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Markþjálfun og viðskipti / Þróun viðskipta og áhrif/tenging þeirra við markþjálfun 

(Evolution of business and its contributions to coaching) 

Þróun viðskipta og framlag til markþjálfunar 

Um leið og grundvallarreglur í viðskiptum voru vel þekktar fyrir þúsundum ára, þá á markþjálfun, í því                 
formi sem hún er í dag, rætur sínar að rekja til þeirra stjórnunarhátta eða kenninga sem spruttu upp                  
úr iðnbyltingunni. Þetta tímabil hófst um það leyti sem Adam Smith´s birti kenningar sínar í The                
Wealth of Nations, árið 1776, sem fjallaði um verkaskiptingu og frumkvæði eða persónulegan áhuga              
og ávinning af frjálsum viðskiptum. Þessar kenningar fengu fljótlega byr undir báða vængi, þegar Eli               
Whitney setti fram kenningu sína um stöðlun hlutanna sem gerði fjöldaframleiðslu mögulega. Þá fóru              
iðnvædd samfélög að koma í stað gamla landbúnaðarhagkerfisins og nýjir valmöguleikar urðu til við              
framleiðslu, fjármál, flutninga og um leið urðu viðskipta æ flóknari og þeim fylgdu náttúrulega nýjar               
aðferðir við stjórnun. 

Nevis benti á hvað reglur/kenningar markþjálfunar byggja mikið á formlegum viðskiptakenningum.           
Hann sagði að um miðjan áttunda áratug síðustu aldar hafi hið almenna forystuhlutverk verið              
myndað út frá fræðilegu eða jafnvel félagsfræðilegu sjónarmiði, í stað þess að vera eingöngu háð               
sálfræði. Aðalatriðið, enn og aftur, er að markþjálfun dregur kenningar sínar og tækni frá mörgum               
aðilum eða þáttum. Elstu iðkendur hennar höfðu víðtækan bakgrunn og þeir réðu ekki aðeins              
aðferðum sínum, heldur einnig á hvaða sviðum þeir æfðu. Í atvinnulífinu átti sér stað sams konar                
spírun eða vöxtur. Þar spruttu upp kerfiskenningar, t.d. þekkingargrundvöllur á mannauði,           
starfsþróun, þjálfun, fyrirgreiðslu og leiðbeiningar um aðferðir tímastjórnunar. 

Í lok nítjándu aldar, eins og bent er á í 1. kafla, höfðu vísindin og stjórnunin þegar fengið áheyrn. Það                    
var ekki fyrr en á síðari hluta tuttugustu aldar sem markþjálfar voru orðnir sjálfsagður hluti af                
teymisvinnu við stjórnun, ráðgjöf, þróun stofnana og fyrirtækja, starfsþjálfun, færniþálfun,          
mannauðsstjórnun og fræðsluuppbyggingu. 

Nokkrir punktar 

Meirihluti nútíma markþjálfunar á sér stað inna viðskiptageirans, bæði með framkvæmdastjórn og            
framkvæmdastjórn viðskiptavina. 

Stærstur hluti markþjálfunar í dag er á sviði viðskipta. Ýmsar aðferðir hafa verið þróaðar við beitingu                
markþjálfunar.  Hér verður farið nánar í það hver áhrifin hafa orðið innan mismundi sviða. 

Á viðskiptasviðunu hefur sá misskilningur skapast að markþjálfun sé eingöngu tengd viðskiptum og             
ráðgjöf á sviði viðskipta. 

ÁHRIFAVALDAR: 

Ég mun fyrst ræða um þróun agans, sem mun fela í sér að bera kennsl á einstaklingana sem höfðu                   
áhrif á markþjálfarasviðið. 

A) Stjórnun og forysta (Management and leadership). 
 
Reglur um fyrirskipun eftirlits með fyrirskipunum („control order prescription“ paradigm). 
 
Líkt við virðingarstigann innan hersins fyrirtækisstigi, valdaþrep (corporate ladder). 
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Í dag er ljóst að þessi tegund stjórnunar hafði slæmar afleiðingar eða eftirmála. Þetta stjórnunarform               

skapaði ákveðna fjarlægð eða gap, vantaði tengingu, milli fólksins sem skipaði eða pantaði             
vinnuna og þeirra sem unnu hana. 

 
Þarna var mikilvægara að spila rétt eftir leikreglum frekar en að hugsa um útkomuna. 
 
Stjórnendur skipuðu fyrir en þekktu ekki hvernig var að vera starfsmaður á gólfi, þ.a. það vantaði                

allan skilning af hálfu stjórnenda. 
Þetta skilaði engu að síður undarlega góðu hagkerfi frá 1920-1940. En þá skall á síðar Heimsstyrjöldin                

og kerfið hrundi. 
 
Ný rannsókn þess tíma hófst árið 1946 með útgáfu bókar Druckers sem bar heitið Concept of the                 

Corporation (Hugmynd að uppbyggingu/strúktur fyrirtækja/samsteypa), byggt á rannsóknum        
á General Motors.  

Druckers var með þeim fyrstu til að rannsaka mannauð fyrirtækja og hvernig samspilið virkaði á milli                
starfsfólks annars vegar og markmiða fyrirtækisins hins vegar og að hve miklu leyti velgengni              
fyrirtækisins var háð skilningi beggja aðila. Einnig var áhugavert hvað þekking starfsfólksins            
hafði mikil áhrif á stjórnunarhætti og þar af leiðandi á uppbyggingu þjálfunarinnar, þ.e.             
markþjálfunarinnar.  

 
Berquist lísti Drucker sem seinasta stjórnunargúrúnum. Byrne og Gerdes töldu hann einblína um of á               

tækifæri frekar en vandamál (MÞ)....og afmarkaðar spurningar sem gætu afhjúpað eða leyst            
vandamál í stærra samhengi sem stæðu í veginum fyrir framsetningu eða framförum, frekar             
en að finna svörin.  

 
Til að svara þessum ásökunum gaf Drucker út árið 1969, bókina The Effective Executive. Hún fjallaði                

um 5 megin skyldur/reglur: áætlanagerð, skipulagningu, stjórnun, hvatningu og samræmingu. 
Hún var aftur kynnt til sögunnar 20 árum síðar með útgáfu Coveys á The seven Habits of Highly                  

Effective People. (7 venjur til árangurs (öflugur lærdómur til persónulegrar forystu)) 

7 venjur: 

1) Taktu af skarið – vertu virk(ur) .....Lögmál persónulegrar sýnar. 
2) Í upphafi skal endinn skoða .....Lögmál persónulegarar forystu. 
3) Mikilvægast fyrst – forgangsraða-Hugsðu ....Lögmál persónulegrar stjórnunar. 
4) Hugsum Vinn/Vinn ....Lögmál félagslegrar forystu. 
5) Hlustaðu fyrst til að skilja, gerðu þig svo skiljanlegan .....Lögmál skilningsríkra samskipta. 
6) Skapaðu samlegð .......Lögmál skapandi samstarfs. 
7) Skerptu sögina ....Lögmál alhliða sjálsfsendurnæringar. 

Með 8. Venjunni gekk Covey enn lengra, þar sem hann talar um að hlusta á innsæið, finna innri rödd                   
sína og hvetja aðra til hins sama, sem er ákveðin tegund af markþjálfun. 

 

Hvatningarfyrirlesarinn Tom Peters er þekktur fyrir kenningar sínar og ræður en hann hefur einnig              
haft mikil áhrif á þróun markþjálfunar. Hann talar um „maður á mann“ leiðbeiningu til vænlegri               
árangurs. (Nancy Austin and Tom Peters in A Passion for Excellence).  
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William Deming „Fourteen Principles for Managment“ ... eru enn jafn gildar og þegar þær komu út                
árið 1986 í ritinu Out of the Crisis. 

David Ulrich ----- Hvatningin mikilvæg 😊 

Evered og Selman sáu markþjálfun sem hjartað í stjórnuninni og hve mikilvægt það er að horfa fram á                  
við – og að sjá fyrir sér útkomuna, mynda sér sýn í huganum 😊 

Kinlaw – Markþjálfun byggist upp á tvennu: 1) Samtal milli tveggja aðilaþ 

       2) Áhersla lögð á árangur eða árangurstengt viðfangsefni. 

Kirkpatrick – Vinnustaðaráðgjöf skarst á við markþjálfun ... markþjálfun líklegri til að ná árangir              
heldur en ráðgjöf. 

Árið 1995 ritaði Hargrove : Nýjasta tíska í stjórnun er svokölluð „transformational coaching“ eða              
þjálfun í umbreytingu þar sem áhersla er lögð á að hjálpa fólki að gera umbreytingar. 

Í bókinn Everyone´s a Coach: Five Business Secrets for High Performance Coaching, eftir Ken              
Blanchard og Don Shula er þjálfun afreksfólks í íþróttum heimfærð á árangur í viðskiptum: 

1) Sannfæringardrifinn - Aldrei gera málamiðlun.  
(Conviction-driven – Never compromise your beliefs). 
 

2) Ofgnótt – Æfðu þar til það er fullkomið.  
(Overlearning – Practice until it´s perfect).  
 

3) Áheyrendavænn - tilbúinn – Vera meðvitaður -hvenær á að breyta.  
(Audible-ready – Know when to change). 
 

4) Samræmi – Sjáðu frammistöðuna fyrir. 
(Consistency – Respond predictably to performance). 
 

5) Byggðu á heiðarleika - Sýndu orð í verki – vertu fyrirmynd.  
(Honesty-based – Walk your talk).  
 
____________________________________________________________________________ 
 

B) Uppbygging og ráðgjöf til stofnana (Organization development and organization consulting). 

OD: 

Hér þróast svokölluð aðgerðastjórnun, þar sem starfsmaður verður meiri þáttakandi í því að þróa              
vinnuaðferðina, frekar en að lúta fyrirskipun um verklag frá æðri stjórnanda. 

Single-loop learning og double-loop learning. 

Í lok 6. áratugarins kom Argyris fram með kenningu byggða á hugmynd þeirra French og Bells um það                  
að fólk geti auðveldlega breytt skoðunum sínum eða hugsunarhætti eftir því hvernig það talar við               
sjálft sig. 

Alan Sieler kom með þessa sýn á markþjálfun: 

Markþjálfun veitir tækifæri á að nota sérhannaða aðferð sem er ólík öllum öðrum þjálfunaraðferðum.              
Vinna með markþjálfa veitir frelsi til að finna þá aðferð sem hentar viðkomandi marksækjanda að               
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vinna að sínum markmiðum. Og umfram allt er vinna með markþjálfa lærdómsferli, bæði fyrir              
markþjálfann og marksækjandann. Markþjálfinn er hvorki leiðbeinandi eða dæmandi kennari eða           
fyrirskipandi þjálfari. Hlutverk markþjálfans er fyrst og fremst þjónandi, með nærveru sinni, hlustun             
og athygli, þar sem þarfir marksækjandans eru í fyrirrúmi. 

David Cooperrider og Srivastva: (AI) Appreciative Inquiry, a variation of action researrch.  

Þeir settu fram kenningu um fjórar meginreglur varðand virkni eða aðgerða/framkvæmdasköpun.  

Áhrif kenninga þeirra á þróun markþjálfunar eru óumdeilanlegar. 

 

C) Stjórnendaáðgjöf (Management consulting). 
 
Stjórnendaráðgjöf skapaðist út frá því að nauðsynlegt væri að fá annað sjónarhorn eða             

utanaðkomandi aðila til að auka skilning á einstaka viðskiptavandamálum, hvort sem þau            
væru tæknilegs eðlis eða annars eðlis. Til að byrja með var eingöngu leitað til sérfræðinga og                
ráðgjafa á viðeigandi sviði. Sú aðferð er enn notuð en hefur þó þróast meira yfir í að vera                  
tengt tæknisviði fyrirtækja. 

Aðkeypt sérfræðiaðstoð eða ráðgjöf hefur samt þróast í átt að aðferð markþjálfunarinnar með             
áherslu á árangursdrifna ráðgjöf með endurgjöf. 

 
Stundum virðast skilin milli markþjálfunar og ráðgjafar vera óljós og þá skiptir máli: 1) Hver/hvaðan               

kemur beiðni um markþjálfun. 2) Hver er marksækjandinn. 3) Á hvaða forsendum eða hvaða              
hlutverki hann gegnir. 4) Á hvaða sviði er verið að markjálfa marksækjandann.  

 
D) Starfstengdar greinar/hliðar greinar (Secondary business disciplines). 

Hér er áherslan á sérhæfni í starfi eða starfsþjálfun og þá árangurs-og framatengd.  

 

E) Mannauðsstjórnun (Human resources management).  

Í dag er mannauður fyrirtækja mikils virði og betur metinn að verðleikum en áður fyrr, óháð á hvaða                  
sviði fyrirtækið starfar eða hvaða starfi fólk sinnir. Í dag eru mörg fyrirtæki með mannauðsstjóra sem                
er þá jafnframt að markþjálfa starfsmenn. Stundum getur þó hlutverk mannauðsstjórans verið flókið             
þegar hann þarf bæði að vera stjórnandi og leiðbeinandi eða fræðandi og hvetjandi. 

 

F) Þjálfun – Starfsþjálfun (Traning). 

Í dag er þykir almennt viðurkennt að starfsfólk hljóti starfsþjálfun innan fyrirtækja á kostnað              
fyrirtækisins en áður fyrr var jafnvel ætlast til þess að starfsmenn kostuðu sjálfir sína þjálfun og að                 
það væri á þeirra eigin ábyrgð að afla sér þekkingar til starfsins. 

 
 
 
Árið 2003: 
Þeir Skiffington og Zeus veittu því athygli að markþjálfun við starfsþjálfun er algeng með það í huga                 

að auka færni og afköst, t.d, varðandi sölustörf. Þar er þá verið að kenna sérstaka sölutækni.                
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Aðferðafræði markþjálfunar er þá notuð varðandi markaðssetningu, markmiðasetningu,        
aðgeraráætlun og eftirfylgni. 

Við þessa tegund markþjálfunar er markþjálfinn meira í hlutverki kennara eða þjálfara, þar sem              
markþjálfunin er aðsniðin tilteknu viðfangsefni. 

 
 

G) Starfsráðgjafar - Atvinnumiðlun (Career development). 

Marcia Bench benti á (árið 2003) að starfsráðgjöf hófst formlega í byrjun 20. aldar með aðkomu                
Franks Parsons, þar sem hann hjálpaði fólki að finna atvinnu og ná frama í starfi.  

Skiffington og Zeus veittu því einnig aðthygli að markþjálfun til starfsframa hafði aukist til muna en á                 
sama tíma hefðu skilin milli markþjálfunar og ráðgjafar eitthvað skolast til og væru orðin              
svolítið óljós.  

Þá er vitnað í Marciu Bench... að í 47 ríkjum Bandaríkjanna, væru reglur um það að starfsráðgjafar                 
yrðu að hafa meistaragráðu á einhverju sviði til að mega starfa, en þess sé ekki krafist af                 
markþjálfum. 

Hér er bent á að með tilkomu nútíma markþjálfunar haldast oft í hendur samskonar vandamál og um                 
er að ræða varðandi starfráðgjöf. Þau eru þá oftast tilkominn vegna skorts á almennri              
viðurkenndri skilgreiningu á markþjálfun. En nánar verður fjallað um þetta í 8. Kafla. 

 
 

H) Lærdómsferli-Fræðsla-Menntun (Mentoring). 

Um leið og markþjálfun hóf að breiðast út um heiminn þá var hún oft í samvinnu við eða fylgdi í                    
fótspor þeirra menntastofnana eða fræðsufélaga sem fyrir voru. 

 
Hudson telur að menntun og fræðsla sé helsta fyrirmynd markþjálfunar og Whitmore segir að það               

skipti ekki öllu máli hvaðan undirstaða markþjálfunar, ráðgjafar eða fræðslan kemur svo            
framarlega að hún sé vel gerð og með góðum ásetning.  

 
 

I) Fagfélög (Facilitation). 

The International Association of Facilitators (IAF) eða alþjóðasamtök fagfélaga var stofnað í            
Bandaríkjunum árið 1994. Því er ætlað að styðja við og efla list og iðkun faglegra ferla. Þessi                 
félög eru oft samhliða eða í samstarfi við markþjálfa og notast við aðferðir markþjálfunar. 

 

Samantekt – Yfirlit 

Gefum okkur að sálfræðin hafi veitt nauðsynlegar kenningar og hagnýt verkfæri inn í hina vaxandi               
fræðigrein markþjálfunar, og að viðskiptin hafi verið leikhúsið í þeirri aðgerð.......Markþjálfun hefði            
ekki geta orðið til án þess að hafa grundvöll úr sálfræði sem undirstöðu. Markþjálfun hefði heldur                
ekki verið í þeirri mynd sem hún er í dag nema fyrir tilstuðlan viðskiptalífsins sem hefur veitt henni                  
frjóan reit og rými til vaxtar og útbreiðslu. Það er heldur ekki vafamál að íþróttir almennt komu                 
markþjálfun á framfæri sem fræðigrein og veittu henni ákveðinn aga og um leið sjálfstætt yfirbragð.  
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