur 

núna betur og fylgir betur eftir. Sem dæmi þá varðandi starfsmenn þá voru 

ákveðin próf sem já allir starfsmenn áttu að taka reglulega sem svona 

einskonar endurmenntun eða já auka þekkingu eða já halda sér við í þessum 

geira. Það var endalaust látið teygjast og frestað þar til ég setti tímamörk á alla 

hvenær ætti að taka prófið bara. Fólk gerir það í dag að þá já taka prófin og 

finn ég miklu meiri metnað því svona finn að það er ekki eins notað kannski... 

heldur miklu meira að ég ætla. Finn að ég hvet miklu meira fólkið og fókusera 

á að staðið sé við markmiðin heldur en áður. [...] 
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Einn viðmælenda sagði að hjá hans fyrirtæki hefðu markmið verið sett mjög skýrt fram 

fyrir þjálfunina. Ákveðin uppsetning væri til innan fyrirtækisins og fastmótað ferli um 

hvernig skuli setja fram markmið. 

 [...] hér eru mjög skýr og mælanleg markmið sem voru komin í ákveðinn 

farveg fyrir þjálfunina. Helst má segja að markmiðin hafi kannski dýpkað og 

já þá kannski helst gagnvart undirmönnum. Helsta er að ég reyni að vera 

mikið skýrari í markmiðunum og strúkturveraðri, þá hvernig ég kem þeim frá 

mér til þeirra þannig að væntingarnar séu allveg kýr skýrar. [...] 

Aðrar niðurstöður varðandi framsetningu markmiða voru helst áberandi á þá leið að 

flestir töldu sig setja þau örðuvísi og skipulagðar fram í kjölfar þjálfunarinnar. Einnig að 

viðhorf þeirra til markmiða hefði breyst mikið. Markmiðin væru tekin alvarlegar og 

síður sett í dag, nema þau ættu við og mikilvægt væri að ná þeim.  

6.1.8 Fjöldi settra markmiða 
Spurt var hvort munur hefði orðið á fjölda settra markmiða í kjölfar 

stjórnendaþjálfunarinnar og ef svo væri, þá hvaða munur? 

Sex viðmælendur voru sammála því að fjöldi settra markmiða hefði aukist og fjórir 

svöruðu að stjórnendaþjálfunin hefði ekki breytt fjölda þeirra. Engin taldi að 

stjórnendaþjálfunin hefði dregið úr fjölda settra markmiða. 

 [...] jahá get ég sagt þér að það er ekki spurning, það er alveg svart og hvítt! Í 

dag geri ég miklu meira af því að setja mér markmið og já vinn miklu 

markvissar að þeim eins og í dag skrifa ég þau niður og skoða þau reglulega 

sem ég gerði aldrei áður, hafði þau bara í  kollinum á mér meira. Núna líka 

endurskoða ég þau reglulega og finn ég að með þessari aðferðarfræði þá hérna 

vinn ég mér inn hreinlega tíma því ég sko er miklu fókuseraðri þá líka er ekki 

að velta mér upp úr þessu þegar ég er ekki skiluru að vinna í þeim og já mundi 

segja að ekki eins mikið þessar óþarfa áhyggjur alla daga. Þetta mundi ég 

segja að sé það sem hefur nýst mér svo vel í þessari leiðsögn að það ..mér 

finnst... það kemur á daginn að þetta virkar, það er bara svoleiðis, eftirfylgnin 

er allt önnur í dag. [...] 
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Annar viðmælandi upplifði að stjórnendaþjálfunin hefði áhrif á langtímamarkmið þó svo 

að þjálfunin væri tímabundin, þá væri hún að hafa áhrif áfram eftir að henni lyki. 

 [...] sko langtímamarkmið mín eru miklu skýrari í kjölfar þjálfunarinnnar, alveg 

miklu. Í dag þá pirrar það mig frekar ef ég er ekki bara með allt í markmiðum 

einhvernvegin, birtist mér þannig kannski frekar en þá hvort ég setji mér eitthvað 

endilega fleiri markmið en áður. Maður verður soldið svona eins og scheffer 

hundur, gerir sko ekki neitt nema það sé eitthvað markmið í dag.. [...] 

Þrír viðmælendur höfðu orð á því, að í kjölfar þjálfunarinnar, væri ásættanlegt að 

markmiðin tækju nýja stefnu. 

 [...] hmm fleiri, já ekki spurning. Hefur mikil áhrif, eins og í dag þá set ég 

fleiri sko markmið, en hérna... ég kannski breyti þeim. En það finnst mér núna 

í lagi þó ekki skiluru eins og upphaflega þá já... á blaðinu... heldur stundum 

breytist það sem ég vil og í dag má ég breyta. [...] 

Þeir viðmælendur sem töldu stjórnendaþjálfunina ekki hafa haft áhrif á fjölda settra 

markmiða, töldu samt að þau markmið sem þeir væru að vinna með hverju sinni væru 

markvissari og betur upp sett. Þau væru skýrari og því auðveldara að vinna með þau.  

[...] nei ekki mundi ég segja fleiri markmið ég hérna hef alltaf haft mörg markmið 

í gangi og unnið hérna með markmið. Ég mundi nú segja samt að ég hefði frekar 

í dag sko já meira svigrúm til að setja fleiri markmið af því að hérna sko þau sem 

ég er með eða þú veist er að vinna með, þau ganga hreinlega bara betur og þá já 

taka styttri tíma mundi ég segja, svona skýrari. [...] 

Af þessum niðurstöðum má því draga þá ályktun að flestir viðmælendurnir setji sér fleiri 

markmið í kjölfar stjórnendaþjálfuna, sérstaklega í ljósi þess að markmiðasetningin og 

eftirfylgnin er auðveldari. 

6.1.9 Markmiðum frekar náð? 
Síðasta spurningin varðandi markmiðasetningu var hvort breyting hefði orðið á því hvort 

settum markmiðum væri nú frekar náð frá því sem áður var. Viðmælendur höfðu sterkar 

skoðanir varðandi þessa spurningu og svöruðu flestir  að á því væri ekki nokkur vafi. 
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Níu viðmælendur sögðust vera sammála því að markmiðum væri miklu frekar náð í dag 

en einn viðmælenda taldi svo ekki vera. Sá sem svaraði neitandi sagði: 

 [...] kannski næ þeim nei ekki frekar nei ekkert endilega að ég næ þeim. Get 

ekki sko alveg sagt annað en já, nei við þeirri spurningu. En hérna ég tek þau 

mundi ég segja kannski frekar til endurskoðunar en áður en þú veist ekki bara 

halda til streitu upphaflegu markmiði, þú veist...aðstæður geta breyst. En þó já 

get ég sagt að markmiðin eru miklu detileruð já eða fókusaðri. [...] 

Þeir viðmælendur sem svöruðu játandi, að fleiri markmiðum væri náð í kjölfar 

stjórnendaþjálfunarinnar, voru sammála um að það væri vegna þess að þau væru miklu 

skýrari og markvissari en áður og að tímasetningin hefði mikið að segja. Einnig kom 

fram að í stjórnendaþjálfuninni hefðu viðmælendurnir sér nýjar aðferðir við 

markmiðasetningu. 

 [...] já ekki spurning og nú hef ég líka tólin og tækin frekar til þess og veit 

meira um hvernig ég á að setja þau, tímasetja og annað, þú veist svo ég nái 

þeim. [...] 

Annar viðmælandi talaði einnig um að innihald markmiðanna hefði breyst, 

að hann þyrði að ráðast í stærri markmið en hann taldi mögulegt áður. 

 [...] mikill munur mundi ég segja. Sko þau eru svo miklu skýrari, má segja að 

stundum náðust jafnvel markmið bara með heppni og já skeði jafnvel óvart... 

og mmm lærði ég.. má segja líka að í dag er aðalmunurinn að the sky is the 

limit! Núna já eru engin takmörk þegar ég er að svona setja mér markmið sem 

ég já virkilega vill sem svona já áður má segja hérna... hefði ekki þorað því 

áður. Margt sem áður ég reyndi ekki einu sinni jafnvel, núna leik ég mér að 

því frekar að svona velta fyrir mér hvað ég vil gera og já bara geri það. [...] 

Einn viðmælenda taldi að ein ástæða þess að markmiðin væru frekar að nást 

í dag væri vegna þess að þau væru nú tímasett og einnig að væru tekin  

Að lokum er eitt dæmi hér frá einum viðmælenda rannsóknarinnar um hvernig markmiði 

var náð með hjálp stjórnendaþjálfunar, markmið sem viðkomandi hafði reynt að ná áður, 

en án árangurs.  
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 [...] með líkamsræktina mína, hérna ég og maki minn fórum alltaf saman í 

ræktina eftir vinnu og hérna eftir að maki minn hætti að vinna þá hættum við 

að fara í ræktina saman eftir vinnu því þú veist, bara ég var að vinna allan 

daginn.  Ég fór í ræktina áfram á sama tíma samt og já nú bara er það  ekki 

hægt því ég var alltaf að koma heim um sjö og já oft í viku, sem bara gekk 

ekki upp. Ég sá enga lausn á þessu og var svo sem ekki með þetta í sérstöku 

markmiði þannig en þetta kom já inn í markþjálfunarsamtali og með hans 

hjálp fann ég þá hugmynd að prófa að fara á morgnana. Það var bara eitthvað 

sem já mér hefði aldrei sko hvorki dottið í hug né hefði gert því ég hélt 

hreinlega að gæti það ekki. Það var svo já ákveðið, með markþjálfa, að gefa 

þessu 3  mánuði og veistu ég hefði aldrei haldið þetta út öðruvísi. Fannst þetta 

ofsarlega erfitt svona snemma... en eftir þessa 3 mánuði... þá bara varð þetta 

að vana og ég fer enn á morgnana [...] 

Tilgátunni varðandi markmiðasetningu sem sett var fram: Stjórnendur sem hafa hlotið 

stjórnendaþjálfun setja sér fleiri markmið en áður, var skipt í þrjár spurningar. Sú fyrsta 

varðaði breytingu á framsetningu markmiða til annarra og svöruðu þar níu viðmælendur 

að þeir væru sammála því að svo væri og einn svaraði neitandi. Næsta spurning var hvort 

fjöldi settra markmiða hefði aukist í kjölfar þjálfunarinnar og voru sex viðmælendur 

sammála því og fjórir ósammála. Síðasta spurningin var hvort settum markmiðum væri 

frekar náð í kjölfar þjálfunarinnar og svöruðu þar níu viðmælendur játandi og einn 

neitandi. Þó taldi enginn að stjórnendaþjálfunin hefði dregið úr fjölda settra markmiða. 

Út frá þessum niðurstöðum telur rannsakandi að tilgátan hafi fengið stuðning þar sem 

meirihluti svarenda telur að þeir setji sér fleiri markmið, setji þau fram á annan hátt og 

nái þeim frekar.  

6.2 Aðrar niðurstöður 

Í lok hvers viðtals spurði rannsakandi hvort eitthvað væri sem viðmælandi vildi koma á 

framfæri sem ekki hefði komið fram í viðtalinu. Eitthvað sem hefði breyst í kjölfar 

stjórnendaþjálfunarinnar sem viðmælandi vildi koma á framfæri.  

Margir töluðu um hversu gott það hefði verið að geta talað í trúnaði um málefni sem þeir 

annars hefðu ekki getað rætt og vegna þessa hefðu þeir getað öðlast aukna innsýn í 

verkefni sín sem leitt hefðu til lausna. 
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 [...] það tel ég að sé áhrifarík leið að já nota coach. Nærð einhvernvegin að 

nálgast ákvarðanatökur þú veist öðruvísi hérna þannig að geta spjallað við 

einhvern sem þú treystir og hérna þá svona opnast nýjar víddir má segja. Þú 

hérna, sem sérfræðingur, þá fókuserar maður soldið á ákveðna þætti og já þá 

er auðvitað frábært að geta fengið þú veist einhvern annan já eða 

utanaðkomandi og hérna fá nýja sýn. [...] 

Í einu viðtalinu kom viðmælandi sérstaklega inn á hvatningu, sem hann sagðist nota í 

auknum mæli í kjölfar þjálfunarinnar gagnvart starfsfólki. 

 [...] þar sem ég er að setja raunhæfari markmið en áður þá deligeita ég betur 

og já það svona tvennt sem ég hef meira gert af í þessari þjálfun og svona 

eftir. Líka með að sannfæra þá sem eru með mér af hverju við ætlum að ná 

þeim, þú veist sé hvati fyrir alla. Það hefur líka aukist svona í kjölfar 

þjálfunarinnar, sem er gaman að minnast á að ég upplifði mikið hrós í 

þjálfuninni og fann þannig muninn. Nota hrósið miklu meira í dag til að 

hvetja alla [...] 

Þegar umræðan leiddist út í það hvort viðmælendur myndu fara í stjórnendaþjálfun aftur 

eða jafnvel hafa markþjálfa með fastan tíma: 

 [...] Ég mundi vilja fara í þetta aftur, ekki spurning. Þetta í raun náttlega gaf 

mér tækifæri,  náði að kasta fram veikleikum og sjá og átta mig svona á hvað 

þarf að bæta. Maður getur alltaf lært meira, hérna ... mér fannst þetta mjög 

skemmtilegt og fræðandi. Ég er þannig týpa að ég vil alltaf bæta mig og finnst 

þetta góð leið til þess. Ég sé coaching sem tæki til að gera stjórnendur betri í 

því sem þeir eru að gera í dag. [...] 

 

[...] sko ég er alltaf með fastan tíma hérna hjá mínum coach, einu sinni í mánuði. 

Ég já eða við höfum haft þetta svona í tvö ár og ... hérna ...veistu... þetta er það 

eina sem ég er alveg viss um hérna í fyrirtækinu að ég mun ekki breyta. [...] 

Allir viðmælendur voru sammála um að eftir því sem betur er aðgreint faglegt líf og 

persónulegt líf, því betri stjórnendur væru þeir. Flestir höfðu farið að einhverju marki 

inná þessa aðgreiningu með sínum markþjálfa. Hér koma nokkur svör. 
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 [...] ég vildi setja sko eitthvað bara markmið með... með heimilislífið, hérna 

varðandi að vera meira með fjölskyldunni. Sko vildi svona að já þegar ég er 

með fjölskyldunni að þá sé ég ekki já sé með þeim en ekki í tölvunni og þá já 

með hugann í vinnunni, vildi gleyma aðeins vinnunni meðan... væri með 

þeim. Sko auðvitað er það rangt að fara heim og hérna vera alltaf að kíkja á 

tölvuna og póstinn.. en já ég  mundi segja að í dag er þetta mikið breytt...næ 

að aðskilja miklu betur.. hjálpaði að ég já rammaði þetta svona inn og já það 

skilar mér klárlega sem betri stjórnanda[...] 

 

[...] það er svona búið að eins og ég segi planta þarna ákveðnum fræjum inn 

hjá manni í þjálfuninni... svona sem maður áttaði sig kannski ekki beint á... en 

já það hefur haft mikil áhrif mundi ég segja með aðgreiningu hjá mér allavega 

með börnin og vinnuna.. hef svona kynnst mér betur [...] 

Einn viðmælenda hafði orð á því að hann hefði viljað fá frekari mælingar á árangrinum í 

kjölfar þjálfunarinnar. Hann sagði: 

 [...] það var hérna svona 360 gráðu mat gert á stjórnendum fyrir nokkru síðan 

já einhverjum árum og ég virkilega saknaði þess að fá það ekki aftur. Þetta er 

í annað sinn sem ég fer í svona coaching og já matið sem ég fékk í fyrra 

skiptið gagnaðist mér gífurlega. Það hefur margt breyst hérna síðan og ég 

mundi vilja fá annað mat til að svona já sjá hvar ég stend í dag og já þetta 

hefur verið svona spegillinn.... langar í nýjan spegil má segja... þetta er 

eitthvað sem ég nota já enn daglega eftir þjálfunina [...] 

Tal barst einnig í öllum viðtölum að því að það gæti verið einmannalegt á toppnum, að 

hlutverki stjórnanda fylgdi ákvarðanatökur sem væru jafnvel ekki vinsælar og sem ekki 

væri hægt að ræða við hvern sem er. Hér er vitnað í þrjá viðmælendur sem höfðu 

upplifað að það sé „einmannalegt á toppnum“. 

 [...] að tækla sum mál sem stjórnandi já ég upplifi oft að svona vantar að ræða 

ákvarðanir sem ég þarf að taka. Þjálfunin hefur algjörlega staðið undir 

væntingum mínum varðandi það, get svona hugsað eins og maður segir 

upphátt, fá aðra sýn, kemst frekar að niðurstöðu þannig frekar. Svona hraðar 
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öllu að hafa þjálfa... eftir já eða svona í kjölfarið er ákvarðanatakan auðveld 

eða auðveldari allavega mundi ég segja. [...] 

 

[...] ég var að vandræðast með mjög erfitt mál og á þeim tíma var ég mjög 

glaður að borga þjálfaranum mínum. Fékk miklu skarpari mynd..varðaði 

persónulega hagi annars og já var mjög viðkvæmt. Þetta var mjög erfitt en 

saman leystist þetta mál mjög vel og já ég held.. veit að allir voru sáttir. Það er 

svo erfitt að vera einn og rolast með svoleiðis mál, svona erfið og já.. ég skil 

bara ekki þá sem eru til dæmis framkvæmdastjórar og geta hreinlega stjórnað 

án þess að fara í gegnum coacing, það er mér hulin ráðgáta.. það að setja 

hlutina í rétt samhengi... og... munar ótrúlega miklu allavega hjá mér hefur 

það alveg skipt sköpum. Mér finnst bara gott að láta ýta mér svona  út fyrir 

þægindasviðið, það er ekki spurning, allir hafa gott af því bara líka það að 

með þessari aðferð ... þessi leið....maður er ekki á höttunum eftir svörum 

heldur finna leiðir. [...] 

 

[...]  var með erfiðan einstakling í teyminu mínu, svona algjör orkusuga. Hann 

var mjög hæfur og góður en tókst einhvernvegin ekki að höndla að vinna með 

öðrum, þú veist hinum einstaklingunum. Ég var búin að reyna hvað ég gat að 

ræða við hann á þann máta sem ég taldi vænlegan, en það gerðist ekkert. Svo 

fór ég í markþjálfun og þá fékk ég algjörlega nýtt sjónarhorn á hlutina og eftir 

að vera búin að greina þetta með þjálfa, þá er það bara tilfellið að það tókst að 

snúa þessu til betri vegar og var virkilega win win og engin kom út sem lúser 

út úr þessu. Það fylgdu nokkrir tilfinningaríkir starfsmannafundir í kjölfarið ... 

svo sem engin geimvísindi... en ég náði svona að höfða meira til þeirra og 

nota jákvæðni meira því ég var alltaf í coaching. Fann að ég talaði allt 

örðuvísi við fólkið. Þetta er ekki endilega hugsað svona meðvitað að sé frá 

coaching, sé bara að ég er klárlega að nýta mér þekkinguna. [...] 

Einn viðmælandi rannsóknarinnar talaði um að samskiptahæfni hans hefði breyst 

virkilega mikið í kjölfar þjálfunarinnar. Hann sagði: 

[...] þetta er ekkert flókið, bara algjörlega nýr stjórnendastíll! Ég hef alveg 

fengið að heyra það frá starfsmönnum og í endurgjöf að já ég sé miklu betri í 
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dag. Ég finn alveg að ég hlusta miklu betur og já miklu meiri athygli á sko 

fólkið sjálft. Ég er líka miklu markvissari og já með skýrari markmið og ekki 

síst er ég miklu sjálfsöruggari í kjölfarið. Svona já hef betur svona ígrundaðar 

ákvarðanatökur og því er ég miklu öruggari með mig sem stjórnanda og 

ákvarðanatöku aðili. [...] 
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7 Umræða 

Í þessum kafla verður helstu niðurstöðum rannsóknarinnar velt upp og þær settar í víðara 

heildar samhengi. Miðað við það sem komið hefur fram í viðtölunum er ekki annað hægt 

að sjá en þá upplifun þeirra tíu stjórnenda, sem tóku þátt í rannsókninni, að 

stjórnendaþjálfun hafi yfirhöfuð haft jákvæð áhrif á hvort tveggja ákvarðanatökur þeirra 

og markmiðasetningu. Í svörum viðmælenda er afgerandi sú skoðun að gæði þeirra sem 

ákvörðunaraðilar og stjórnendur hafi yfirhöfuð aukist til muna og markmiðasetning 

þeirra orðið mun skýrari og afmarkaðri, sem skilar sér svo í að markmiðum þeirra er 

frekar náð í dag en áður en þeir hlutu þjálfunina.  

Til að fá skýrari mynd af niðurstöðum rannsóknarinnar hafa svörin verið sett upp í töflu 

hér að neðan, en ber þó að hafa í huga að þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða og 

takmarkað úrtak, gefa niðurstöðurnar aðeins vísbendingu um raunveruleikann. 

  

Mynd 7. Niðurstöður rannsóknarinnar 

7.1 Ákvarðanatökur 

Í upphafi hvers viðtals var spurt hvort viðkomandi hefði upplifað í kjölfar 

stjórnendaþjálfunarinnar, að sjálfstraust hans eða öryggi hafi aukist gagnvart 
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ákvarðanatökum og þá hvort hann treysti innsæi sínu betur í dag þegar hann stæði 

andspænis þeim. Flestir viðmælenda eða níu af tíu voru því sammála, þó oft eftir örlitla 

umhugsun, að þeir finni fyrir því að þegar þeir þurfi að taka ákvörðun í dag, fari þeir 

ósjálfrátt í gegnum ákveðið ferli við að velta upp valmöguleikum sem þeir hafi tamið sér 

í kjölfar þjálfunarinnar. Þegar þeir taki svo ákvörðun séu þeir nú öruggari um að hún sé 

rétt og í ljósi þess finni þeir fyrir auknu sjálfstrausti. Rannsakandi upplifði í viðtölunum 

að viðmælendur vildu deila sögum um hvernig þeir hefðu raunverulega uppgötvað aukið 

sjálfstraust og var það oftar en ekki í tengslum við samskiptatækni þeirra. Hún hefði 

breyst og tengdu þeir þá breytingu við stjórnendaþjálfunina. 

Þegar spurðir um hvaða áhrif stjórnendaþjálfunin hefði haft á tíma ákvarðanatöku töldu 

flestir að þeir væru fljótari að komast að niðurstöðu og taka ákvarðanir en áður. Virðist 

það helst vera að þeir hafi tileinkað sér annað ferli við ákvarðanatökur og eftir því sem 

þeir hafa notað það lengur er það orðið þeim tamt. Þeir sögðust fljótari að komast að 

niðurstöðu um ákvörðun, sem þeir voru sáttir við, en áður. Nokkrir höfðu á orði að nú 

orðið færu þeir í huganum í gegnum ákveðið ferli við mat á valkostum og hindrunum 

sem þeir hefðu ekki gert eins markvisst áður. Því bæru þeir einnig aukið traust til 

ákvarðana sinna. Valkostirnir væru skýrari í huga þeirra sem hefði áhrif á þann tíma sem 

tæki nú fyrir þá að taka ákvarðanir. 

Ákvarðanir eru ákveðinn vendipunktur frá hugmyndafræði og vangaveltum yfir í 

framkvæmdir. Oft virðist það fólki erfitt að taka það skref að taka ákvörðun eftir mikinn 

þankagang eða flókna upplýsingaöflun. Í ljósi ofangreindra niðurstaða virðist 

stjórnendaþjálfunin hafa þau áhrif að þetta ferli verður skipulagðara og markvissarra, 

sem leiðir til tímasparnaðar. 

Aðspurðir um líðan þeirra við skyndiákvarðanatöku, og hvort hún hefði breyst í kjölfar 

stjórnendaþjálfunar, svöruðu lang flestir viðmælendanna því til að þeir teldu að þjálfunin 

hefði haft áhrif á hversu vel þeim líður orðið í dag með ákvarðanir sem þeir þurfa að 

taka í flýti. Átta af þeim tíu sem tóku þátt í rannsókninni voru samsinnis um það og 

komu flestir á framfæri skemmtilegum dæmum því til stuðnings. Var vel hægt að merkja 

þegar talið barst að þessari spurningu að þetta væri augljóslega eitthvað sem flestir 

stjórnendanna höfðu velt fyrir sér og líklega rætt við þjálfann sinn. Báru hærri rödd 

viðmælenda og handahreyfingar þegar verið var að lýsa dæmum merki þess. Eitt dæmi 

sem nefnt var um þegar starfsmenn kæmu til stjórnandans og heimtuðu úrlausnir sem 
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kölluðu á ákvarðanatöku á staðnum. Fyrir þjálfunina hafði viðkomandi stjórnandi í 

slíkum tilfellum upplifað sig knúinn til þess að svara og jafnvel taka fljótfærnis 

ákvarðanir án nokkurrar umhugsunar. Í dag sagðist hann beita þeirri tækni við slíkar 

aðstæður að varpa til dæmis fram spurningum eins og já finnst þér það? eða af hverju 

finnst þér það? Með þeim hætti náðist meiri umhugsunartími auk öflun upplýsinga um 

viðkomandi mál, sem hvort tveggja auðveldaði ákvörðunartöku og flýtti 

ákvörðunartökuferlinu. Með því að notast við ákveðnar meðvitaðar eða 

fyrirframákveðnar aðferðir við skyndilegar uppákomur væri ennfremur hægt að komast 

fyrr að niðurstöðu um mikilvægi þess málefnis sem um ræddi hverju sinni. Hann var 

orðinn meðvitaðri um að í slíkum tilfellum gat þess vegna verið að málið snerist 

hreinlega um eitthvað allt annað en augljóst væri, að það væri jafnvel eitthvað sem væri 

að plaga viðkomandi starfsmann og væri málinu óviðkomandi. Einn viðmælandinn, sem 

vísaði einnig til svipaðra aðstæðna, talaði um að í dag notaði hann í svona tilfellum „má 

ég svara þér eftir klukkutíma“ í stað þess að áður hefði honum fundist hann verða að 

hafa öll svör á reiðum höndum vegna stöðu sinnar sem stjórnandi og yfirmaður. Það var 

mjög áhugavert að ræða við viðmælendur um skyndiákvarðanir í kjölfar þjálfunarinnar 

að því leyti að það kom bersýnilega í ljós að þetta var eitthvað sem lang flestir höfðu 

allavega að einhverju leyti rætt við markþjálfa sinn og höfðu flestir upplifað mikla og 

jákvæða breytingu. 

Hvað varðar meðferð erfiðra málefna í starfi var yfirgnæfandi meirihluti stjórnenda 

sannfærður um, að í kjölfar stjórnendaþjálfunarinnar, tækjust þeir mun betur á við 

ákvarðanir tengdar erfiðum viðfangsefnum en áður. Þar bar hvað mest á góma mikilvægi 

þess að geta leitað til markþjálfa með mál sem viðkomandi átti ekki kost á að ræða við 

aðra. Að geta leitað til utanaðkomandi aðila eins og markþjálfa í trúnaði með mál eins og 

uppsagnir, sögðu þeir vera ómetanlegt. Það væru ekki margir sem hægt væri í mörgum 

tilfellum að ræða þau mál við innan fyrirtækisins. Rannsakandi upplifði sterkt að þetta 

væri sennilega ein ástæða þess að margir leituðu til markþjálfa til að byrja með. Að 

slíkar aðstæður komi stjórnendum af stað í stjórnendaþjálfun, sem í kjölfarið leiði til 

þess aðfarið væri að vinna með önnur mál. Margir stjórnendanna virtust ekki hafa gert 

sér almennilega í hugarlund hvað stjórnendaþjálfun eða markþjálfun væri áður en þeir 

hófu slíka þjálfun sjálfir. Þeir höfðu þá jafnan í upphafi tengt hana við lausn erfiðra mála 

sem væri þeim um megn, eða að markþjálfi væri jafnvel úrræði fyrir „slæma“ 

stjórnendur. Áhugavert var að heyra í viðtölunum hvernig þetta viðhorf hafði breyst og 
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að í dag teldu margir það augljóst að stjórnendaþjálfun væri frekar fyrir þá hugrökku. 

Það þyrfti hugrekki til að stíga út fyrir þægindasviðið og horfast í augu við veikleika 

sína. Stjórnendaþjálfun fæli í sér leið að betri háttum og stuðlaði að jákvæðri þróun á 

stjórnendaháttum. Viðhorf þeirra í dag væri að í stjórnendaþjálfun felist aðstoð til góðra 

stjórnenda að verða enn betri, eins og einn hafði á orði. 

Síðasta spurningin sem varðaði ákvarðanatökur var hvort einhverjar mælingar hefðu 

verið gerðar á gæðum ákvarðanna þeirra í kjölfar þjálfunarinnar, svo sem mæling á 

ROE, EBITDA, starfsmannaveltu eða öðru til viðmiðunar um gæði ákvarðana. Svöruðu 

allir viðmælendur því neitandi, að engar mælingar hefður verið gerðar í þeirra fyrirtæki 

til að meta með áþreifanlegum hætti árangur sem tengja mætti við stjórnendaþjálfunina. 

Þegar útbúinn var sá spurningalisti sem notast var við í viðtölunum átti þessi spurning að 

veita svör um gæði ákvarðana í kjölfar stjórnendaþjálfunar og veita stuðning við eða 

hrekja tilgátuna: Gæði ákvarðana hefur aukist í kjölfar stjórnendaþjálfunar. Þar sem 

engar mælingar höfðu verið framkvæmdar til samanburðar á árangri eða gæðum 

ákvarðana fyrir og eftir þjálfun hefur því ekki verið hægt að taka afstöðu til tilgátunnar. 

Hins vegar voru skoðanir og upplifun stjórnendanna þær að þeir væru ekki í nokkrum 

vafa um aukin gæði ákvarðanna sinna eftir að hafa hlotið stjórnendaþjálfun. 

Þegar talið hafði borist að mælingum og mælikvörðum voru nokkrir sem minntust á að hafa 

farið í einhvers konar sjálfsmat í upphafi þjálfunar, og hafði einn farið í 360 gráðu mat. Sá 

hafði farið tvisvar í svona þjálfun og í fyrra skiptið hafði slíkt mat verið framkvæmt í 

upphafi þjálfunar, og talaði hann um að það hefði gert mikið fyrir hann. Hann hafði til 

dæmis talið sig á einhverjum sviðum sterkari en matið gaf til kynna og jafnframt á öðrum 

veikari en niðurstöður matsins sögðu til um. Sá viðmælandi notast við þetta mat enn í dag en 

hann fór fyrir stuttu í stjórnendaþjálfun í annað sinn, þá var þó ekki framkvæmt svona mat 

sem hann saknaði mikið. Hann sagði það vera góðan sjálfspegil. 

Auk persónulegrar tengingar 360 gráðu mats, sem gefur möguleika á að líta gagnrýnum 

augum á styrkleika og veikleika hvers og eins og vísbendingar til þeirra hindrana sem 

kunna að vera til staðar, telur rannsakandi ennfremur mikilvægt að framkvæmd sé önnur 

mæling að einhverjum tíma liðnum til að meta á áþreifanlegan hátt framför og árangur 

sem hlýst af stjórnendaþjálfun. 

Í ljósi þeirra viðtala sem tekin voru, og niðurstaða þeirra þátta sem voru til rannsóknar, 

telur rannsakandi að það sé ekki spurning að stjórnendaþjálfun geti haft afgerandi áhrif á 
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stjórnendur varðandi ákvarðanatökur og ekki sé spurning að hún bæti ákvarðanatökur 

þeirra. Einnig var það upplifun rannsakanda í viðtalsferlinu að allir viðmælendur voru 

ánægðir með þjálfunina og markþjálfann sinn og einnig töldu sig vera töluvert betri 

stjórnendur í kjölfar þjálfunarinnar, markvissari, ákveðnari og öruggari. 

7.2 Markmiðasetning 

Seinni hluti spurninganna í viðtölunum sneri að markmiðum og höfðu allir viðmælendur 

að einhverju leiti komið að þeim með markþjálfa sínum, með einum eða öðrum hætti, 

enda eru markmið einn af grundvallarþáttum markþjálfunar. Hvort sem það var að setja 

sér markmið, framsetning markmiða eða lokahnykkurinn við að ná markmiðum sem 

höfðu verið á stefnuskránni í einhvern tíma. Rannsakandi upplifði að flestir viðmælenda 

hefðu góða upplifun af því að vinna með markþjálfa að ákveðnum markmiðum og að 

þeir ynnu á annan og markvissari hátt að markmiðum í dag en þeir gerðu áður.  

Fyrsta spurningin í þessum hluta viðtalsins laut að því hvort stjórnendurnir settu fram 

markmið sín á annan hátt í kjölfar stjórnendaþjálfunarinnar. Svarið var mjög afgerandi 

en níu af tíu viðmælendum svöruðu því til að þeir gerðu það á allt annan hátt í dag.  Þau 

væru fagmannlegar uppbyggð, skýrari og markvissari. Í flestum viðtölum kom fram að 

stjórnendur telja sig eiga betra með samskipti við samstarfsmenn í kjölfar þjálfunarinnar 

og það hafi haft sín áhrif á það hvernig þeim gangi í dag að setja fram markmið og fá 

aðra til að vinna að þeim í sameiningu. Markmið væri ekki sett fram á eins skipandi hátt 

og áður heldur á þann veg að aðrir upplifðu þau sem sameiginlegt takmark. Flestir höfðu 

einnig orð á því í þessu sambandi að þeir átti sig nú betur á því hversu miklu máli það 

skipti að allir starfsmenn finni fyrir sameiginlegum ávinningi af því markmiði sem stefnt 

væri að. Að fyrirtækið hagnist á því, er ekki endilega nægilegt markmið fyrir starfsmenn. 

Markmiðið þarf að hafa meiri persónulegan ávinning fyrir starfsmanninn, sem gæti alveg 

eins snúið að stöðu eða starfi viðkomandi innan fyrirtækisins. Rannsakandi fann vel við 

þessar umræður að þetta var málefni sem var mörgum stjórnendunum hugleikið og 

jafnvel alveg nýr vinkill á stjórnendastíl þeirra, og veitti þeim góða tilfinningu. 

Næsta spurning leitaði svara við því hvort fjöldi settra markmiða hefði aukist í kjölfar 

þjálfunarinnar. Sex af tíu voru því sammála og var helsta ástæða þess rakin til þess að 

þeir notuðu aðra aðferð við að setja sér markmið í dag sem væri árangursríkari að þeirra 

mati og hvetti þá til að setja sér enn fleiri markmið og ná enn lengra en áður. Fjórir 
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viðmælendanna sögðu þó að markmiðum hefði ekki fjölgað, en ekki hefði þó heldur 

dregið úr fjölda þeirra. Rannsakandi upplifði sterkt í viðtölunum að stjórnendurnir 

virðast í dag hafa aðrar hugmyndir um markmiðasetningu en áður en stjórnendaþjálfunin 

hófst og í kjölfarið hafi þeir meira gaman af því að setja sér markmið en áður. Einnig 

upplifði rannsakandi að þeir stjórnendur hefðu líklega meiri vilja til að setja sér meira og 

meira krefjandi markmið í dag, jafnvel markmið sem þeim hafi áður þótt háleit og fjarri 

mögulegum ráðum. Í dag væri auðveldara að setja sér markmið þar sem þau væru 

skýrari og betur búið að greina alla möguleika áður en markmiðið væri sett og því væri 

eftirfylgnin bæði auðveldari og skemmtilegri. Hið ómögulega var orðið mögulegt með 

þessari aðferðafæði eins og einn viðmælenda komst að orði.  

Síðasta spurningin varðandi markmiðasetningu var hvort markmiðum væri frekar náð í 

kjölfar þjálfunarinnar. Þar voru viðmælendur næstum samhljóma eða níu af tíu svöruðu 

því játandi og fann rannsakandi vel fyrir því að þetta var umræðuefni sem 

stjórnendunum fannst gaman að ræða. Enda á að vera gaman að ræða um markmið sem 

hafa náðst. Mörg skemmtileg dæmi komu einnig frá viðmælendum varðandi þessa 

spurningu  og mörg þeirra eftir að viðtalinu lauk og rannsakandi var að taka saman, 

pakka tölvunni niður í tösku og því komu þau ekki fram í viðtalinu. Þar sem þetta kom 

aftur upp í lokin studdi þá tilfinningu rannsakanda að sennilega væri þetta sá hluti 

þjálfunarinnar sem stjórnendurnir höfðu mestan áhuga á, út frá spurningum rannsakanda, 

eða var það að öllum finnst gaman að tala um sigra sína. Það var almennt álit stjórnenda 

að markmiðum væri frekar náð í kjölfarið vegna þess að þau eru skýrari í dag varðandi 

hverju á að ná og hvenær. Að þau séu betur tímasett í dag og einnig áfangar innan 

markmiðsins séu tímasett og því væru þeim frekar náð. Annað sem kom áberandi oft 

fram var að í kjölfar þjálfunarinnar höfðu þeir tileinkað sér markvissari vinnubrögð við 

uppsetningu þeirra, þau væru oftar skoðuð og ekki síst væru frekar tekin alvarlega. 

Rannsakandi telur því út frá þessum niðurstöðum að þær gefi góða vísbendingu um að 

stjórnendaþjálfun hafi mikil áhrif á að stjórnendur setji sér fleiri markmið í kjölfar 

þjálfunarinnar. 

Einkennandi fyrir markmið er að leiðin að þeim krefst ákveðins drifkrafts og viðhorfs 

sem á rætur að rekja til trausts á eigin hæfni og getu. Er í ljósi niðurstaða hér hægt að 

halda því fram að stjórnendaþjálfun hafi í raun mikil áhrif á gæði markmiða og 

ákvarðana stjórnenda. Bætt sjálfstraust og meðvitaðri starfshættir sem í flestum tilfellum 
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virðist eiga við þá stjórnendur sem tóku þátt í rannsókninni hafa þannig jákvæð áhrif og 

afleiðingar á markmið þau sem sett eru fram. 

7.3 Umræður um aðrar niðurstöður 

Í lok hvers viðtals var þátttakendum rannsóknarinnar gefinn kostur á að koma á framfæri 

hverju því sem hann óskaði í tengslum við stjórnendaþjálfun sína. Hér verða ræddar 

helstu niðurstöður þeirra málefna sem hvað helst komu fram í þessum hluta viðtalsins. 

Sex af stjórnendunum tíu höfðu orð á því að í kjölfar þjálfunarinnar notuðu þeir aðrar 

samskiptaaðferðir gagnvart samstarfsfólki sínu. Í þeim tilfellum höfðu samskipti verið 

tekin sérstaklega fyrir í þjálfuninni og var það mat þeirra að í kjölfarið notuðu ólíkar og 

áhrifaríkari aðferðir við að hvetja starfsfólk sitt, hvort sem væri við dagleg störf þeirra 

eða við að ná fyrirfram ákveðnum markmiðum. Í þessum tilfellum höfðu stjórnendurnir 

farið í gegnum stjórnendaþjálfun með það sem eitt af markmiðum sínum að efla 

samskiptahæfni sína í þeim tilgangi að eiga auðveldar með að skapa sterkari liðsheild 

innan fyrirtækisins og að fá aðra til að stefna að sömu markmiðum fyrirtækisins. 

Samkvæmt þessum hópi viðmælenda var stuðst við væntingakenninguna í þessum hluta 

þjálfunarinnar.  

Í fjórða kafla hér að framan var fjallað um tengsl markþjálfunarfræða við 

hvatakenningar, en þau eru talin tengjast sterkum böndum. Fannst rannsakanda 

áhugavert að upplifa við rannsóknarvinnuna að meirihluti viðmælenda væri vel 

meðvitaður um þessa tengingu og studdist við þær kenningar í kjölfar þjálfunarinnar. 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar tóku það sérstaklega fram að þeir hefðu farið í 

stjórnendaþjálfun til að verða betri stjórnendur og efla þá hæfileika sem þeir bjuggu 

þegar yfir. Fjórir viðmælendur tóku það sérstaklega fram að í byrjun hefði forvitni verið 

helsti hvatinn til að kynnast þessari nýju aðferðafræði. Þegar þjálfun hófst og þeir 

kynntust aðferðafræðinni sögðu þeir að þjálfunin hefði farið fram úr væntingum þeirra 

og í kjölfarið hefðu þeir tileinkað sér margar nýjar aðferðir við stjórnun, sem þeir beittu 

meðvitað við dagleg störf og sem þeir teldu mun árangursríkari en þær sem notast var 

við áður. Rannsakanda fannst mjög áhugavert að heyra að þjálfunin hafi farið fram úr 

væntingum þessa einstaklinga og notaði tækifærið og spurði aðeins nánar út í það. Helst 

fannst þeim það hafa farið fram úr væntingum þeirra hversu fljótt þeir sáu og fundu fyrir 

árangri af þjálfuninni. Þrír þeirra töluðu um að þeir fyndu fyrir auknu öryggi við 
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ákvarðanatökur sínar eftir að hafa rætt þær við markþjálfann og fengið þannig aðra sýn. 

Tveir af þessum fjórum viðmælendum töluðu um að þeir hefðu átt auðvelt með að breyta 

og bæta ákveðna hegðun eða vana og hefðu að því leyti séð skjótan árangur við 

þjálfunina. Þeir áttu auðveldar með að útdeila verkefnum og ábyrgð til samstarfsmanna, 

en áður höfðu þeir haft tilhneigingu til að framkvæma öll verkefni sjálfir, sérstaklega ef 

um var að ræða verkefni sem þeim fannst ekki ganga nógu hratt. Fannst þeim hæfni sín 

hafa aukist á þessu sviði og þeir því betri stjórnendur fyrir vikið. 

Einn viðmælandi rannsóknarinnar tók sérstaklega fram að fyrst og fremst hafi markmið 

hans í upphafi, þegar hann leitaði til markþjálfa, verið að efla sig í samskiptum við 

undirmenn sína. Treysta þeim betur til að leysa af hendi verkefni og draga úr beinum 

skipunum en miðla frekar upplýsingum til þeirra á meira uppbyggjandi og gagnlegan 

hátt. Hann upplifði að í kjölfar stjórnendaþjálfunarinnar væri tilhneiging hans nú frekar 

að leiða starfsfólkið áfram fremur en að draga það, eins og hann sagðist hafa upplifað að 

hann gerði áður. Í  kjölfarið hefði ánægja meðal starfsfólks aukist og átti hann auðveldar 

með að fá starfsfólkið til liðs við sig.  

Lykilatriði tilfinningagreindar eru talin upp í fjórða kafla hér að framan en þau eru: 

persónuleg hæfni, samkennd, sjálfsmeðvitund- og stjórn,  félagsleg vitund og félagsleg 

færni. Fjallað er ennfremur um að þessa þætti sé hægt að þjálfa (Goleman, 1995).  Í þeim 

dæmum sem nefnd eru hér að ofan hafa stjórnendur einmitt verið að efla þessa þætti eða 

þessa færni hjá sér í þeim tilgangi að ná markmiðum sínum og verða hæfari stjórnendur.  

Fram kom hjá flestum viðmælendum við rannsóknina að þeir hefðu á einn eða annan 

hátt gert athugun á þeirri aðgreiningu sem til staðar væri milli persónulegs og faglegs lífs 

þeirra. Það vakti áhuga rannsakanda að þeir skyldu flestir hafa það meðal markmiða 

sinna, en það hafði áhrif á tilfinningar þeirra og líðan og í kjölfarið á það hversu góðir 

stjórnendur þeir væru að eigin mati. Einn viðmælenda talaði um að hann hefði áður 

staðið sig að því einn daginn þegar barnið hans hringdi í hann í vinnuna að hann 

afgreiddi það símtal mjög hratt líkt og ekki væri um mjög mikilvægt eða áríðandi símtal 

að ræða. Hins vegar gaf hann alla sína athygli í önnur símtöl sem fylgdu en voru ekki frá 

fjölskyldumeðlimum hans. Þessi uppgötvun varð til þess að þessi stjórnandi setti 

fjölskyldu sína á markmiðalistann sinn. Annar talaði um að hann væri alltaf í vinnunni, 

þótt hann væri heima. Þegar hann væri kominn heim væri hann að vinna í gegnum 

tölvuna eða í það minnsta með annað augað á skjánum.  
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Fleiri viðmælendur töluðu um að þeir væru alltaf á símavaktinni, allan sólarhringinn má 

segja, þar sem alltaf væri hægt að ná í þá og þeir hefðu aldrei slökkt á símanum. Því væri 

ef til vill erfitt að greina á og gera skil á milli starfs og fjölskyldulífs. Rannsakanda 

fannst þetta mjög áhugaverðar niðurstöður, hversu algengt þetta virðist vera hjá 

stjórnendum. Rannsakandi hugsaði að gaman væri að framkvæma frekari rannsókn á 

aðgreiningu persónulegs og faglegs lífs hjá stjórnendum á Íslandi. 

Rannsakanda fannst ennfremur mjög áhugavert að flest allir viðmælendur töluðu um að 

fyrra bragði að þar sem það væri oft einmannalegt á toppnum, sérstaklega þegar taka 

þyrfti erfiðar ákvarðanir varðandi starfsfólk eða önnur erfið málefni, þá væru þeir 

sérstaklega ánægðir með það samstarf við markþjálfa sem stjórnendaþjálfun byði uppá. 

Það væri einmitt í slíkum aðstæðum sem markþjálfinn væri ómetanlegur stuðningur fyrir 

stjórnendur, sem alla jafna gætu ekki leitað á marga staði til að ræða viðkvæm málefni 

sem bundin væru trúnaði. Þeir töluðu um hversu mikilvægt þetta trúnaðarsamband væri 

milli stjórnanda og markþjálfa, sérstaklega í minni fyrirtækjum þar sem stjórnandinn 

sæti oft einn að ákvörðunartökum.  

Í þremur tilfellum voru viðmælendur sendir í stjórnendaþjálfun af fyrirtækinu, þá hafði 

viðkomandi fyrirtæki ákveðið að senda alla sína stjórnendur í stjórnendaþjálfun til að 

efla þá. Markmið þjálfunarinnar var þá ákveðið af fyrirtækinu, í samvinnu við 

stjórnendur, og fann rannsakandi mun á þeim tilfellum hvað varðar áhrif þjálfunarinnar á 

þá stjórnendur. Þjálfunin hafði að mati rannsakanda ekki eins sterk áhrif á þá stjórnendur 

persónulega eins og þá sem völdu að fara sjálfir, og á eigin forsendum, í 

stjórnendaþjálfun.  

Rannsakandi fann sterkt að munur var á upplifun stjórnenda í þeim viðtölum þar sem 

markþjálfi vann á sama stað og stjórnandinn og þar sem markþjálfi kom hvergi nálægt 

fyrirtækinu að öðru leyti en við markþjálfun stjórnendans. Önnur nálgun virtist vera á 

þjálfuninni og líktist nálgunin fremur fyrirtækjaþjálfun (e. corporate coaching) en 

stjórnendaþjálfun, að einhverju leiti. Helsti munurinn sem rannsakandi upplifði var að í 

þeim tilfellum var sameiginlegt hjá stjórnendum að markmiðin voru frekar tengd 

fyrirtækinu sjálfu í heild, deildum eða teymum frekar en stjórnandanum sjálfum. 

Einnig var munur á því hvort þjálfunin hafði tekið á persónulegum markmiðum 

stjórnandans, til dæmis hvað varðar aðgreiningu á vinnu og einkalífi, en persónlulegri 

málefni væru frekar tekin fyrir ef markþjálfinn vann ekki hjá sama fyrirtæki og 
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stjórnandinn. Það var upplifun rannsakanda að stjórnendur voru opinskárri varðandi 

veikleika sína við utanaðkomandi markþjálfa og tilbúnari til að ræða þá og vinna 

markvisst að þeim heldur en ef þeir unnu hjá sama fyrirtæki. Bendir þetta til mikilvægi 

þess að hafa óháðan markþjálfa við stjórnendaþjálfun innan fyrirtækja, sem tengist 

fyrirtækinu eða viðkomandi stjórnanda ekki á annan hátt, til þess að sem bestur árangur 

náist á öllum viðeigandi sviðum. 

7.3.1 Annmarkar og takmarkanir rannsóknar 
Rannsakandi gerir sér grein fyrir því að vegna takmarkaðs fjölda viðmælenda er ekki 

hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar, einnig þar sem rannsóknin er eigindleg 

er ekki hægt að endurtaka hana. Til að fá sem skýrastar niðurstöður voru viðmælendur 

valdir sem hvorki starfa fleiri en tveir þátttakendur hjá sama fyrirtæki né hafa verið hjá 

sama markþjálfa í stjórnendaþjálfun.  
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8 Lokaorð  

Markmið ritgerðarinnar var að kanna hvort stjórnendaþjálfun bæri árangur varðandi 

ákvarðanatökur og markmiðasetningu stjórnenda og voru niðurstöður rannsóknarinnar á 

þá vegu að afgerandi meirihluti svarenda taldi svo vera. Engar mælingar höfðu þó verið 

gerðar í kjölfar þjálfunarinnar hjá þeim fyrirtækjum sem viðmælendur rannsóknarinnar 

unnu hjá. Þrátt fyrir það töldu viðmælendur að ekki væri nokkur vafi á því að þjálfunin 

hefði skilað þeim aukinni hæfni við ákvarðanatökur og við markmiðasetningu.  

Þar sem notast var við eigindlega rannsóknaraðferð, er ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður rannsóknarinnar sökum smæðar úrtaks, þó gefa niðurstöðurnar vísbendingu 

um að stjórnendaþjálfun sé öflug leið til að hvetja stjórnendur til að ná enn frekari 

árangri og skili þeim sem betri stjórnendum í kjölfar slíkrar þjálfunar. 

Rannsakanda fannst áhugavert að sjá hversu jákvæð upplifun þjálfunin hafði haft á alla 

þá stjórnendur sem rætt var við, hvort sem viðmælendur hefðu sjálfir leitað til 

markþjálfa eða fyrirtækið útvegað þjálfun. Allir voru sammála um að aðferðin hefði eflt 

þá sem stjórnendur og voru hrifnir af aðferðafræðinni sem beitt er, en þeir höfðu í 

kjölfarið tileinkað sér að einhverju leyti nýjar og áhrifaríkari aðferðir. 
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9 Viðaukar 

 

Viðauki 1 

Spurningalistinn. 

 

Rannsóknarspurning  :  Bætir stjórnendaþjálfun ákvarðanatökur 

stjórnenda? 

 

Tilgáta 1: Stjórnendur sem hafa hlotið stjórnendaþjálfun eru öruggari gagnvart 

ákvarðanatökum en áður. 

Spurningar tengdar tilgátu 1: 

1. Upplifir þú breytingu á sjálfstrausti þínu gagnvart ákvarðanatökum í starfi í 

kjölfar stjórnendaþjálfunar?  Ef svo er, hvernig? 

2. Upplifir þú breytingu á því hvernig þú treystir innsæi þínu við ákvarðanatökur í 

kjölfar þjálfunarinnar? Ef svo er, hvernig hefur það breyst? 

 

Tilgáta 2: Stjórnendur sem hafa hlotið stjórnendaþjálfun setja sér fleiri markmið 

en áður. 

Spurningar tengdar tilgátu 2: 

1. Hefur þjálfunin haft áhrif á það hvernig þú setur fram markmið? Ef svo er, 

hvernig? Einhver dæmi?  

2. Hefur orðið munur á fjölda settra markmiða í kjölfar stjórnendaþjálfunarinnar? 

Ef svo er, hvernig? 

3. Hefur orðið breyting á því hvort settum markmiðum sé náð frá því sem áður var? 

Getur þú gefið mér dæmi?  
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Tilgáta 3: Stjórnendaþjálfun flýtir ákvörðunartökuferli. 

Spurning tengd tilgátu 3: 

1. Hefur stjórnendaþjálfunin haft áhrif á hraða ákvörðunartöku? Ef svo er, hvernig? 

Geturðu gefið mér dæmi? 

 

Tilgáta 4: Stjórnendaþjálfun auðveldar stjórnanda að taka skyndiákvarðanir 

þegar þörf er á. 

Spurningar tengdar tilgátu 4: 

1. Hefur stjórnendaþjálfunin haft áhrif á skyndiákvarðanatöku hjá þér?  

a) Ef svo er, hvernig ?  

 

Tilgáta 5: Stjórnendaþjálfun auðveldar ákvörðunartöku um meðferð erfiðra 

mála. 

Spurning tengd tilgátu 5:  

1. Hefur stjórnendaþjálfunin haft áhrif á hvernig þú tekst á við erfið málefni?  

a) Hvernig? Getur þú nefnt mér dæmi? 

 

Tilgáta 6: Gæði ákvarðana hefur aukist í kjölfar stjórnendaþjálfunar. 

Spurning tengd tilgátu 6: 

1. Hefur verið gerð mæling á gæðum ákvarðana í kjölfar stjórnendaþjálfunar, til 

dæmis út frá ákveðnum kennitölum ss. ROE, EBITDU, starfsmannaveltu eða 

aðrar mælingar? 

 

Í lokin: 
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