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Útdráttur
Ritgerðin er meistaraprófsritgerð í opinberri stjórnsýslu við félagsvísindasvið Háskóla Íslands.
Viðfangsefni hennar er starfsnám í smásöluverslun sem er skoðað út frá stöðu þess, þörfum,
stefnu og framkvæmd. Staðan er skoðuð út frá atvinnugreininni og menntun innan hennar.
Rýnt er í þarfir einkum út frá mati hagsmunaaðila á þeim. Greiningin á stefnunni er aðallega
út frá stefnu stjórnvalda en aðkoma hagsmunaaðila og framkvæmdaaðila er einnig skoðuð.
Hvað framkvæmdina varðar er áherslan á skóla og fræðsluaðila en þáttur hagsmunaaðila er
einnig greindur.
Rannsóknaraðferðin er blönduð aðferð sem byggir bæði á eigindlegum og
megindlegum hefðum. Rannsóknin er einnig undir áhrifum af tilviksrannsóknaraðferðinni en
uppfyllir þó ekki öll skilyrði til að geta talist tilviksrannsókn. Í efnisöflun er leitað víða fanga.
Tekin eru viðtöl, unnin könnun á verslun í Sveitarfélaginu Hornafirði, fengin sérunnin
tölfræðigögn og rýnt í tölfræðigögn, skýrslur og skjöl sem þegar voru til.
Helstu niðurstöður eru þær að starfsmenntun í smásöluverslunum á Íslandi er lítil og
það er helst innan stærri verslunarkeðja sem einhver starfsmenntun á sér stað. Þarfir fyrir
meiri menntun eru til staðar en þær birtast ekki með skýrum hætti. Stefna stjórnvalda er
ómarkviss og það sem þó hefur verið unnið á því sviði hefur í litlum mæli komist í
framkvæmd.
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Abstract
This is master dissertation in public administration from the School of Social Sciences in
University of Iceland. The research is about vocational education in retail in relation to
status, needs, policy and implementation. The status in the industry is examined and the
education within it. The study of the needs stresses the perspective of companies and the
employees. The analyse of the policy in mainly considering the public policy but the view of
the industry and those who implement it is also taken in to account. In the implementation
the main focus is on schools and the educators, but also to some extent the view of the
industry.
The research method is a mixed and based on both qualitative and quantitative
method. The research is also under influence of the case study method though it does not
satisfy all the conditions in that method. The research material is from different sources.
There are interviews, observation on retail in the municipality Hornafjordur, statistics,
documents and reports.
The main results are that vocational education in retail in Iceland is very little and
mainly in the large retail chains. There is a need for more education only it does not merge
clearly. The public policy is not focused or clear and a small part of it is implemented.
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Formáli
Rannsóknarritgerðin sem hér birtist er meistaraprófsritgerð í opinberri stjórnsýslu við Háskóla
Íslands. Ritgerðin er 30 ECTS eða einingar. Viðfangsefni ritgerðarinnar er starfsmenntun
innan smásöluverslunar. Tilgangur rannsóknarinnar er að leggja mat á stöðu, þarfir, stefnu
og framkvæmd starfsmenntunar innan smásöluverslunarinnar.
Leiðbeinendur mínir í ritgerðarvinnunni eru Margrét S. Björnsdóttir og Jón Torfi
Jónasson.

Ég þakka leiðbeinendunum fyrir stuðning, hvatningu, góðar athugasemdir og

uppbyggilega gagnrýni. Ég þakka einnig Emil Karlssyni forstöðumanni Rannsóknarseturs
verslunarinnar fyrir hans leiðbeiningar. Viðmælendur í viðtölunum, þeir sem sérunnu fyrir
mig tölfræðigögn hjá Hagstofu Íslands, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og VR fá einnig kærar
þakkir. Þátttakendur í könnuninni á Hornafirði fá sérstakar þakkir fyrir góðar viðtökur og
greiðvikni við veita upplýsingar um sjálfa sig og sína starfsmenn. Að lokum fær Agnes Heiða
Þorsteinsdóttir kærar þakkir fyrir yfirlesturinn.
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1. Inngangur
Viðfangsefni ritgerðarinnar er starfsmenntun í smásöluverslun á Íslandi.

Hugtakið

smásöluverslun nær yfir vöru sem seld er í almennum verslunum. Hugtakið starfsmenntun
vísar til sérhæfðrar menntunar á sviðinu sem nýtist til starfa.

Viðfangsefnið er einkum

skoðað út frá fjórum meginþáttum sem eru: staða, þarfir, stefna og framkvæmd. Dregin er
upp mynd af stöðunni. Bæði stöðu verslunar og smásöluverslunar í samfélaginu og einnig
stöðu menntunar í greininni.

Þarfirnar eru greindar út frá því sem fram kemur í

rannsóknargögnum að gagnlegt geti verið að starfsmenn kunni og geti; hvort þarfirnar koma
fram og sé þá sinnt eða ekki. Stefnan er einkum skoðuð út frá stefnu stjórnvalda en stefna
hagsmunaaðila er einnig skoðuð. Þegar kemur að framkvæmdinni beinist athyglin einkum
að skólum og fræðsluaðilum.
Höfundur ritgerðarinnar, hefur starfað við framhaldsskóla í um þrjá áratugi og verið
skólameistari í átján ár. Á þessum tíma hefur hann fylgst með og tekið þátt í umræðu um
starfsmenntun og hversu mikilvægt sé að efla hana. Umræðan um starfsmenntun hefur lítið
breyst á þessum tíma. Nær allir virðast sammála um að efla beri starfsmenntun og að henni
sé ábótavant á ýmsum sviðum. Það er því mjög áhugvert að finna skýringar á því hvers
vegna það gengur svona hægt.
Niðurstöður ritgerðarinnar varpa vonandi einnig ljósi á stöðu starfsmenntunar í Íslandi
og þá einkum í þeim atvinnugreinum þar sem lítil formleg menntun er til staðar. Í iðngreinum
og á sumum sviðum opinberrar þjónustu svo sem í heilbrigðisþjónustu er hátt hlutfall þeirra
sem þar starfa með formlega menntun, svo sem rafvirkjar eða sjúkraliðar. Á öðrum sviðum
er hin formlega menntun lítil svo sem í greinum eins og ferðaþjónustu, sjávarútvegi og
verslun.

Í samanburði við önnur lönd virðist sem staða okkar á Íslandi valdi mönnum

áhyggjum samanber 20/20 áætlun ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur sem gerði ráð fyrir að
draga verulega úr fjölda þeirra sem ekki hafa lokið formlegri menntun í framhaldsskóla.
Til að skoða hvort hér sé um að ræða að menntakerfið sinni ekki hlutverki sínu og
hver sé þá skýringin á því verður starfsmenntun í smásöluverslun skoðuð sérstaklega. Við
rannsóknina eru einkum notuð gögn af tvennum toga. Annars vegar eru fyrirliggjandi gögn
rýnd og hins vegar tekin viðtöl við hagsmunaaðila og fólk í menntageiranum. Einnig er gerð
könnun á verslun á Hornafirði.
Ritgerðin skiptist í sex tölusetta kafla. Í fyrsta kafla er inngangur. Í öðrum kafla er
fjallað um fræðilegt samhengi rannsóknarinnar og þar einkum fjallað um þrjár kenningar eða
fræðasvið. Í fyrsta lagi kenningar Henry Mintzberg um tegundir skipulagsheilda. Í öðru lagi
kenningar Lester M. Salamons um tæki stjórnvalda og í þriðja lagi verða kenningar um
innleiðingu eða framkvæmd stefnu til umfjöllunar. Þriðji kafli er um rannsóknarspurningu,
aðferðafræði,

öflun

og

úrvinnslu

gagna.

Í
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þessum

kafla

eru

undirkaflar

um

rannsóknarspurningu, aðferðafræði, tengsl höfundar við viðfangsefnið og framvindu
rannsóknar út frá dagbók sem haldin var þann tíma sem rannsóknin stóð yfir. Fjórði kaflinn
er um rannsóknarniðurstöðurnar. Þessi kafli er langumfangsmestur eða um 70 síður og
skiptist upp í þrjá undirkafla. Í fyrsta kafla er einkum fjallað um stöðu, þarfir, stefnu og
framkvæmd starfsmenntunar í smásöluverslun.

Í öðrum undirkafla er farið í gegnum

niðurstöður úr viðtölunum, aðallega einkum út frá stöðu, þörfum, stefnu og framkvæmd. Í
síðasta hluta þriðja kafla er síðan skoðuð verslunarmenntun í Bretlandi, Svíþjóð og
Danmörku. Í fimmta kaflanum eru rannsóknarniðurstöður settar í fræðilegt samhengi, þær
túlkaðar og lagt út af þeim til að svara rannsóknarspurningunni. Í þessum kafla eins og í
rannsóknarkaflanum er unnið út frá stöðu, þörfum, stefnu og framkvæmd. Einnig eru skoðuð
og krufin stef sem koma upp og tengjast fleiri en einum af meginþáttum rannsóknarinnar. Í
lok kaflans er niðurstaðan síðan dregin saman.

Í sjötta kafla eru lokaorð og þar er

rannsóknin sett í stærra samhengi og þýðing hennar metin.
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2. Fræði, kenningar og hugtök
Þegar viðfangsefni rannsóknarinnar hefur verið kynnt, meðal annars fyrir fólki í
verslunargeiranum, þá hafa komið fram spurningar um það hvernig starfsnám í
smásöluverslunum tengist kenningum í opinberri stjórnsýslu? Um tíma var höfundur einnig í
óvissu með þessa tengingu. Er ekki um að ræða fyrirtæki á samkeppnismarkaði sem að litlu
leyti eru á ábyrgð eða undir stjórn opinberra aðila? Svörin við þessum spurningum eru að
menntun og menntakerfi eru að stórum hluta á ábyrgð opinberra aðila.
Á Íslandi hafa nær allir verið sammála um að menntun sé fyrst og fremst viðfangsefni
opinbera

geirans

samanber

umræðuna

um

að

verja

þurfi

heilbrigðiskerfinu, velferðarkerfinu, löggæslu og í menntakerfinu.

grunnþjónustuna

í

Stjórnmálamenn og

stjórnmálaflokkar hafa á undanförum áratugum lagt áherslu á að efla starfsmenntun og ekki
verður séð að um það sé ágreiningur, svo sem að einhver hafi sett fram stefnu um að draga
beri úr starfsmenntun eða að einkavæða hana.

Mikil uppbygging hefur verið í

framhaldsskólakerfinu á Íslandi frá því um 1970 og það hefur breyst frá því að vera kerfi fyrir
tiltölulega fáa upp í það að nær allir sem ljúka grunnskóla hefja nám í framhaldsskóla. Á
undanförnum tveimur áratugum hefur svo verið byggt upp öflugt framhaldsfræðslukerfi sem
einkum er ætlað að sinna þörfum þeirra sem ekki hafa lokið framhaldsskóla.
Þrátt fyrir skýran vilja stjórnvalda til að efla starfsnám og mikla uppbyggingu
menntakerfisins eru miklar gloppur í starfsmenntun umfangsmikilla atvinnugreina svo sem
sjávarútvegs, ferðaþjónustu og verslunar. Í greinum þar sem starfsmenntun er til staðar hafa
menn einnig áhyggjur af lítilli aðsókn og að nemendur ljúki seint námi.
Hver er skýringin?

Hvers vegna hefur vilji stjórnvalda og annarra um eflingu

starfsmenntunar ekki náð fram að ganga? Til að nálgast svarið við þeirri spurningu verður í
þessari ritgerð skoðuð starfsmenntun í smásöluverslun.

Leitað verður skýringa á þætti

stjórnvalda og hlut greinarinnar sjálfrar. Hefur stefnumörkun stjórnvalda verið óskýr eða
ómarkviss? Hafa verið hnökrar á framkvæmd stefnunnar? Hefur þörfin fyrir menntun ekki
verið til staðar eða hafa fyrirtækin sinnt henni sjálf með fullnægjandi hætti?
Eins og kemur fram í inngangi þá er viðfangsefnið í rannsókninni skoðað frá tveimur
hliðum. Annars vegar út frá þörfum smásöluverslunarinnar fyrir starfsmenntun og hins vegar
út frá viðbrögðum stjórnvalda og annarra við þeim þörfum.

Þáttur stjórnvalda, skóla og

annarra hvað varðar stefnumörkun og framkvæmd verður skoðuð út frá þeim fræðum og
aðferðum í opinberri stjórnsýslu sem taka á stefnumótun og framkvæmd hennar.

Þær

fræðikenningar og hugtök sem viðfangsefnið verður greint út frá eru kenningar um
framkvæmd stefnu (e.: implementation) og greining á tækjum stjórnvalda eins og Lester M.
Salamon. (2002) leggur þau upp í bók sinni The tools of government.
11

Þarfir

smásöluverslunarinnar verða einkum greindar og settar í samhengi fræðanna út frá
kenningum um mismunandi byggingu skipulagsheilda. Annars vegar samkvæmt kenningum
Henry Mintzberg (1983) um fimm megingerðir skipulagsheilda og einnig stuttlega út frá
kenningum Gareth Morgans um lærdóms (lærandi) skipulagsheildir.
Henry Mintzberg setti fram þá greiningu að í grunninn væru aðeins fimm megingerðir
skipulagsheilda (1983, 3), en þær eru einföld, vélræn, deildarskipt, fagstétta og fljótandi.
Orðið skipulagsheild vísar hér til bæði fyrirtækja og stofnana og er þýðing á orðinu enska
organizations. Samkvæmt Mintzberg eru skipulagsheildir byggðar upp úr fimm ferlum (1983,
4). Þessir ferlar eru: gagnkvæm aðlögun, bein stjórnun, stöðlun vinnuferla, stöðlun afurða og
stöðlun á hæfni. Gagnkvæm aðlögun gengur út á samhæfingu og samskipti þeirra sem
vinna grunnverkin í hverri skipulagsheild; hvort sem um er að ræða áralag við róður eða
þeirra sem eru að lenda geimfari á tunglinu (1983, 4). Bein stjórnun snýst um það að einn
tekur ábyrgð á vinnu annarra og stjórnar þeirra aðgerðum (1983, 4). Samhæfing getur einnig
átt sér stað með stöðlun vinnuferla hvort sem það er á færibandi við bílaframleiðslu eða á
skurðstofu (1983, 5) Einnig er hægt að nota stöðlun á niðurstöðu eða afurð og þar tekur
Mintzberg dæmi af leigubílsstjóra sem fyrst og fremst þarf að vita hvert hann á að fara frekar
en hvernig hann kemst þangað (1983, 6). Fimmti og síðasti ferillinn sem Mintzberg tilgreinir
er svo stöðlun á hæfni. Þegar þörf er á þekkingu eða hæfni sem ekki er á færi allra fyrirfram
þarf að staðla hæfni sem getur til dæmis átt við þegar svæfingalæknir og skurðlæknir fá það
verkefni að fjarlægja botnlanga (1983, 6) Vegna þekkingar sinnar og hæfni þurfa þeir ekki á
mikilli stjórnun að halda til að samhæfa sín störf og til að vita hvað hvor á að gera. Hver
skipulagsheild nýtir síðan ferlana fimm í mismiklum mæli.

Þær einföldustu nýta mest

gagnkvæma aðlögun og þær flóknustu nota stöðlun hæfni í mun meira mæli en flestar eru að
nýta þá alla í einhverjum mæli (1983, 7). Hver skipulagsheild er síðan byggð upp af fimm
þáttum (Mintzberg, 1983, 9-10). Þessir þættir eru: kjarnastarfsemi, stjórnun, millistjórnun,
tæknideild og stuðningsdeild.

Tæknideild vísar ekki eingöngu til tækni í hefðbundinni

merkingu þess orðs á íslensku heldur fremur til þeirra sem tryggja að kjarninn virki rétt og vel.
Innkaupastjóri í verslun gæti til dæmis flokkast þarna undir. Í stuðningsdeild getur verið um
að ræða kaffiteríu, lögfræðisvið og launadeild svo dæmi séu tekin.
Mismunandi útfærslu á þessum fimm ferlum og fimm þáttum nýtir Mintzberg (1983,
23) síðan til að flokka skipulagsheildir í fimm gerðir en þær eru: einföld skipulagsheild (e.:
simple structure), vélræn skipulagsheild (e.: machine bureaucracy), fagstétta skipulagsheild
(e.: professional bureaucracy), deildaskipt skipulagsheild (e.: divisionalized form) og fljótandi
skipulagsheild (e.: adhocracy). Einföld skipulagsheild eru iðulega litlar, einfaldar og oft nýjar
einingar (1983, 157)

Þar er bein stjórnun fyrst og fremst nýtt til samhæfingar og er af

Mintzberg ekki talið gott form þar sem bein stjórnun samræmist ekki vel hugmyndum um
lýðræði og nútímastjórnunarhætti.

Vélræn skipulagsheild byggir einkum á stöðlun á
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vinnuferlum til samhæfingar og á við um gamlar, stórar en þó oft einfaldar skipulagsheildir
(1983, 163). Fagstéttaskipulagið reiðir sig einkum á stöðlun hæfni og á við í flóknu en þó
stöðugu umhverfi (1983, 189).

Deildaskipt skipulagsheild nýtir einkum stöðlun afurða til

samhæfingar og á við um stærri og eldri framleiðslu eða þjónustu skipulagsheildir (1983,
215).

Fljótandi skipulagsheildir byggja líkt og einfaldar skipulagsheildir á gagnkvæmri

aðlögun en ólíkt þeim einföldu eru hér á ferðinni flóknar og dýnamískar skipulagsheildir sem
eru að fást við flóknar nýjungar (1983, 253).
Ef horft er til ferlanna fimm þá er ljóst að sá ferill sem lýtur að stöðlun hæfni er sá sem
tengist með beinasta hætti starfsmenntun í smásöluverslun.

Í nýrri aðalnámskrá

framhaldsskóla frá 2011(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, 22-23) er hæfni
grunnhugtak og horft til þeirrar hæfni sem nemendur skulu hafa náð í lok náms. Mintzberg
(1983, 39-40) skiptir störfum niður í þrjár gerðir með tilliti til hæfniþjálfunar. Í fyrsta lagi störf
sem eru einföld og sérhæfð svo sem starf á framleiðslulínu í bílaverksmiðju. Í öðru lagi
iðngreinar (e.: craft) sem þarf töluverða þjálfun til að sinna og fer oftast þannig fram að
meistari þjálfar lærling. Í þriðja lagi eru það síðan sérfræðingar eða fagfólk (e.: professional).
Þar er um að ræða störf sem tekur langan tíma að ná tökum á og stór hluti menntunarinnar
fer fram utan skipulagsheildarinnar, gjarnan í háskólum.

Líklegt er að stór hluti starfa í

smásöluverslun krefjist aðeins fyrsta flokks hæfniþjálfunar samkvæmt Mintzberg en
spurningin er hvort þau ættu að einhverju eða öllu leyti frekar heima í iðngreinaflokknum eða
fagflokknum. Svarið við þessum spurningum er eitt af lykilatriðum í þessari rannsókn.
Mintzberg (1983, 42-43) fjallar einnig um á hvern hátt hæfniþjálfun eða menntun sé
með misjöfnum hætti innan mismunandi þátta skipulagsheildar. Í kjarna fyrirtækis getur verið
um að ræða allar gerðirnar þrjár. Í tæknideildinni og stoðdeildinni eru oft töluverðar kröfur um
hæfni en Mintzberg telur það síður eiga við varðandi millistjórnendur og stjórnendur.
Reyndar er ekki ólíklegt að millistjórnendur eins og verslunarstjórar séu oft í hópi þeirra sem
mestu menntunina hafa innan smásöluverslunar en það er þó óvist.
Mintzberg (1983, 41-43) fjallar einnig í þessu samhengi um hugtakið innrætingu (e:,
indoctrination).

Sennilega er betra að nota orð eins og fagvitund eða hollustu í þessu

samhengi. Fagvitundin og faghollustan er einkum mikil hjá þeim sem eru í viðkvæmum
störfum eða afskekktum svo sem í leyniþjónustu eða í afskekktu útibúi. Mótun fagvitundar
eða faghollustu er hluti af þjálfun starfsmanna og stundum á sú þjálfun sér stað í skólum svo
sem hjá læknum og lögfræðingum. Fagvitund virðist ekki vera rík í smásöluverslun, en eins
og annað sem hér er nefnt hvað smásöluverslun varðar þá á það eftir að koma í ljós.
Mörg

fyrirtæki

í

smásöluverslun

falla

væntanlega

undir

flokkinn

einfaldar

skipulagsheildir. Stærri fyrirtækin geta væntanlega talist deildarskiptar skipulagsheildir. Ekki
er líklegt að mörg smásöluverslunarfyrirtæki séu fagstétta skipulagsheildir eða vélrænar
skipulagsheildir en áhugavert verður að sjá hvort einhver falli undir flokkinn fljótandi
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skipulagsheild.

Hver sem niðurstaðan verður þá virðist sem svo að kenningar Henry

Mintzbergs um skipulagsheildir geti nýst til að varpa ljósi á starfsmenntun í smásöluverslun
en þó verður að hafa þann fyrirvara á að kenningarnar fjalla ekki um starfsmenntun og
uppbyggingu hennar heldur stöðlun á hæfni sem nær til hluta menntunar en þó ekki hennar
allrar svo sem frumkvæði, sköpun eða siðferði.

Flokkun Mintzbergs á þremur gerðum

stöðlunar hæfni er ekki heldur endilega lýsing á aðstæðum í dag þó þær hafi geta átt við fyrir
einhverjum áratugum síðan. Né heldur er víst að flokkun Mintzbergs á skipulagsheildum eigi
við um stöðuna í smásöluverslun á Íslandi en getur þó vonandi nýst ásamt öðru til að varpa
ljósi á hana.
Gareth Morgan lýsir í fjórða kafla bókar sinnar Images of organization (1997, 73) því
sem hann kallar „Learning and Self-organization, Organization as Brains” Morgan notar
heilann sem myndlíkingu og spyr sig hvort skipulagsheildir geti lært að læra (1997, 86).
Þetta er áhugaverður flötur þegar skoða á þarfir fyrir nám innan fyrirtækja og því verður lagt
mat á það hvort einhver fyrirtæki sem verða til skoðunar nálgist það að uppfylla slíkar
lýsingar.
Eins og kemur fram hér að framan þá er annað meginsjónarhorn ritgerðarinnar
viðbrögð stjórnvalda og annarra við þörfum verslunarinnar. Viðbrögðin verða annars vegar
skoðuð út frá tækjum stjórnvalda og hins vegar framkvæmd stefnu (e.: implementation).
Á undanförnum árum hafa skilin á milli einkageirans og opinbera geirans á ýmsum
sviðum orðið óskýrari en áður. Stjórnvöld hafa verið að nota fleiri aðferðir en áður við að
veita þjónustu svo sem eins og með útboðum og samningum við einkaaðila. Í bók sinni The
tools of government eða Tæki stjórnvalda tekur Lester M. Salamon. (2002) saman lýsingu á
þeim mögulegu stjórntækjum sem stjórnvöld hafa og hafa verið reynd víða um heim á
undanförnum árum. Salamon (2002, 19) skilgreinir tæki stjórnvalda með þeim hætti að þau
séu skipulega notuð til að takast á við viðfangsefni sem varða almannahagsmuni. Hann
ræðir einnig (2002, 20) að tæki stjórnvalda séu annað en stjórnvaldsaðgerðir og einnig
annað en stjórnmál.

Salamon segir tækin séu almennari en aðgerðir en afmarkaðri en

stjórnmál. Hann greinir einnig á milli tækja sem stjórnvöld hafa til að takast á við viðfangsefni
inni í opinbera kerfinu svo sem starfsmannamál og tækja sem hafa áhrif á allt samfélagið en
ekki bara opinbera geirann. Tæki stjórnvalda sem hér um ræðir eru einungis þau ytri en ekki
innri tækin, það er að segja tæki sem taka til alls samfélagsins.
Til eru nokkuð margar skilgreiningar og flokkanir á tækjum stjórnvalda, allt upp í 63.
(Salamon, 2002, 22). Sjálfur notar Salamon 13-14 flokka ef horft er til taflna á blaðsíðum 21
og 26 í áðurnefndri bók. Mismunandi tæki stjórnvalda geti verið lík á sumum sviðum en ólík
á öðrum. Salamon (2002, 22) fer því þá leið að flokka tækin eftir tveimur nálgunum. Annars
vegar flokkar hann þau eftir mælikvörðum sem notaðir eru til að meta gæði tækjanna svo
sem hagkvæmni og jafnræði og hins vegar eftir víddum svo sem sjálfvirkni og sýnileika.
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Helstu tækin sem Salamon (2002, 21) tilgreinir eru eftirtalin: bein stjórnun, félagsleg
reglusetning, fjármálaleg reglusetning, samningar, styrkir, bein lán, lánatryggingar,
tryggingar, skattar, framlög, lagaáreiðanleiki (e.: Liability law), samvinna stjórnvalda og
ávísanakerfi. Bein stjórnun er hin hefðbundna gerð stjórnsýslu þar sem stofnun sér um
tiltekinn málaflokk svo dæmi sé tekið. Félagsleg reglusetning getur til dæmis verið lög um
jafnrétti kynjanna og fjármálaleg reglusetning getur verið samkeppnislög. Samningar geta til
dæmis verið um verkefni sem félagasamtök taka að sér svo sem sjúkraflutningar Rauða
Krossins á Íslandi. Með lagaáreiðanleika er átt við að vernda hagsmuni tiltekins hóps með
lögum svo sem að lögvernda störf. Ávísanakerfi getur til dæmis verið þannig að nemendur á
framhaldskólaaldri fái á hverri i önn í fjögur ár úthlutað peningaávísun sem þeir geta notað til
að greiða fyrir nám í þeim skóla sem þeir kjósa.
Mælikvarðarnir á stjórntækin sem Salamon (2002, 23-24) tilgreinir eru sex. Þeir eru:
virkni, hagkvæmni, jafnræði, hve auðvelt í framkvæmd, lögmæti og hve pólitískt æskilegt
tækið er. Mismunandi tæki eru síðan misgóð gagnvart mismunandi mælikvörðum. Víddirnar
sem Salamon (2002, 25-36) tilgreinir eru: þvingun, hve markvisst tækið er, sjálfvirkni og
sýnileiki.
Salamon leggur svo mat á hvernig hvert tæki stjórnvalda út frá flokkunum sex og
víddunum fjórum. Félagsleg reglusetning felur til dæmis í sér mikla þvingun en er mjög virkt
tæki, ekki hagkvæmt, jafnræði er gott, erfitt í framkvæmd, lögmæti mikið og pólitískt erfitt að
mati Salamons (2002, 26). Sjálfvirkni ávísanakerfis er að mati Salamons (2002, 33) mikil en
á því sviði er virknin lítil, hagkvæmnin mikil, jafnræði í meðallagi, nokkuð auðvelt í
framkvæmd og ásættanlegt pólitískt. Höfundur er reyndar ekki viss um að ávísanakerfi í
opinberum rekstri yrði tekið opnum örmum hjá öllum stjórnmálaflokkum á Íslandi þó það geti
gengið vel í Bandaríkjunum.
Framanskráð uppsetning Lester M. Salamons á tækjum stjórnvalda virðist henta vel til
að leggja mat á þá kosti sem stjórnvöld standa frammi fyrir þegar unnið er úr þörfum
verslunarmanna- og fyrirtækja hvað varðar starfsnám.

Ekki síður nýtist kerfi hans til að

leggja mat á það sem stjórnvöld hafa eða hafa ekki gert til að mæta þessum þörfum og það
er einmitt viðfangsefni þessarar rannsóknar.
Eftir að þarfir smásöluverslunarinnar fyrir menntun hafa verið metnar og skoðað
hvernig stjórnvöld hafa brugðist við þeim þörfum með því að móta stefnu þá verður skoðað
hvernig staðið hefur verið að því að koma stefnunni í framkvæmd.

Kenningar um

framkvæmd stjórnkerfisins á stefnu stjórnvalda urðu til á 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar
lagt var mat á velferðarendurbætur bandarískra stjórnvalda (Winter, 2003, 205). Í ljós kom
að áætlanir gengu illa eftir og það vakti upp spurningar um hvað hefur áhrif á framkvæmd
stjórnarstefnu. Árið 1973 gerðu Jeffrey Pressman og Aron Wildavsky rannsókn á því hvers
vegna áætlun um að fjölga atvinnutækifærum fyrir minnihlutahópa mistókst (Winter, 2003,
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205).

Þessi rannsókn er talin upphaf rannsókna á sviði stefnuinnleiðingar (e.:

implementation).
Ekki hefur orðið til nein almenn kenning á þessu sviði heldur hafa komið fram
mismunandi nálganir og áherslur. Eitt af megin ágreiningsmálunum fræðimanna á þessu
sviði er hvort rannsóknir eigi að beinast að því að skoða ferlið frá stefnumótuninni að
framkvæmd (e.: top down) eða að skoða hvernig stjórnkerfinu tekst að takast við viðfangsefni
sem það stendur frammi fyrir (e.: bottom up) (Winter, 2003, 206). Þeir sem lögðu áherslu á
að rannsaka frá toppnum og niður, skoðuðu hvernig tókst að fylgja eftir pólitískum
ákvörðunum og hvaða aðferðir væri hægt að viðhafa til að gera þann feril betri og
markvissari (Winter, 2003, 213). Aðferðirnar sem fóru frá toppi og niður voru gagnrýndar fyrir
að byggja á of einfaldri sýn á veruleikann en ekki síður kom gagnrýni frá þeim sem töldu
betra að skoða framkvæmd stefnu neðan frá botni og upp. Þeir horfðu fyrst og fremst á þá
sem stóðu í eldlínunni svo sem eins og kennara, lækna og lögreglumenn og segja að hjá
þessum starfsstéttum sé að finna þá sem raunverulega móta það á hvern hátt verkefnin eru
leyst (Winter, 2003, 214). Enn frekari þróun varð síðan í hópi þeirra sem vilja skoða málið að
neðan og upp þegar þeir fóru að skoða viðfangsefni eins og atvinnuleysi meðal ungs fólks og
hvernig stjórnkerfið og aðrir utan þess takast á við það. (Winter, 2003, 214). Þá rannsaka
menn tengslanet þeirra sem um ræðir og oft er það gert á afmörkuðum svæðum svo sem
innan sveitarfélaga.
Winter (2003, 216) bendir á að deilurnar um hvort sé betra að skoða framkvæmd
stjórnvaldsstefnu með því að skoða málið ofan frá og niður eða neðan frá og upp hafi fyrst og
fremst skilað því að mikilvægt sé að rannsaka hvort tveggja. Hann bendir einnig á að í
vaxandi mæli hafi menn farið frá því að skoða einstaka tilfelli yfir í það að gera víðtækar
megindlegar rannsóknir sem gjarnan ná til fleiri en eins lands.
Segja má að kenningar um innleiðingu eða framkvæmd á stefnu stjórnvalda bindi
saman rannsóknina hvort sem lykilaðilarnir þar séu hinir almennu opinberu starfsmenn svo
sem skólastjórnendur eða þeir sem standa ofar í kerfinu. Það að skoða þarfir verslunarinnar
fyrir starfsmenntun byggir að sumu leyti á áherslum þeirra sem finnst skynsamlegast að
skoða málin neðan frá og upp. Á móti er úttekt á stefnu stjórnvalda varðandi starfsnám
verslunarfólks í anda þeirra sem vilja skoða ofan frá og niður.

Það að nota viðtöl

spurningakönnun og almenna rýni á gögnum, það er skoða allt sviðið, er því í anda þeirrar
áherslu að velja ekki á milli þessar tveggja sjónarmiða heldur nýta þau bæði í þágu betri
niðurstöðu.
Tvær nýlegar rannsóknir á stefnumótun stjórnvalda á Íslandi varpa ljósi á viðfangsefni
þessarar rannsóknar og er því greint frá efni þeirra hér.

Annars vegar er um að ræða

rannsókn á tengslum framkvæmdavalds og löggjafarvalds og hins vegar stefnumótun í
mennta- og heilbrigðiskerfinu.
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Í grein sinni um stefnumótun stjórnvalda á Íslandi og í Skandinavíu lýsir Gunnar Helgi
Kristinsson tveimur nálgunum tveggja hópa fræðimanna.

Annars vegar þeim sem lýsa

stefnumótuninni sem fálmkenndri og hins vegar þeim sem lýsa henni sem raunhæfri
skynsemi. Meðal þekktra rannsókna sem byggja á því að stefnumótun sé fálmkennd er
rannsókn Selznick á framkvæmdum í Tennessee Valley (Gunnar Helgi Kristinsson, 2013,
258).

Til að lýsa stefnumótun sem byggir á raunhæfri skynsemi er sett fram svo nefnt

ólympískt líkan sem byggir á fjórum þáttum. Í fyrst lagi heildstæð greining. Í öðru lagi eru
settir fram allir valkostir. Í þriðja lagi mat á virkni hvers kostar og þá í fjórða lagi sá kostur
valinn sem hámarkar árangur (Gunnar Helgi Kristinsson, 2013, 259).

Hugmyndin um

raunhæfa skynsemi byggist á þessum fjórum atriðum en á mun mildari hátt þannig að í stað
allsherjarmats kemur mat á nokkrum líklegum kostum. Sá sem tekur ákvörðun er meðvitaður
um þetta og velur síðan kost sem uppfyllir lágmarksskilyrði (Gunnar Helgi Kristinsson, 2013,
259).
Gunnar Helgi skoðar í grein sinni gögn sem liggja til grundvallar lagasetningu á
Íslandi annars vegar og Svíþjóð, Noregi og Danmörku hins vegar og leggur mat á það hvort
hugmyndir um almenna skynsemi lýsi vinnu við stefnumótun vegna lagasetningar í þessum
löndum. Niðurstaða Gunnars Helga er sú að Ísland skeri sig frá hinum löndunum hvað það
varðar að á Íslandi er frumkvæðið frekar í höndum einstaka ráðherra en stjórnarráðsins og
að ábyrgð framkvæmdavaldsins á dagskrá þingsins hvað stefnumótunina varðar sé ekki jafn
skýr.

Greining kosta, rannsókn og samráð er ekki jafn umfangsmikið og í jafn föstum

skorðum á Íslandi og í samanburðarlöndunum. Greinargerðir eru einnig mun umfangsminni
og breytingar í meðförum þings meiri á Íslandi en í hinum löndunum. Heildarniðurstaða
Gunnars Helga, með fyrirvara um hve takmörkuð gögnin eru, er sú að Ísland uppfylli síður
skilyrði um raunhæfa skynsemi í opinberri stefnumótun en hin þrjú Norðurlöndin (Gunnar
Helgi Kristinsson, 2013, 273-274).
Gunnar Helgi vísar einnig í aðrar rannsóknir sem unnar hafa verið á stefnumótun
stjórnvalda á Íslandi og að þær bendi einnig í þá átt að hugmyndir um fálmkennda
stefnumótun lýsi henni betur en hugmyndir um raunhæfa skynsemi sem gerir meiri kröfur til
stjórnvalda en uppfyllt eru hér á landi (Gunnar Helgi Kristinsson, 2013, 260-261).
Stefnumótun stjórnvalda á Íslandi er einnig til umfjöllunar í grein Nönnu Bjarkar
Bjarnadóttur og Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur þar sem fjallað er um málefni lesblindra og
gerður samanburður við sameiningu sjúkrahúsa í Reykjavík.

Rætt er um að stefnan í

málefnum lesblindra sé óljós og sundurleit. Einnig er vísað í rannsóknir sem benda til að
stefnumótun í málefnum landbúnaðar, sjávarútvegs og stóriðju hafi verði í höndum
hagsmunaðila að stórum hluta. Varðandi opinbera stjórnsýslu hafi á árunum 1990-2007
verið ríkjandi stefna sem byggði á nýskipan í ríkisrekstri þar sem dreifstýring og
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markaðsvæðing voru lykilatriði, sem meðal annars kom fram í flutningi grunnskólans til
sveitarfélagana. (Nanna Björk Bjarnadóttir og Sigurbjörg Sigursteinsdóttir, 2013).
Höfundi er ekki kunnugt um né hefur fundið neinar rannsóknir á starfsmenntun í
smásöluverslunum á Íslandi.

Reyndar hafa ekki heldur fundist margar rannsóknir um

starfsnám á Íslandi almennt. Sú ritgerð sem kemst næst því að fjalla um svipað efni er
meistaraprófsgrein Ólafs Grétars Kristjánssonar (2004) í opinberri stjórnun. Hann fjallar um
löggildingu iðngreina.

Honum finnst vanta rannsóknir á sögu iðngreina (Ólafur Grétar

Kristjánsson, 2004, 81-82) sem þó hafa tiltölulega sterka stöðu innan menntakerfisins miðað
við verslunina. Áhugavert er einnig að lesa um fagvæðingu hagsmunahópa í ritgerð Ólafs
sem er nokkuð skýr í iðngreinum (Ólafur Grétar Kristjánsson, 2004) og hjá kennurum en er
að því að virðist lítil hjá verslunarfólki. Er skýringa á lítilli starfsmenntun verslunarfólks að
leita í veikri faglegri stöðu þeirra eða er hugsanlegt að lítil menntun skýri veika faglega
stöðu?
Rannsóknin mun byggja á framangreindum þremur kenningum eða fræðasviðum. Í
fyrsta lagi kenningum Henry Mintzberg um tegundir skipulagsheilda og einnig stuttlega á
kenningum Gareth Morgan um sama efni. Þessar kenningar verða nýttar til að skoða þarfir
mismunandi smávöruverslana fyrir starfsmenntun.

Í öðru lagi verður greining Lester M

Salamon á stjórntækjum nýtt til að meta stefnu stjórnvalda á rannsóknarsviðinu og einnig til
að meta hvaða tæki er hægt að nota til að sinna þörfum smásöluverslunar fyrir
starfsmenntun. Að lokum verða kenningar um framkvæmd eða innleiðingu stefnu nýttar til að
skoða tengslin á milli þarfanna og viðbragða opinbera kerfisins við þeim.
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3. Rannsóknarspurning, aðferðafræði, öflun og úrvinnsla gagna.
3.1.

Rannsóknarspurning og lykilhugtök

Ritgerðin er eins og áður hefur komið fram meistaraprófsritgerð í opinberri stjórnsýslu
við Háskóla Íslands.

Markmið hennar er að greina stöðu, þarfir, stefnu og framkvæmd

starfsmenntunar í smásöluverslun á Íslandi. Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hvernig
er starfsmenntun í smásöluverslun á Íslandi hvað varðar stöðu, þarfir, stefnu og
framkvæmd? Spurningin felur í sér hugtökin: starfsmenntun, smásöluverslun, staða, þarfir,
stefna og framkvæmd sem hér verða skilgreind til að afmarka og skýra viðfangsefnið betur.
Sá skilningur verður lagður í hugtakið starfsmenntun hér að þar sé um að ræða
menntun til tiltekinna starfa.

Hægt er að skipta menntun upp í tvö meginsvið; almenna

menntun og starfsmenntun

Almenn menntun er þá sú menntun sem lýtur að víðtækri

þekkingu og almennri hæfni fyrir lífið sjálft.

Í grunnskólanum snýst námið aðallega um

almennt nám. Í framhaldsskóla er síðan bæði starfsnám og almennt nám sem getur einnig
verið sérhæfður undirbúningur fyrir nám á háskólastigi. Í háskólanámi er sérhæfingin iðulega
töluvert mikil og sú sérhæfing getur beinlínis verið menntun til tiltekinna starfa eins og
hjúkrunarfræði og kennslufræði eða sérhæfing á fræðasviði svo sem stærðfræði eða líffræði.
Skilin eru þó ekki alltaf einföld þar sem til dæmis með því að bæta kennslufræði við
hjúkrunarfræði, stærðfræði eða líffræði er komin starfsmenntun til kennslu. Í þessari ritgerð
verða skilin miðuð við skilgreiningu á tilgangi námsins í námskrárlýsingum og ef í henni er
tilgreint að náminu sé ætlað að mennta fólk til starfsnáms í smásöluverslun eða verslun og
skyldum greinum þá er það skilgreint sem starfsmenntun á því sviði en annars ekki. Nám
sem á sér stað á vegum fyrirtækja til að auka þekkingu og hæfni starfsmanna til að sinna
sínu starfi innan þeirra er einnig í þessum skilningi starfsnám; hvort sem það er með
formlegum námskeiðum eða óformlegt starfsnám.
Smásöluverslun er önnur af tveimur megingreinum verslunar en hin er heildverslun.
Eins og allir vita er heildverslun miðlun til annarra söluaðila en smásöluverslunin á viðskipti
við neytanda vöru. Smásöluverslun vísar einnig einkum til sölu á vöru fremur en þjónustu.
Mörkin á milli smásölu og heildsölu eru þó ekki alltaf skýr né mörkin á milli sölu á vöru og
þjónustu. Hugtakið verður þó ekki afmarkað frekar og miðað verður við að þetta sé almenni
skilningurinn á hugtakinu í þeim gögnum sem nýtt eru í rannsókninni. Hugtakið verslun er
einnig notað í ritgerðinni sem samheiti yfir heildverslun og smásöluverslun. Í gögnum frá
Hagstofunni er þó viðgerðaþjónustu stundum einnig bætt við inn í tölfræðileg gagnasöfn
verslunar en nánar um það síðar.
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Hugtökin: staða, þarfir, stefna og framkvæmd eru ekki eins afmörkuð hugtök og
starfsmenntun og smásala.

Hugtökin staða og þarfir eru einkum skoðuð út frá

starfsmönnum, fyrirtækjum og greininni en stefna og framkvæmd er einkum skoðuð út frá
opinberum aðilum en þó einnig hagsmunaaðilum. Þarfirnar eru metnar út frá því sem gögnin
vísa til að gagnlegt geti verið að starfsmenn í smásöluverslun þekki og geti, burt séð frá því
hvort þær þarfir hafi komið fram sem kröfur fyrirtækja, starfsmanna eða samfélags. Varðandi
þarfirnar er einkum horft til þess sem hagsmunaaðilar telja, en skoðanir og mat
stjórnsýslunnar og skólafólksins verða einnig til skoðunar.

Skilin á milli stefnu og

framkvæmdar markast af stöðu viðkomandi í kerfinu fremur en verkefnum. Þannig að það
sem ráðuneytið gerir og samtök hagsmunaaðila einkum rætt undir liðnum stefna á meðan
það sem stofnanir, fræðsluaðilar og fyrirtæki gera er rætt sem framkvæmd. Mörkin þarna á
milli eru þó ekki alltaf augljós og afgerandi en aðalatriðið verður að koma efninu skýrt til skila.

3.2. Aðferðafræði
Aðferðafræði rannsóknarinnar er blanda úr tveimur meginsviðum rannsóknaraðferða;
þeim megindlegu og eigindlegu; það er að segja með þeirri aðferð sem kölluð hefur verið
blönduð. (Creswell, J.W., 2003). Megindlegi hlutinn er einkum úrvinnsla tölfræðigagna og sá
eigindlegi viðtöl og úrvinnsla þeirra. Aðferðafræðin er einnig að miklu leyti tilviksrannsókn
(e.: case study research) (Yin, R. K., 2009) þar sem verið er að skoða stöðu, þarfir, stefnu og
framkvæmd á tiltölulega þröngu sviði menntunar. Sviðið er þó það vítt að erfitt er að tala um
að einstakt tilvik sé til rannsóknar eða að rannsóknin falli innan einnar af fjórum gerðum
tilviksrannsókna (Yin, R. K., 2009, 46). Líkindi með tilviksrannsóknum er einkum hvað varðar
gagnaöflun. Yin tilgreinir sex tegundir gagnaöflunar (2009, 102). Segja má að fjórar aðferðir
sem hann nefnir hafi verði notaðar í þessari rannsókn en þær eru: skráning gagna, skjöl,
viðtöl og

vettvangsathugun.

Þó má segja að aðferðirnar

skráning gagna og

vettvangsathugun hafi ekki verið notaðar alveg í samræmi við lýsingu Yin á þeim. Í stað
skráningu gagna kemur söfnun gagna og rýni og í stað vettvangsathugunar kemur könnun á
menntun í verslun á Hornafriði.

Þær tvær aðferðir sem ekki voru notaðar eru

þátttökuathugun og athugun á efnislegum hlutum sem tengjast rannsóknartilvikinu. Þarna er
sem sagt töluvert sameinginlegt en annað ólíkt með tilviksrannsóknum. Tengingin er meiri
við tilviksrannsóknir hvað varðar þrjár meginreglur gagnaöflunar (Yin, 2009, 114). Í fyrsta
lagi að nota margar tegundir gagna. Í öðru lagi að búa til gagnagrunn rannsóknarinnar með
því að halda gögnum skipulega saman og ekki síður með því að skrá reglulega framvindu
rannsóknar svo sem með skráningu dagbókar (Yin, R. K., 2009, 118-119).

Þriðja

meginreglan við gagnaöflun samkvæmt Yin (2009, 122-123) er að viðhalda keðju sannanna.
Hugsunin er sú að utanaðkomandi geti skoðað feril rannsóknarinnar frá því að hann hefst
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sem hugmynd og þar til honum lýkur með ritgerð. Gagnagrunnurinn og dagbókin þurfa því
að vera sett fram með skýrum og skipulögðum hætti.

Allt þetta er sem sagt sótt í

rannsóknaraðferðir tilviksrannsókna eins og Yin lýsir þeim.

3.3. Söfnun rannsóknargagna
Rannsóknargagna var aflað á víðtækan hátt og þau má flokka í tvær gerðir. Annars vegar
fyrirliggjandi gögn og í hins vegar gögn sem búin voru til. Gögn sem búin voru til eru af
þrennum toga. Í fyrsta lagi tölfræðigögn sem óskað var eftir unnin yrðu úr gagnagrunnum
Hagstofu, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og VR. Fimm skjöl fengust með þessum hætti og
eru upplýsingar úr þeim í ritgerðinni. Í öðru lagi voru tekin þrettán viðtöl við sextán manns
sem hafa sérþekkingu á rannsóknarefninu. Hér er um að ræða aðila sem tengjast samtökum
fyrirtækja og verkalýðsfélaga, stjórnsýslunni, skólum og fræðsluaðilum.

Í tengslum við

viðtölin voru útbúin sex skjöl: eitt aðalskjal, annað úrvinnsluskjal og fjórir viðtalsrammar (Sjá
viðauka 1). Í þriðja lagi var gerð könnun á menntun starfsmanna í verslun á Hornafirði (Sjá
viðauka 2). Könnunin var aðallega unnin þannig að farið var á milli verslana og lagðar fyrir
staðlaðar spurningar en síminn var einnig notaður.

Búið var til spurningaeyðublað,

tölfræðiskjal og úrvinnsluskjal. Ef útfylltu spurningablöðin er talin eitt skjal þá eru skjölin í
könnuninni fjögur. Til stóð að fá sambærilegar upplýsingar og í Hornafjarðarkönnuninni frá
verslunarstjórum verslana í Samtökum verslunar og þjónustu með því að senda tölvupóst um
það í gegnum starfsmann samtakanna. Pósturinn var sendur en engin svör bárust. Einnig
var haft samband við fimm verslunarstjóra valdra verslunarkeðja í þeim tilgangi að draga
fram mun á menntun starfsmanna eftir tegundum verslana svo sem sérverslanir, blandaðar
og matvöruverslanir.

Sú eftirgrennslan skilaði heldur engu.

Í heildina eru skjölin í

rannsókninni 94 og af flokkast 79 undir fyrirliggjandi gögn og 15 sem unnin gögn.
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Tafla 1 Tegundir rannsóknargagna.
Tegund gagna

Fjöldi skjala

Viðtöl

6

Könnun á námi í verslun á Hornafirði

4

Sérunnin tölfræðigögn

5

Óbirt gögn

7

Skýrslur Rannsóknarseturs verslunarinnar

6

Vefsvæði, 11 vefir

28

Lög, reglugerðir og námskrár

10

Þingskjöl

15

Stefnuskýrslur

5

Matsskýrslur

3

Ársskýrslur

2

Göng af kynningarfundi

3

Alls

94

Óbirtu gögnin eru skýrsla um þarfir og stöðu menntunar í verslun og ferðaþjónustu,
þrjár ársskýrslur starfgreinaráðs og tölfræðigögn frá Samtökum verslunar og þjónustu,
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og Afli starfsgreinafélagi.

Skýrslur Rannsóknarseturs

verslunarinnar fjalla um: stöðu verslunarinnar, netverslun, hæfni í smásöluverslun, verklega
þjálfun í smásöluverslun, ávinning starfsnáms og menntun starfsþjálfa í smásöluverslun.
Vefsvæði sem voru nýtt fyrir utan þau sem nýttust til að ná í afmarkað efni eins og lög og
skýrslur eru ellefu. Mest er sótt á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytisins svo sem
upplýsingar um þróunar- og styrktarsjóði og fullorðinsfræðslu. Náð var beint í upplýsingar af
vef Hagstofunnar auk þeirra gagna sem voru sérunnin fyrir rannsóknina. Auk þess voru vefir
þriggja fræðsluaðila, fimm hagsmunasamtaka og eins lánasjóðs nýttir til að fá upplýsingar um
viðkomandi aðila. Lög um framhaldsskóla, framhaldsfræðslu og fjárlög voru nýtt og undir
þeim þrjár reglugerðir um starfsgreinaráð, vinnustaðanám og framhaldsfræðslu.

Einnig

almenn námskrá framhaldsskóla, tvær um verslunarnám í framhaldsskóla og síðan
Verslunarfagnám, námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Sótt voru 15 þingskjöl til að
varpa

ljósi

á

málsmeðferð

frumvarpa

um

framhaldsskóla

og

framhaldsfræðslu.

Stefnuskýrslurnar eru frá: Samtökum atvinnulífsins sem heitir Uppfærum Ísland, Hvítbók
Mennta- og menningarmálaráðuneytisins 2014 og frá forsætisráðuneytinu, Allir stundi nám
við hæfi og tvær 20/20 skýrslur. Matskýrslurnar eru frá OECD um starfsmenntakerfið. Frá
McKinsey um íslenskt samfélag og Capacent um starfmenntakerfið. Árskýrslurnar eru tvær.
Önnur er Árbók verslunarinnar frá Rannsóknarsetri verslunarinnar og hin er ársskýrsla
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Starfsmenntasjóðs,

Samtaka

verslunar

og

þjónustu

og

Landsambands

íslenskra

verslunarmanna. Af kynningarfundi um starfsnám í verslun á Norðurlöndum voru sótt þrjú
skjöl.
Við úrvinnslu gagnanna er í flestum tilfellum fjallað um þau með þeim hætti að hvert
eitt skjal er tekið fyrir og skoðað hvernig það tengist rannsóknarviðfangsefninu og síðan er
það túlkað og sett samhengi.

Í umræðukaflanum er umfjöllunin síðan fléttuð saman og

dregnar saman niðurstöður. Rannsóknarniðurstöðurnar eru í tveimur hlutum. Annars vegar
umfjöllun út frá viðtölunum sem er flokkuð niður í undirkaflana: staða, þarfir, stefna,
framkvæmd og annað áhugavert. Hins vegar eru öll önnur gögn tekin fyrir og skipt í kafla um
stöðu, þarfir, stefnu, framkvæmd, matsskýrslur og verslunarnám í öðrum löndum.
Gögnin sem liggja til grundvallar rannsókninni eru misgóð og í einhverjum tilfellum
vísa þau í misjafnar áttir. Þá er í umfjölluninni reynt að meta gæði hvorra gagnanna fyrir sig
og draga fram líklegar niðurstöður. Þar sem ekki fengust allar þær upplýsingar sem til stóð
verður líka að draga fram með eins áreiðanlegum hætti og hægt er, líklegustu niðurstöðu.

3.4. Tengsl höfundar við rannsóknarefnið
Ég höfundur ritgerðarinnar, hef unnið að menntun frá árinu 1986 og verið skólameistari
Framhaldsskólans í Austur-Saftafellssýslu frá árinu 1996. Til að varpa skýrara ljósi á stöðu
mína og tengsl við rannsóknarsviðfangsefnið hef ég tekið saman stutt yfirlit um aðkomu mína
að starfsnámi og hef þar frekar tilgreint meira en minna. Hér vísa ég til áherslna í kafla 4 í
bók Yins um tilviksrannsóknir (Yin, R. K., 2009) þar sem mikið er lagt upp úr góðu skipulagi
við vinnslu gagna og að skýrt sé hvernig höfundar tengjast viðfangsefni sínu samanber úttekt
Brower og fleiri (2000).
Ég er fæddur og uppalinn á Flateyri. Fæddist 1958 og bjó þar að mestu til um 1978.
Faðir minn var trésmíðameistari og sem barn vann ég oft við það á vorin að flokka timbur hjá
trésmíðafyrirtæki sem hann átti ásamt fleirum. Eftir að ég lauk skyldunámi sem þá var 2.
bekkur á unglingastigi vann ég öll sumur hjá fyrirtæki pabba í húsasmíði.

Að loknu

stúdentsprófi vann ég einnig við húsasmíðar á Flateyri og í innréttingasmíði í Kópavogi.
Samhliða námi í landafræði frá 1979-1983 vann ég á sumrin á Flateyri við húsasmíðar. Frá
1983 til 1986, eftir að ég lauk námi í landafræði vann ég á Flateyri og á höfuðborgarsvæðinu
í húsasmíði og byggingarvinnu. Árið 1983 fór ég á samning í trésmíði. Skólaárin frá 19861988 kenndi ég við grunnskólann á Grundarfirði, meðal annars smíði.

Samhliða

kennsluréttindanámi 1988 til 1989 skráði ég mig í Iðnskólann í Reykjavík í trésmíði en sinnti
því lítið og hef ekki lokið því námi. Frá haustönn 1989 hef ég kennt við Framhaldsskólann í
Austur-Skaftafellssýslu (FAS); einkum félags- og náttúrufræðigreinar. Um haustið 1996 varð
ég skólameistari FAS og hef verið það síðan.
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Á þeim tíma hefur mikið verið unnið í

margvíslegum þróunarverkefnum varðandi uppbyggingu starfsmenntunar. Veturinn 19941995 vann ég við að þróa nám í fiskvinnslu í samvinnu við fyrirtæki á Höfn. Í 25 ára sögu
sinni hefur FAS boðið reglulega upp á nám í skipstjórn og vélstjórn. Skólinn hefur verið
leiðandi í því að bjóða upp á fjarnám á þessu sviði. Meðal annars fjarnám í 30 brúttólesta
réttindanámi og einnig bauð FAS fyrstur skóla upp á fjarnám á B-stig vélstjórnar þar sem gert
var ráð fyrir að nemendur gætu unnið með námi. Námið var skipulagt í gegnum tölvur og
verklegi hluti námsins var tekin í lotum í Reykjavík og nágrenni. Teknar voru ein til þrjár lotur
um helgar þar sem tímasetningar voru ákveðnar í upphafi annar. Síðar var boðið upp á
sambærilegt nám á A-stigi skipstjórnar.
FAS hefur einnig boðið upp á nám með vinnu á sjúkraliðabraut og í samvinnu við
aðra framhaldsskóla á Austurlandi hefur frá 1997 verið boðið upp á starfsnám á öllu
Austurlandi á sjúkraliðabraut, leiðsögunám, skrifstofubraut, félagsliðabraut, grunnnámi í
fataiðn, grunnnám í upplýsinga- og fjölmiðlagreinum svo það helsta sé nefnt. Þetta nám
hefur verið skiplagt í kringum myndfundakennslu og einnig hefur vefkennsluumhverfi eins og
WebCT verið nýtt og síðar Moodle. Skólarnir hafa unnið þetta í samvinnu við Fræðslunet
Austurlands, síðar Þekkingarnet Austurlands en það hefur staðið að uppbyggingu námsvera í
öllum þéttbýliskjörnum á Austurlandi.
Margt fleira hefur verið gert í þróun starfsnáms.

Í samvinnu við Þekkingarnet

Austurlands í Nýheimum og Frumkvöðlasetur Austurlands var komið á um 150 tíma
námskeið fyrir lykilstarfsmenn í fiskvinnslufyrirtækinu Skinney-Þinganes.

FAS og

Frumkvöðlasetrið hafa einnig staðið að frumkvöðlasmiðjum fyrir um 30 þátttakendur. Fyrir
atbeina FAS var einnig komið á samstarfi tíu framhaldsskóla á landsbyggðinni um starfsnám
í fjar- og lotunámi undir heitinu Fjarmenntaskólinn. Unnið hefur verið að uppbyggingu og
þróun náms í ferðaþjónustu. Veturinn 2012 til 2013 var unnið að því að aðstoða fyrirtæki á
Suðausturlandi við að móta sér stefnu í menntun sinna starfsmanna.
Frá því um 2010 hefur verið unnið að því að þróa nám í fjallamennsku og
fjallaleiðsögn.

Á vorönn 2011 til vorannar 2012 var í boði heilstæður námspakki í

fjallamennsku sem skipulagður var sem nám með vinnu. Frá haustönn 2012 var námið
síðan í boði sem formlegt framhaldsskólanám. Í fjallamennskunáminu, sem unnið var í nánu
samráði við starfandi fyrirtæki í fjallamennskuferðum, er mikil áhersla á nám á vettvangi.
Stór hluti námsins fer fram sem verklegt nám úti í náttúrunni, upp til fjalla og á jöklum. Einnig
er mikið lagt upp úr sjálfsnámi með því móti að nemendur skipuleggi sjálfir ferðir, fari síðan í
þær og leggi með skipulögðum hætti mat á það hvernig gekk.
Veturinn 2013-2014 var í FAS unnið að þróunarverkefni með versluninni Nettó á Höfn
þar sem ætlunin er að setja saman nám fyrir nýliða í matvöruverslun sem tengist með
beinum hætti inn í vinnu við þessa ritgerð sem hér um ræðir.
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Samhliða uppbyggingu og þróun starfsnáms við FAS hefur verið unnið að
uppbyggingu verk- og listnámsaðstöðu í húsnæði sem áður var verslunarhús kaupfélagsins á
Höfn og nefnist Vöruhúsið. Í Vöruhúsinu eru kennslustofur fyrir FAS og grunnskólann í listog verkgreinum og einnig aðstaða fyrir starfandi listamenn og hönnuði. Fatahönnuður er
með sitt verkstæði í Vöruhúsinu sem jafnframt er nýtt sem kennslustofa fyrir nemendur í FAS
í fatasaumi. Vöruhúsið er hugsað sem allsherjar deigla fyrir skapandi greinar á svæðinu þar
sem skólar, kennarar, nemendur, tómstundaiðja og skapandi fyrirtæki vinna saman að því að
auðga samfélagið með hagrænum og menningarlegum hætti.
Í lok þessarar upptalningar er rétt að nefna að starfsmenn FAS fóru til Kanada um
vorið 2008 til að kynna sér fjarkennslu. Þar komu fram áhugaverðar upplýsingar um skipulag
starfsnáms í Kanada og tengsl skóla, nemenda og vinnustaða.
Ekki er ólíklegt að sú reynsla sem hér er lýst móti viðhorf höfundar til viðfangsefnisins
og einnig er líklegt að það hafi áhrif á þá sem ég leita til varðandi upplýsingar og viðhorf
þegar þeim er ljóst hvernig ég tengist rannsóknarefninu. Ég tel þó að þekking mín og reynsla
séu til þess fallin að auka líkur á markverðri rannsókn bæði fyrir fyrirtæki, skóla og samfélag.
Til að auka gæði rannsóknarinnar og auka trúverðugleika minn sem rannsakanda held ég
líka dagbók um rannsóknina eins og áður hefur komið fram og færi inn í hana upplýsingar um
framvindu vinnunnar hvern þann dag sem ég vinn við hana og hugleiðingar mínar um
vinnuna skrái ég einnig.

Samanber hugmyndir Robert K. Yin um söfnun upplýsinga í

rannsóknarvinnu. (Yin, R. K., 1994). Ég mun einnig safna saman öllum gögnum og halda
skipulega utan um þau svo þau geti nýst til frekari rannsókna.

Dagbókin og

rannsóknargögnin verða svo til sérstakrar umfjöllunar í ritgerðinni sjálfri. Varðandi varðveislu
gagna verður þó í einu og öllu farið eftir reglum og viðmiðunum varðandi persónuvernd og
aðrar siðferðislegar kröfur um meðferð upplýsinga.

3.5. Dagbók og framvinda rannsóknar.
Í anda aðferðafræði tilviksrannsókna hélt ég dagbók yfir vinnu við ritgerðina frá ágúst 2013 til
ágúst 2014. Dagbókin er 22 síður og um 9500 orð. Hún var færð reglulega en vinnan við
rannsókn og ritun var mismikil eftir tímabilum en mest hefur hún verið eftir að ég lauk að
mestu vinnu minni sem skólameistari um 20. júlí.
Hugmyndin að rannsóknarviðfangsefninu kviknaði í ágúst 2013 þegar ég var að velta
fyrir mér að sækja um námsorlof sem skólameistari til þess meðal annars að skrifa
lokaritgerð í opinberri stjórnsýslu og ljúka þar með því námi. Ég sendi Jóni Torfa Jónassyni
sem ég er málkunnugur skeyti þar sem ég lýsti hugmundinni svona: Hugmyndin er sú að
skoða nám innan fyrirtækja sem hafa fólk í vinnu sem ekki hefur lokið námi í
framhaldsskólum. Hvernig fara fyrirtækin að því að þjálfa og mennta þetta starfsfólk það vel
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Ég fékk jákvæðar undirtektir frá Jóni Torfa og hann segir mér af hópi sem hann hafi
hug á að mynda um vinnustaðanám sem gæti fallið að rannsóknarverkefninu. Nokkrum
dögum seinna fékk ég símtal frá Margréti S. Björnsdóttur þar sem hún bauð upp á stuðning
við að ljúka lokaritgerðinni sem ég hafið þá frestað í nokkur ár. Ég skráði mig í kjölfarið í
námskeiðið Rannsóknaráætlanir og rannsóknarsnið meistararitgerða og gerði áætlun sem
gekk út á að ljúka ritgerð í ágúst 2014. Í því námskeiði voru fimm verkefni sem öll tengdust
undirbúningi að ritun rannsóknarritgerðar.

Síðasta verkefnið var heildstæð áætlun sem

skilað var í byrjun desember þar sem einkum var fjallað um rannsóknarspurningu, fræðilega
nálgun, aðferðafræði og gagnasöfnun. Með rannsóknaráætluninni var að mestu komið það
upplegg ritgerðarinnar sem hér birtist.
Í lok september 2013 sendi ég inn umsókn um námsorlof þar sem ég sagði meðal
annars frá því sem ég ætlaði að gera í orlofinu. Þar segi ég að ég ætli að: Skoða hvernig
auka megi og efla starfsnám innan fyrirtækja í samvinnu við framhaldsskóla og
framhaldsfræðslu.

Á þessum tíma er áherslan í verkefninu enn fyrst og fremst á

vinnustaðanámið en svo fer það að taka á sig aðra mynd. Um tíunda október er gengið frá
því að Jón Torfi og Margrét verði leiðbeinendur mínir í ritgerðarvinnunni og um miðjan mánuð
ræðum við á símafundi um upplegg og áherslur. Varðandi viðfangsefni þá stóð valið á milli
sjávarútvegs, ferðaþjónustu og verslunar. Síðan var það spurning hvort skoða ætti landið í
heild eða afmarkaðra svæði svo sem Húsavík eða Höfn.

Niðurstaðan varð sú að taka

verslunina fyrir á landinu öllu. Einnig var rætt um að aðferðafræði tilviksrannsókna yrði nýtt.
Í kjölfarið sendi ég til þeirra nokkra síðna útlistun á ritgerðinni og fékk athugasemdir frá Jóni
Torfa í pósti en átti fundi með Margréti undir lok mánaðarins ásamt Ómari Kristinssyni þar
sem fræðilega nálgunin var aðalumræðuefnið. Ómar benti meðal annars á ritgerð Ólafs
Grétars Kristinssonar um löggildingu iðngreina. Fræðilega nálgunin vafðist fyrir mér og má
segja að ekki hafi almennilega náðst niðurstaða í hana fyrr en að Margrét leitaði til Gunnars
Helga Kristjánssonar sem kom með upplegg sem við ræddum og var síðan gengið frá í þeim
dúr sem hann lagði til. Nóvember fór einkum í það að skrifa rannsóknaráætlunina þar sem
fræðilega tengingin var meðal annars útlistuð.
Í nóvember og desember var ég einnig farinn að rýna í skýrslur og gögn svo sem
úttekt OECD á stafsmenntakerfinu á Íslandi og skýrslur Rannsóknarseturs verslunarinnar. Í
janúar 2014 hafði ég samband við Emil Karlsson hjá Rannsóknarsetri verslunarinnar og
ræddi við hann um ritgerðina og rannsóknina. Hann ráðlagði mér eindregið frá því að leggja
fyrir spurningakönnun um stöðu verslunarinnar eins ég hafði áætlað að gera þar sem hann
taldi ekki líklegt að það skilaði miklum árangri. Frá janúar til mars vann ég lítið í ritgerðinni en
í apríl byrjun fór vinnan af stað aftur. Vinnan í apríl fór einkum í að afla tölfræðigagna frá
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Hagstofunni, Samtökum verslunar og þjónustu og VR. Um mánaðamótin apríl maí vann ég
könnun um stöðu verslunar á Hornafirði en óskaði einnig eftir sambærilegum upplýsingum frá
völdum verslunarkeðjum sem fengust ekki. Í maíbyrjun sendi til Jóns Torfa og Margrétar
fyrsta skjalið um rannsóknarniðurstöðurnar þar sem gerð var grein fyrir tölfræðigögnum og
könnuninni á menntun í verslun á Hornafirði. Í fyrri hluta maí voru einnig skipulögð viðtölin
sem tekin voru að mestu í Reykjavík 9.-14. maí. Júní fór svo aðallega í að afrita viðtöl og
vinnu upp úr þeim. Þann 12. júní sótti ég fund á vegum Samtaka fyrirtækja í verslun og
þjónustu þar sem kynnt var starfsnám í verslun í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Ég sendi í
byrjun júlí til leiðbeinenda skjal þar sem afrakstur viðtala var til umfjöllunar og um þrem vikum
seinna sendi ég sjal um þarfir, stefnu og framkvæmd. Seinni hlutinn í júlí fór síðan í að
skrifa umræðuhlutann og í kjölfarið að laga kafla 1 og 2. Í ágúst fór vinnan í að endurskrifa,
sníða af agnúa og gera textann að samfelldri heild. Send voru þrjú uppköst til leiðbeinanda
og haldinn einn símafundur.

Í lok ágúst var ritgerðin send í prófarkalestur og í byrjun

september var gengið frá henni og henni skilað.
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4. Rannsóknarniðurstöður
Í þessum hluta verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar á starfsmenntun í
smásöluverslun. Eins og áður hefur komið fram byggist rannsóknin á margþættum gögnum
og viðfangsefninu hefur verið skipt upp í fjóra meginefnisþætti. Efnisþættirnir eru staða,
þarfir, stefna og framkvæmd en auk þeirra verður fjallað um almenna þætti og stef sem
tengjast inn í fleiri en einn meginþáttanna. Í sumum undirköflum verður verður umfjöllun um
rannsóknarniðurstöður en í öðrum ekki en það ræðst aðallega af lengd og umfangi kaflanna
og hvort miklu máli skipti varðandi heildarsamhengið að draga fram tiltekin efnisatriði. Megin
umfjöllunin um rannsóknarniðurstöður verður síðan í umræðukaflanum.
Umfjölluninni verður skipt niður i þrjá meginefniskafla sem eru mjög misumfangsmiklir.
Í fyrsta kafla sem er hvað umfangsmestur verður einnig fjallað um stöðu, þarfir, stefnu,
framkvæmd og almenn atriði.

Í umfjölluninni um stöðuna verður bæði fjallað um stöðu

verslunar og stöðu menntunar innan hennar. Í mörgum gögnum er smásöluverslun ekki
aðgreind sérstaklega en þau gögn sem til eru um menntun innan hennar verða einnig rýnd.
Tölfræðileg gögn eru fyrirferðamikil í þessum hluta en einnig verður fjallað sérstaklega um
könnun sem gerð var á menntun í verslun á Hornafirði.

Í umfjöllun um þarfir í næsta

undirkafla verður áherslan á þarfir fyrirtækjanna og greinarinnar í heild einkum út frá þeim
skilningi á þörfum að þær séu það sem gagnlegt er fyrir fyrirtækin að starfsmenn kunni og
geti að mati hagsumaðila og annarra eins og þær koma fram í gögnunum. Umfjöllun um
stefnu í þessum hluta verður aðallega út frá stefnu stjórnvalda en þó í bland við stefnu
hagsmunaaðila og þá sérstaklega ef sú stefna er mótandi varðandi stefnu stjórnvalda. Í
framkvæmdaumfjölluninni verður einkum horft til þess hvernig skólar og fræðsluaðilar
innleiða stefnu stjórnvalda og koma henni í framkvæmd. Þáttur hagsmunaaðila verður þó
einnig til umfjöllunar í þeim hluta. Í síðast undirkafla þessa hluta verður síðan fjallað um
niðurstöður tveggja matsskýrslna sem annarsvegar falla um starfsnámskerfinu og hins vegar
framhaldfræðslunni. Þriðji og síðasti meginkaflinn í rannsóknarniðurstöðunum verður síðan
stuttur kafli um verslunarnám í Bretlandi, Svíþjóð og Danmörku og það borið saman við
verslunarnám á Íslandi. Í viðtalskaflanum er afmörkun hugtakanna staða, þarfir, stefna og
framkvæmd ekki eins skýr og í öðrum kafla einkum vegna þessa að hugtökin voru ekki
skilgreind fyrir viðtölin né lagt fyrir viðmælendur hver minn skilningur væri á hugtökunum.
Í öðrum kafla verður fjallað um viðtölin, hvernig þau voru tekin, hvernig unnið úr þeim
og hvað kom helst fram í þeim. Viðtalskaflanum er skipt niður í umfjöllun um stöðu, þarfir,
stefnu, framkvæmd og almenn atriði. Í þriðja kafla er verslunarmenntunin svo skoðuð án
sérstakrar aðgreiningar í þessi fjögur hugtök.
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4.1.

Rannsóknargögn: tölfræði, könnun, skjöl og skýrslur

Í þessum hluta eru umfangsmestu rannsóknargögnin og umfjöllunin skiptist niður í sex
undirkafla. Fyrstu fjórir eru um stöðu, þarfir, stefnu og framkvæmd. Síðan kemur almennur
kafli sem unnin er út frá matskýrslum sem nær til allra fjögurra hugtakanna. Í megindráttum
er fjallað er um hverja heimild út af fyrir sig; greint frá því sem tengist viðfangsefni
rannsóknarinnar, lagt út af því og það sett í samhengi.

4.1.1. Staða
Staðan er skoðuð út frá tveimur meginþáttum. Annars vegar staða greinarinnar og hins
vegar staða menntunar innan greinarinnar. Í umfjöllun um stöðu greinarinnar verður bæði
horft til verslunar í heild og smásöluverslunar sérstaklega þar sem gögn eru til um hana.
Þegar staða menntunar í smásöluverslun er metin er mikilvægt að hafa samanburð við
menntun í öðrum atvinnugreinum. Þess vegna er einnig mikilvægt að bera stöðu verslunar
og smásöluverslunar saman við aðrar atvinnugreinar til að varpa ljósi á stöðu menntunar
innan hennar í samanburði við aðrar greinar. Greining á stöðu greinarinnar byggist einkum á
tölfræðigögnum frá Hagstofunni, skýrslum og umfjöllun um skipulag atvinnulífsins í
smásöluverslun og verslun. Greiningin á stöðu menntunar byggist á tveimur meginþáttum.
Annars vegar á tölfræðigögnum sem að stórum hluta eru sérunnin og svo könnun á stöðu
menntunar á Hornafirði. Í umfjölluninni um menntun er aðallega skoðuð menntun í heild þar
sem gögn um starfsmenntun í smásöluverslun eru mjög rýr og erfiðlega gekk að afla þeirra
fyrir utan það sem kemur fram í könnuninni á Hornafirði.

4.1.1.1. Atvinnugreinin
4.1.1.1.1.

Gögn Hagstofu

Hagstofan heldur utan um tölfræðiupplýsingar um land og þjóð og því er eðlilegt að leita þar
fanga um stöðu starfsmenntunar í smásöluverslun.

Á vef Hagstofunnar liggja slíkar

upplýsingar ekki fyrir. Á vefnum eru ekki teknar saman upplýsingar um verslun og þjónustu
sérstaklega, líkt og gert er með sjávarútveg, landbúnað, iðnað og ferðaþjónustu.
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Mynd 1 Hlutur smásöluverslunar af landsframleiðslu
Heimild: Hagstofa Íslands, 2013, Hlutur atvinnugreina í landsframleiðslu 1997-2012.
Á mynd 1 má sjá að hlutdeild smávöruverslunar í þjóðarframleiðslu hefur verið að
lækka úr rúmum 5% í rúm 3% frá 1997 til 2013. Ekki liggja fyrir tölur um fjölda þeirra sem
vinna við smásöluverslun en gögn fyrir verslun og viðgerðaþjónustu eru til. Hlutfall þeirra
sem starfa í verslun og viðgerðaþjónustu hefur verið um 10% af heildarmannaflanum
undanfarin áratug en hefur farið heldur lækkandi undanfarin ár samanber mynd 2.
Sundurgreining á milli viðgerðaþjónustu, heildverslunar og smásöluverslunar liggur ekki fyrir,
en af Árbók verslunarinnar frá 2013, sem verður hér til umfjöllunar síðar í þessum kafla, má
ráða að hlutfall mannaflans í smásöluverslun geti verið um 3,6% af mannaflanum.

Mynd 2 Hlutfall mannafla í verslun af vinnumarkaði
Heimild: Friðrik Hjörleifsson, 2014.
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4.1.1.1.2.

Hagræn áhrif verslunar

Í skýrslu eftir Ágúst Einarsson og Axel Hall frá árinu 2013 er lagt mat á hagræn áhrif
verslunar almennt séð og á Íslandi sérstaklega.

Höfundar ræða samfélagsbreytingar af

þrennum toga frá upphafi 20. aldar til okkar daga. Í fyrsta lagi breytingar á fólksfjölda (Ágúst
Einarsson og Axel Hall, 2013, 4) með fjölgun um úr 80 þúsundum í 320 þúsund. Á sama
tíma fer hlutur þéttbýlis úr 20% í 93%; tveir þriðju búa á höfuðborgarsvæðinu og þrír fjórðu
búa á svæði sem er innan við klukkutíma akstur frá miðborginni. Höfundar telja að þessi
samþjöppun fólks marki sérstöðu verslunar og þá sérstaklega smásöluverslunar hér á landi
þar sem stór hluti markaðsins er á tiltölulega litlu svæði (Ágúst Einarsson og Axel Hall, 2013,
5). Í þriðja lag eru það síðan breytingar á atvinnuháttum. Hlutdeild landbúnaðar fer úr 60% í
3% og landsframleiðslan fimmtánfaldast (Ágúst Einarsson og Axel Hall, 2013, 6) Höfundar
telja að verslunin hafi verið einn af drifkröftum þessara framfara og hafi skapað forsendu fyrir
þeim (Ágúst Einarsson og Axel Hall, 2013, 6).
Í greininni er einnig fjallað um þátt verslunarinnar í efnahagslífinu og komið inn á
skipulag hennar hjá atvinnurekendum og í verkalýðsfélögum sem endurspegli þrönga sýn á
verslunina. Höfundar tilgreina smásölu, heildsölu, fasteignasölu, ferðaþjónustu og fjársýslu;
auk aðfanga og sölu framleiðslu hjá hefðbundnum fyrirtækjum, sem þætti í verslun. (Ágúst
Einarsson og Axel Hall, 2013, 13) Með þessari víðu skilgreiningu á verslun komast þeir að
því að hlutdeild verslunar í landsframleiðslu árið 2011 sé um 21% (Ágúst Einarsson og Axel
Hall, 2013, 16), hlutdeild á vinnumarkaði árið 2012 sé um 23% og að við greinina starfi um
38.000 manns (Ágúst Einarsson og Axel Hall, 2013, 18).
Höfundar telja sem sagt að verslun hafi verið mikilvægur þáttur í umsköpun íslensks
samfélags á 20. öldinni og að hlutdeild hennar í landsframleiðslu og vinnumarkaði sé um
fimmtungur.

Höfundar telja einnig að vegna tækniframfara þá muni sjálfsafgreiðsla og

netverslun aukast verulega og til að mæta því sé menntun starfsfólks mikilvæg eins og á
öðrum sviðum þar sem miklar breytingar eigi sér stað (Ágúst Einarsson og Axel Hall, 2013,
25).

4.1.1.1.3.

Árbók verslunarinnar 2013

Í Árbók verslunarinnar 2013 er einnig rýnt í hagtölur fyrir verslun á Íslandi. Umfang verslunar
er þar tilgreint 9,6% af vinnuaflinu (Emil Karlsson, 2013, 12).

Þar af smásala 3,5%,

heildverslun 4,8% og sala og viðgerð vélknúinna ökutækja 1,3%. Fjöldi starfandi í verslun er
samkvæmt sömu skýrslu 22.600 manns (Emil Karlsson, 2013, 20). Hér er um að ræða
hefðbundnari sýn á verslunina en í greiningu Ágústs og Axels og tölur umtalsvert lægri. Í
árbókinni er einnig fjallað um tækifæri fyrir íslenska verslun í alþjóðlegu umhverfi og þar
tilgreind þrjú svið (Emil Karlsson, 2013, 5). Í fyrsta lagi fjölgun ferðamanna á Íslandi. Í öðru
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lagi netverslun og í þriðja lagi verslunarferðir Íslendinga erlendis. Með því að greina betur
verslun Íslendinga í verslunarferðum erlendis ættu að skapast tækifæri til að bregðast við að
mati höfundar en það virðist ekki hafa verið gert og ekki er fjallað nánar um þetta í skýrslunni.
Ekki er heldur fjallað nánar um netverslun en það verður gert í umfjöllun um rannsókn á
netverslun á Íslandi hér síðar í þessum kafla. Ferðamannaverslunin er skoðuð nánar og
tilgreint að erlendir ferðamenn hafi eytt tæpum 14 milljörðum með greiðslukortum í verslun á
Íslandi árið 2012 (Emil Karlsson, 2013, 15). Um 14,4 milljarðar fóru í gistiþjónustu, tæpir 8 í
veitingar og milli 13 og 14 milljarðar í menningu og afþreyingu, bílaleigu, bensín og
farþegaflutninga (Emil Karlsson, 2013, 12) Heildarvelta verslunar á Íslandi árið 2012 var 336
milljarðar (Emil Karlsson, 2013, 12). Hér er því á ferðinni verulega og vaxandi hlutdeild
erlendra ferðmanna í verslun á Íslandi og mörkin á milli þeirrar atvinnugreinar sem nefnist
ferðaþjónusta annars vegar og verslun hinsvegar ekki alltaf skýr, samanber það að verslun
með bensín er ekki talin með verslun almennt.
Athyglisverð atriði koma fram í Árbókinni í umfjöllun um fjölda verslana eftir
tegundum. Alls voru 2197 verslanir í Íslandi árið 2012 (Emil Karlsson, 2013, 17) og af þeim
voru flestar í fataverslun eða 325 eða 14,8%. Fataverslanir eru þó einungis með um 6,1% af
heildarveltunni (Emil Karlsson, 2013, 17). Getur hér verið á ferðinni hluti af skýringum á
verslunarferðum erlendis að litlu fataverslanirnar á Íslandi séu ekki samkeppnishæfar við
stærri fataverslanir erlendis? Í sömu umfjöllun kemur einnig fram að netverslunum fjölgar
einna mest á milli ára eða úr 124 árið 2011 í 140 árið 2012 (Emil Karlsson, 2013, 17) sem
styður umfjöllun hér að framan um tæknibreytingar og þróun í verslun. Fleiri vísbendingar
um óhagkvæmi í verslun en fjöldi smárra fataverslana koma einnig fram í Árbókinni. Í henni
er einnig fjallað um verslunarhúsnæði og vitnað þar til skýrslu McKinsey & Company um
íslenskt atvinnulíf (Emil Karlsson, 2013, 28). Í þeirri skýrslu er bent á að framleiðni í íslenskri
verslun sé ábótavant og stutt þeim rökum að sölutekjur á fermetra verslunarhúsnæðis á
Norðurlöndum og í Bretlandi séu 2,5 hærri en á Íslandi. (Emil Karlsson, 2013, 28).

4.1.1.1.4.

McKinsey skýrslan

Í McKinsey skýrslunni er fjallað um efnahagslega stöðu Íslands og hún borin saman við
stöðuna í nágrannalöndunum og innbyrðis á milli atvinnugreina. Á Íslandi er framleiðni um
20% lægri en að meðaltali í Danmörku, Finnlandi, Noregi, Svíþjóð og Bretlandi (McKinsey
Scandinavia, 2012, 29).

Heildarverðgildi vinnu hvers manns á Íslandi árið 2010 var að

meðaltali 8,1 milljón en var um 6 milljónir í verslun (McKinsey Scandinavia, 2012, 34).
Einungis landbúnaður og skapandi greinar stóðu verr hvað þetta varðar en staðan var sú
sama

í

annarri

þjónustu

svo

sem

ferðaþjónustu

og

einnig

í

byggingariðnaði.

Sjávarútvegurinn stendur hins vegar vel að þessu leyti. Samanburður við nágrannalöndin á
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framleiðni eftir greinum sýnir áþekka niðurstöðu hvað verslun varðar. Verslunin er með 8%
lægri framleiðni á Íslandi en í samanburðarlöndum þegar framleiðni í verslun er borin saman
við framleiðni í öðrum atvinnugreinum í hverju landi (McKinsey Scandinavia, 2012, 36). Í
sérumfjöllun 1 (Box 1) er fjallað sérstaklega um möguleika á að auka framleiðni í smásölu
(McKinsey

Scandinavia,

2012,

32-33).

Þar

er

tilgreint

að

þrjár

stærstu

matvöruverslanakeðjurnar séu með um 80-90% af markaðnum og að sá markaður sé um
helmingur af smásölumarkaðnum.

Höfundar telja þó ekki að fákeppni sé vandamál á

matvörumarkaðnum á Íslandi, heldur vísa þeir til annarra þátta. Í myndriti 26 á blaðsíðum
50-51 (Exhibit 26) er borin saman stærð verslunarhúsnæðis á hvern íbúa á Íslandi og í
samanburðarlöndunum. Meðaltalið er 2,1 m² í samanburðarlöndunum en 4,1 m² hjá okkur
og lægst er það í Danmörku 1,2 m². Einnig er borin saman árleg sala á fermetra í þúsundum
evra og hún er 1,3 á Íslandi en að meðaltali 3,3 í samanburðarlöndum og hæst 4,4 í
Danmörku. Hér skiptir augljóslega máli hvert skráð gengi er á íslensku krónunni en jafnvel
þó íslenska salan sé tvöfölduð þá er hún enn töluvert undir meðaltalinu. Samanburður á sölu
á hvern starfsmann er heldur hagstæðari en stærð húsnæðis og sala á fermetra. Meðaltalið
er þar 170 þúsund evrur en á Íslandi 140 og hæst í Noregi 216. Hér hefur gengi og verðlag
augljóslega áhrif og athygli vekur að staðan er svipuð í Danmörku og hjá okkur eða 145
þúsund evrur á ári á hvern starfsmann.

Til að auka framleiðni í verslun á Íslandi mæla

höfundar með rýmkun reglna, lækkun tolla og minnkun viðskiptahindrana (McKinsey
Scandinavia, 2012, 50).
Menntun er ekki rædd í þessu sambandi en á öðrum stað í skýrslunni er hún rædd
almennt.

Í myndriti 47 (bls. 88) er borið saman hlutfall þeirra sem lokið hafa námi á

mismunandi skólastigum. Á Íslandi er það þannig að 36% hafa lokið háskóla en meðaltalið
er 37% í samanburðarlöndunum.

Sambærilegar tölur fyrir framhaldsskóla eru 39% fyrir

Ísland og 45% fyrir hin löndin og þeir sem eru aðeins með grunnskólamenntun eru 25%
Íslendinga en 18% í samanburðarlöndum. Í myndriti 48 (bls. 88) eru borin saman útgjöld til
menntamála sem hlutfall af þjóðarframleiðslu.

Þar er Ísland aðeins yfir meðallaginu í

heildina; með mesta framlag til grunnskóla en verulega undir í framhaldskóla og enn frekar í
háskóla. Í samantekt segja höfundar (bls. 10) að menntun sé mikilvægur þáttur í nýsköpun
og vexti útflutningsgreina og í raun allra atvinnugreina. Einnig að við á Íslandi séum á eftir
hvað varðar þá sem ljúka framhaldsskóla og að hlutfall þeirra sem ljúka starfsnámi sé að
lækka.
Til að draga það saman sem kemur fram í McKensey skýrslunni og tengist
viðfangsefni þessarar rannsóknar má segja að á Íslandi stöndum við veikar en nágrannarnir
hvað varðar framleiðni og að staðan í verslun er verri hjá okkur bæði hvað varðar samanburð
við

önnur

lönd

og

einnig

i

innbyrðis

samanburði

atvinnugreina.

Menntun

á

framhaldsskólastigi stendur einnig verr en í samanburðarlöndum en höfundar telja menntun
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mikilvægan þátt í þróun og uppbyggingu þó að þeir tilgreini hana ekki sérstaklega þegar þeir
skoða lága framleiðni í smásölu á Íslandi.

4.1.1.1.5.

Netverslun

Hér að framan var vísað til þess að vegna tæknibreytinga væri líklegt að netverslun myndi
vaxa; einnig að í netverslun fælust sóknarfæri og að netverslunum hefði fjölgað einna mest á
milli ára af tegundum verslana.

Í þessu samhengi er því áhugvert að skoða rannsókn

Rannsóknarseturs verslunarinnar á íslenskri netverslun sem gerð var áin 2007-2008 (Emil
Karlsson, 2008). Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að netverslun Íslendinga eykst en
velta íslenskra netverslana minnkar á sama tíma (Emil Karlsson, 2008,3).

Hlutfall

netverslunarfyrirtækja af heildarverslun er einnig mun lægra á Íslandi en í nágranna löndum
okkar. Á Íslandi var það 0,24% en í Þýskalandi, Bretlandi, Hollandi og Bandaríkjunum á
bilinu 2,3%-3,8% (Emil Karlsson, 2008, 24). Verðlag er nefnt sem helsta skýringin svo sem
vegna hagstæðs gengis, en einnig er nefnt hve stutt flestir neytendur eiga í verslanir (Emil
Karlsson, 2008, 43). Í þessu samhengi er einnig áhugvert að nefna samþjöppun byggðar á
suðvesturhorni landsins sem rætt var um í grein Ágústs og Axels um hagræna stöðu
verslunar.
Út frá verslunarmenntun er þó áhugaverðast við þessa rannsókn að í inngangi er
tilgangur hennar sagður: „Tilgangur hennar er fyrst og fremst að auðvelda þeim sem hafa
áhuga á að stofna netverslun eða efla þá sem fyrir er.” (Emil Karlsson, 2008, 6).

Í

niðurstöðum er síðan settur fram sá lærdómur sem draga má af rannsókninni. Þar er meðal
annars nefnt að mikilvægt sé að læra af því sem vel er gert í nágrannalöndum okkar svo sem
að koma á fót vefsetrum þar sem hægt er að bera saman verð og gæði vöru (Emil Karlsson,
2008, 44). Einnig að markaðssvæðið á Íslandi sé lítið en að þær íslensku vefverslanir sem
hafi gengið vel, hafi náð fótfestu á erlendum markaði og að lokum er nefnt að mikilvægt sé
að þekkja markhópinn og fara ekki framúr sér í tæknilausnum (Emil Karlsson, 2008, 45).
Með þessari framsetningu á rannsókninni gerir höfundur hennar því skóna að þörf sé fyrir
aukna þekkingu og hæfni við stofnun og rekstur netverslana á Íslandi, en sá þáttur er þó ekki
nefndur sem skýring á slæmu gengi þeirra á því tímabili sem rannsóknin náði til.

4.1.1.1.6.

Þarfir og staða menntunar

Árið 2003 var unnin rannsókn á þörfum og stöðu menntunar starfsmanna í verslunar- og
skrifstofustörfum fyrir Starfsmenntasjóð þessara greina (Ásdís G. Ragnarsdóttir, 2003).
Haldnir voru rýnifundir með sex mismunandi hópum: Fræðslu og starfsmannastjórar,
almennir starfsmenn, trúnaðarmenn, millistjórnendur, forstjórar og sérfræðingar (Ásdís G.
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Ragnarsdóttir, 2003, 4). Til umræðu voru einkum fjórir þættir: Almennt um stöðu menntunar,
endur- og símenntun, Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks og að lokum var horft
til framtíðar. Fram kom að það vantaði menntun og formlega þjálfun fyrir verslunarfólk en að
staðan væri betri hvað varðar skrifstofufólk (Ásdís G. Ragnarsdóttir, 2003, 6). Staðan var
mun betri hvað varðar endurmenntun en þó var gagnrýnt að námskeiðin beindust bara að
starfsfólki en ekki fyrirtækjum (Ásdís G. Ragnarsdóttir, 2003, 6-7). Varðandi framtíðarsýnina
kom fram að virðingu vantaði fyrir versluninni og hana mætti fá með því að koma á fót
formlegri menntun sem væri markviss og bæði á vinnustað og í skóla (Ásdís G.
Ragnarsdóttir, 2003, 7).

4.1.1.1.7.

Skipulag vinnumarkaðsins

Félagslegt skipulag vinnumarkaðs og kjarasamningar marka umgjörð um laun og kjör og
hafa oft áhrif á umfang og uppbyggingu menntunar á viðkomandi sviði.

Heildarsamtök

verslunarfyrirtækja eru Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) sem aftur eru aðili að Samtökum
atvinnulífsins (SA)

(Samtök atvinnulífsins, 2014a).

Heildarsamtök starfsmanna eru

Landsamband íslenskra verslunarmanna (LÍV) sem eiga aðild að Alþýðusambandi Íslands
(ASÍ) (Landsamband íslenskra verslunarmanna, 2014).
Á vef samtaka atvinnulífsins kemur fram að aðildarfélögin eru sjö og heita:
Landsamband

íslenskra

útvegsmanna,

Samorka,

Samtök

rafverktaka,

Samtök

ferðaþjónustunnar, Samtök fiskvinnslustöðva, Samtök fjármálafyrirtækja, Samtök iðnaðarins
og Samtök verslunar og þjónustu (Samtök atvinnulífsins, 2014b). Yfir 2000 fyrirtæki eiga
aðild að Samtökum atvinnulífsins og hjá þeim starfa um 70% af launafólki á almenna
vinnumarkaðnum (Samtök atvinnulífsins, 2014a) . Innan Samtaka verslunar og þjónustu eru
auk almennra félaga starfandi fimm undirhópar: flutningssvið, lyfjahópur, Samtök
heilbrigðisfyrirtækja, Samtök sjálfstæðra skóla og Samtök ökuskóla. (Samtök verslunar og
þjónustu, 2014b). Á vef SVÞ eru að höfundi telst til 223 fyrirtæki á almenna félagalistanum en
síðan eru 87 á lista yfir vörubílsstjóra (Samtök verslunar og þjónustu 2014, 2).

Af 223

fyrirtækjum sem eru á almenna listanum eru fjölmörg fyrirtæki augljóslega í ofangreindum
undirhópum.

Á vef Hagstofunnar kemur fram að skráð fyrirtæki á Íslandi árið 2013 eru

64.625 og þar af eru 2.232 fyrirtæki í smásölu. Af smásölufyrirtækjunum eru um tveir þriðju
sérverslanir en þriðjungur aðrar verslanir.

Rétt er að vekja athygli á því að hér eru

upplýsingar um fyrirtæki en ekki verslanir. Bensínstöðvar eru til dæmis tilgreindar tuttugu en
verslanir eru að sjálfsögðu til muna fleiri. Fjöldi fataverslana vekur einnig athygli eins og áður
hefur verið minnst á (Hagstofa Íslands, 2014a).
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Á myndum 3 og 4 eru smásölufyrirtækin flokkuð niður eftir tegundum en þar er
áberandi fjölbreytileg flóra sérverslana er og hve mörg verslunarfyrirtækin eru í mörgum
greinum sérverslana.

Mynd 3 Fjöldi verslanafyrirtækja annarra en sérverslana árið 2013
Heimild Hagstofa Íslands 2014a, Fjöldi skráðra fyrirtækja og félaga eftir atvinnugreinum
2008-2013.

Mynd 4 Stærstu flokkar skráðra fyrirtækja og félaga í smásöluverslun 2008-2013.
Heimild: Hagstofa Íslands, 2014a, Fjöldi skráðra fyrirtækja og félaga eftir atvinnugreinum
2008-2013.
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Þegar upplýsingar eru skoðaðar um fyrirtæki í smásöluverslun innan Samtaka
verslunar og þjónustu annars vegar og hins vegar upplýsingar um smásöluverslunarfyrirtæki
á vef Hagstofunnar má draga þá ályktun að fyrirtækjasamtökin endurspegli ekki vel starfandi
fyrirtæki á svið smásöluverslunar þar sem innan við 10% fyrirtækja í smásölu eru í SVÞ ef
miðað er við að heildarfjöldi fyrirtækja þar sé um 220 og hluti þeirra er í annarri starfsemi en
smásölu svo sem skólar og flutningsfyrirtæki en heildarfjöldi fyrirtækja í smásölu árið 2013 er
2.232. Einkum er viðbúið að smærri fyrirtækin vanti inn í samtökin.
Aðildarfélög
verslunarmanna,

Alþýðusambands

Íslands

Starfsgreinasamband

eru

Íslands,

auk

Landsambands

Samiðn

samband

íslenskra
iðnfélaga,

Rafiðnaðarsamband Íslands, Sjómannasamband Íslands og sjö félög sem eiga beina aðild
að ASÍ. (Alþýðusamband Íslands, 2014a). Af þeim sjö sem eiga beina aðild eru þrjú sem
tengjast þjónustu en þau eru: Félag leiðsögumanna, Flugfreyjufélag Íslands og Matvís,
matvæla og Veitingafélag Íslands. Samkvæmt skýrslu forseta ASÍ frá 40. þingi ASI eru
félagsmenn 108.364 og þar af eru 37.458 innan Landssambands íslenskra verslunarmanna
(Alþýðusamband Íslands 2014b, 365). Á vef Hagstofunnar kemur fram að árið 2012 voru
174.900 starfandi á Íslandi og þar af voru 50.300 í opinberri stjórnsýslu, fræðslustarfsemi eða
heilbrigðis- og félagsþjónustu. (Hagstofa Íslands, 2014b). Því má ætla að uppundir 125.000
hafi verið almennum markaði og því má segja að ASI séu heildarsamtök fólks á almennum
vinnumarkaði sérstaklega ef tekið er tillit til þeirra sem eru sjálfstætt starfandi á almennum
markaði svo sem verslunareigendur.

Samkvæmt sömu heimild eru 23.700 starfandi við

verslun og viðgerðaþjónustu árið 2012 en innan LÍV eru eins og kom fram hér fyrir framan
37.458. Helsta skýringin á þessu er að innan LÍV eru auk verslunarmanna, skrifstofumenn
og sérfræðingar. Samkvæmt skjali sem höfundur fékk frá formanni Afls starfgreinafélagi þá
eru félagsmenn í VR sem er eitt af aðildarfélögum LÍV 32.173 af þeim 37.458 sem eru í LÍV
eða sem svarar 86% (Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, 2014) en í launakönnun VR (VR, 2013,
6-7) eru tilgreindar starfsstéttir eins og sérfræðingar, skrifstofufólk og fleiri. Það er því ljóst
að fleiri eru innan LÍV en þeir sem starfa við verslun, en líklegt að flestir þeirra sem starfa
innan verslana séu í LÍV. Því má almennt gera ráð fyrir að skipulag verkalýðshreyfingarinnar
nái til vel flestra starfsmanna í smásöluverslun en þeir eru þó ekki í sérsamtökum eða
afmarkaðir með skýrum hætti innan verkalýðsamtakanna.

4.1.1.1.8.

Kjarasamningar

Kjarasamningar segja til um kaup og kjör starfsmanna og taka iðulega á menntun einnig.
Nýjasti samningur Landsambands íslenskra verslunarmanna hefur ekki verið settur inn á vef
samtakana. Samningur VR og SA liggur hinsvegar fyrir á vef VR. (VR, 2014). Í fyrsta kafla
um kaup eru sex launatölur sem breytast eftir starfsaldri frá byrjunarlaunum til starfa eftir
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fimm ár. Fyrir skrifstofufólk eru einungis byrjunarlaun og svo laun eftir þrjú ár. Í kafla 1.2.2.
(VR, 2014, 8) er hins vegar fjallað um persónubundin laun og þar er ákvæði um að
starfsmenn eigi rétt á launaviðtali einu sinni á ári. Einnig er tilgreint að við ákvörðun launa á
milli vinnuveitanda og starfsmanns skuli taka tillit til vinnuframlags, hæfni, menntunar og
færni viðkomandi starfsmanns. Ljóst er af þessu að kjarasamningur gagnvart launum er
lágmarkssamningur en starfsmönnum er síðan ætlað að semja hver fyrir sig um sín kjör við
sitt fyrirtæki. Í kafla 1.5. (VR, 2014, 9) er fjallað um námskeið með áherslu á námskeið sem
starfsmenn eru sendir í af fyrirtæki og að það skuli gert á vinnutíma. Í 5. kafla samningsins
(VR, 2014, 18-19) er Fyrirtækjaþáttur kjarasamningsins en þar er í níu tölusettum liðum
fjallað um uppbyggingu slík samnings en þar er ekki rætt sérstaklega um menntun. Í 9. kafla
(VR, 2014, 24) er fjallað um Starfsmenntasjóð og þar er fyrirtækjum gert að greiða 0,2% af
launum félagsmanna í sjóðinn.
Í bókunum og viðaukum eru fjögur atriði sem tengjast menntamálum. Í fyrst lagi
Bókun 2013 um starfsmenntamál þar sem gert er ráð fyrir að endurskoða fyrirkomulag
fræðslu- og starfsmenntamála svo sem að auka vægi náms sem metið er til eininga eða
viðurkenndrar færni á vinnumarkaði (VR, 2014, 34). Í bókun frá 1997 (VR, 2014, 38) er
fjallað um gagnsærra launakerfi, meðal annars hvað varðar mat á menntun.

Aftast í

samningnum er samkomulag frá 2000 um starfsmenntamál og frá 2004 um menntareikninga.
Menntareikningum er ætlað að standa undir hluta kostnaðar lengra náms sem starfsmenn
ákveða að sækja. Nefnd verði sett til að vinna að málinu. Samkomulagið frá árinu 2000 er
greinilega um stofnun Starfsmenntasjóðsins (VR, 2014,38) en um hann verður fjallað
sérstaklega síðar.

4.1.1.2. Menntunin
Umfjöllunin um stöðu menntunar í verslun og smásöluverslun byggist á tölfræðigögnum og
könnun sem var unnin á menntun í Sveitarfélaginu Hornafirði.

Tölfræðigögnin koma frá

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Samtökum verslunar og þjónustu og frá VR.

Gögnin frá

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins eru sérunnin fyrir þessa rannsókn upp úr gagnagrunni frá
Hagstofu Íslands sem Fræðslumiðstöðin heldur utan um. Gögnin frá VR eru einnig sérunnin
uppúr launakönnun VR frá 2013. Gögnin frá Samtökum verslunar og þjónustu eru hluti af
könnun sem Samtök atvinnulífsins létu gera. Bæði í tölfræðigögnunum og í könnuninni er
menntunin skoðuð eftir því hvort menn hafi lokið grunnskóla, framhaldsskóla eða háskóla og
eftir því hvort menn hafi aflað sér viðbótarmenntunar. Menntun eftir starfsaldri er einnig
skoðuð. Til viðbótar er svo menntun eftir búsetu skoðuð í tölfræðigögnum og menntun þeirra
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sem eru á aldrinum 25-49 ára.

Í könnuninni er síðan skoðuð menntun eftir tegundum

verslana og störfum innan verslunar.

4.1.1.2.1.

Menntun eftir námslokum

Þegar borin er saman menntun í verslun og viðgerðaþjónustu og menntun á vinnumarkaði í
heild kemur í ljós að menntunin er minni innan verslunar og viðgerðaþjónustu. Hlutfall þeirra
sem lokið hafa háskólanámi er helmingi lægra í verslun og viðgerðaþjónustu en almennt á
vinnumarkaði og hlutfall þeirra sem einungis hafa lokið grunnskólamenntun er um fjórðungi
hærra en almennt. Munurinn er skýr og afgerandi hvað þetta varðar.

Mynd 5 Hlutfallsleg skipting námsloka
Heimild: Friðrik Hjörleifsson, 2014.
Ef niðurstöður um menntun starfsmanna eins og hún birtist í launakönnun VR í mynd 6, eru
bornar saman við niðurstöður úr gögnum Friðriks í mynd 5 kemur í ljós að hlutfall
grunnskólamenntunar og háskólamenntunar er heldur hærra í VR launakönnun en hlutfall
framhaldsskólamenntunar heldur lægra. Munurinn er þó ekki mjög afgerandi og taka þarf tillit
til þess að samsetning hópsins en ekki nákvæmlega eins í VR gögnum og gögnum Friðriks.
Ef til vill mætti draga niðurstöðurnar saman þannig að um 40% starfsmanna í verslun sé
aðeins með grunnskólanám og að starfsmenn með háskólapróf séu um fjórðungur þeirra
60% sem eftir eru eða 15%. Möguleg skekkja í þessum tölum er þó töluverð.

39

Mynd 6 Menntun í verslun og þjónustu
Heimild: Steinunn Böðvarsdóttir, 2014.

Mynd 7 Námsstaða eftir atvinnugreinum
Heimild: Samtök verslunar og þjónustu, 2013.
Í óbirtri könnun Samtaka atvinnulífsins og Samtaka verslunar og þjónustu frá því í
febrúar 2013 er spurt um menntun. Alls svara könnuninni 343 fyrirtæki og þar af eru 57 í
verslun og þjónustu. Fyrsta spurningin er um fjölda starfsmanna. Almennt má segja að
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fyrirtæki í verslun og þjónustu í svarendahópnum séu stærri en í hópnum í heild en það segir
ekkert um það hvort það sé þannig ef öll fyrirtæki væru borin saman. Svarendur þurfa með
öðrum orðum ekki endilega að endurspegla þýðið.
Samanber mynd 7 þá sýnir könnunin að fleiri fyrirtæki innan verslunar og þjónustu
hafa háskólamenntaða en fyrirtæki almennt og það sama á við um ófaglærða og þá sem ekki
hafa lokið framhaldsskóla. Þessu er öfugt farið þegar spurt eru um iðn- og starfsmenntun þá
eru færri verslunar- og þjónustufyrirtæki með þannig starfsmenn en fyrirtæki almennt. Þegar
háskólamenntunin er greind niður í tæknimenntun, stjórnun og rekstur og aðra
sérfræðimenntun kemur í ljós að um 90% þeirra fyrirtækja sem eru með háskólamenntaða
starfsmenn hafa einhvern með stjórnunar og rekstarmenntun en sambærileg tala fyrir önnur
fyrirtæki eru 77%. Það sem kemur á óvart hér að hlutfall háskólamenntaðar virðist hærra hjá
verslun og þjónustufyrirtækjum en almennt. Það þarf þó að hafa í huga að vikmörkin eru í
könnuninni metin mjög há og þau eru hærri eftir því sem færri fyrirtæki standa á bak við
töluna sem um ræðir. Annað sem vert er að hafa í huga að fyrirtækin í könnuninni í verslun
og þjónustu eru stærri en fyrirtækin almennt. Segja má því að niðurstöður séu þær fyrir
fyrirtæki í verslun og

þjónustu að þau hafi hátt

hlutfall háskólamenntaðra og

grunnskólamenntaðra en lágt hlutfall þeirra sem hafa lokið framhaldsskóla.
Það sem er sammerkt með þessum þremur tölfræðigögnum er að hlutfall þeirra sem
einungis hafa lokið grunnskólamenntun er töluvert hærra í versluninni en í öðrum greinum.
Niðurstöðurnar

eru

ekki

eins

afgerandi

varðandi

framhaldsskólamenntun

og

háskólamenntun. Líklegt er að niðurstöður sem unnar eru upp úr gögnum Hagstofunnar og
fengnar eru frá Friðriki Hjörleifssyni, séu traustastar og má því reikna með að
háskólamenntun sé mun minni meðal starfsmanna verslunar en í öðrum atvinnugreinum að
meðaltali.
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4.1.1.2.2.

Aldur starfsmanna og menntun

Aldursdreifing þeirra sem starfa við verslun og viðgerðaþjónustu er töluvert ólík því
sem almennt er.

Hlutfall fólks 24 ára og yngra er umtalsvert hærra í verslun og

viðgerðaþjónustu eða um 27% af starfsmönnum samanborði við um 18% á vinnumarkaði í
heild. Á móti er umtalsvert lægra hlutfall starfsmanna í verslun og viðgerðaþjónustu yfir 50
ára en að meðaltali í öðrum atvinnugreinum.

Mynd 8 Aldur og atvinnugreinar
Heimild: Friðrik Hjörleifsson, 2014.
Mismunandi aldursamsetning getur haft áhrif á stöðu menntunar í versluninni þar sem
fólk undir 25 ára aldri hefur oft á tíðum ekki lokið sinni skólagöngu og þeir sem eldri eru fóru
síður í skóla en þeir yngri. Menntunarstig í formi skólagöngu þeirra sem sem eru á aldrinum
25- 49 ára ætti því almennt að vera hærra en þeirra sem eru yngri og einnig þeirra sem eru
eldri. Það er því áhugavert að skoða hvernig staðan er í menntun þeirra sem eru á aldrinum
25-49 ára. Annars vegar á vinnumarkaði í heild og í verslun og viðgerðaþjónustu. Eins og
sjá má á mynd 9 þá breytir þessi nálgun ekki stöðunni. Í þessum aldurhópi starfsmanna í
verslun og viðgerðaþjónustu eru mun fleiri án framhaldskólamenntunar og háskólamenntunar
en að meðaltali í öðrum atvinnugreinum. Hlutfallsleg lækkun í minnst menntaða hópum er
áþekk í verslun og viðgerðaþjónustu og öðrum greinum og hlutfallsleg hækkun í hópi
háskólamenntaðra er einnig áþekk.
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Mynd 9 Menntun 25-49 ára eftir atvinnugreinum
Heimild: Friðrik Hjörleifsson, 2014.

4.1.1.2.3.

Búseta og menntun

Á höfuðborgarsvæðinu bjuggu um 209 þúsund manns í upphafi árs 2014 og um 117 þúsund
á landsbyggðinni (Hagstofa Íslands, 2014c). Hlutur landsbyggðar af íbúafjölda er því um
36% en hlutur hennar í verslun og viðgerðaþjónustu er um 27%.

Verslun og

viðgerðaþjónusta er því umfangsmeiri á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni og fáum
kemur það væntanlega á óvart og einhverjir hefðu ef til vill ætlað að munurinn væri meiri.

Mynd 10 Mannfjöldi eftir menntun og búsetu
Heimild: Friðrik Hjörleifsson, 2014.
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Verulegur munur er á menntun í verslun og viðgerðaþjónustu eftir landsbyggð og
höfuðborgasvæðinu.

Um 44% á landsbyggðinni hafa einungis grunnskólapróf og

sambærileg tala á höfuðborgarsvæðinu er 36%.

Háskólamenntaðir í verslun og

viðgerðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu er um 18% en sambærileg tala fyrir landsbyggðina
er 6% samanber mynd 11.

Mynd 11 Námslok í verslun eftir búsetu
Heimild: Friðrik Hjörleifsson, 2014.

4.1.1.2.4.

Viðbótarmenntun og námskeiðahald

Í könnun Samtaka verslunar og þjónustu er spurt um markvissa starfsmenntun á vegum
fyrirtækis. Um 61% af öllum fyrirtækjum og um 57% af fyrirtækjum í verslun og þjónustu eru
með slíka menntun.

Í gögnunum kemur ekki skýrt fram hve hátt hlutfall hefur fengið

viðbótarmenntun en í 17 fyrirtækjum af þeim 57 sem svörðu eru fleiri en 15 starfsmenn á
námskeiði 2012 en fyrirtæki með yfir 10 starfsmenn eru alls 36. Hér því um að ræða verulegt
umfang menntunar innan fyrirtækjanna.
VR leggur árlega launakönnun fyrir sína félagsmenn. Steinunn Böðvarsdóttir vann
upplýsingar fyrir höfund upp úr könnuninni fyrir árið 2013 og fengust frá henni tvö minniblöð.
Annars vegar um menntun og hinsvegar um starfsaldur.
Á mynd 12 kemur fram mjög greinilegur munur í svörum VR félaga um
viðbótarmenntun árið 2012 eftir greinum. Verslun og þjónusta er eina greinin sem fer undir
40% meðan aðrar eru uppundir 50% eða yfir 60% þar sem mest er. Hlutfall þeirra sem fengu
einhverja fræðslu er reyndar mjög hátt og varpar athyglisverðu ljósi á umfang menntunar inn
fyrirtækja.
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Mynd 12 Menntun og þjálfun eftir atvinnugreinum
Heimild: Steinunn Böðvarsdóttir, 2014.
Því meiri sem menntunin er því líklegra er að viðkomandi fái viðbótarmenntun.
Þetta kemur skýrt fram á mynd 13 þar sem menntunin er flokkuð niður í sex flokka. Um 70%
háskólamenntaðra starfsmanna fá viðbótarnám en einungis um 30% þeirra sem eru með
grunnskólapróf eða minna. Draga má þá ályktun að eftir að formlegri skólagöngu lýkur eykst
munur á milli þeirra sem hafa mikla menntun og litla. Einnig mætti segja að þeir sem hafa
meiri menntun fá frekar tækifæri til að viðhalda henni en þeir sem hafa minni menntun og ef
til vill er þörfin þar meiri eftir því sem sérhæfingin eykst.

Mynd 13 Menntun og þjálfun eftir námslokum
Heimild: Steinunn Böðvarsdóttir, 2014.
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4.1.1.2.5.

Starfsaldur og menntun

Starfsaldur skiptir miklu máli varðandi starfsþróun og uppbyggingu menntunar innan
fyrirtækja. Því skemur sem starfsmenn staldra við því erfiðara er að þjálfa þá í því sem
fyrirtækið leggur áherslu á. VR kannar bæði starfsaldur í viðkomandi starfgrein og síðan
starfsaldur í viðkomandi fyrirtæki. Hafi menn unnið í einni verslun nýtist það oft á tíðum við
starf í annarri. Í mynd 14 er þetta borið saman eftir starfsaldri. Það er áhugavert að sjá hve
munurinn á starfsaldri á milli starfs í grein og starfs í fyrirtæki er lítill. Um 18% hafa unnið
skemur en tvö ár við atvinnugreinina verslun og þjónustu og um 24% hafa unnið skemur en
tvö ár hjá sama fyrirtæki. Á hinum endanum hafa um 19% unnið lengur en 15 ár í verslun og
þjónustu og um 12% lengur en 15 ár hjá saman fyrirtæki. Aðrar tölur eru nánast jafnar.

Mynd 14 Starfsaldur í starfsgrein og fyrirtæki
Heimild: Steinunn Böðvarsdóttir, 2014.

Það er ekki síður athyglisvert að sjá hve lítill munur er á milli verslunar og
þjónustu og allra svarenda, samanber myndir 15 og 16. Munurinn er nánast ekki til
staðar og virðist ekki benda til að starfsmannavelta sé meiri í verslun en í
atvinnulífinu almennt. Hér verður þó að hafa þann fyrirvara að VR félagar vinna fyrst
og fremst í þjónustugeira atvinnulífsins og könnunin nær því ekki til allra á
vinnumarkaði; engu að síður áhugavert.

Engu breytir hvort um er að ræða

starfsaldur í starfgrein (mynd 15) eða starfaldur hjá fyrirtæki (mynd 16).
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Mynd 15 Starfsaldur í atvinnugrein
Heimild: Steinunn Böðvarsdóttir, 2014.

Mynd 16 Starfsaldur í fyrirtæki
Heimild: Steinunn Böðvarsdóttir, 2014.
Ef skoðaður er starfsaldur eftir menntun í mynd 17 kemur fram munur.
Háskólamenn hafa styttri starfsaldur en bæði þeir sem eru með grunnskólamenntun og
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framhaldsskólamenntun. Það kann að skýrast af því að menntun þeirra tekur lengri tíma og
með nýlegri fjölgun þeirra á vinnumarkaði verður hlutfall þeirra sem eru búnir að vera stutt í
greininni hærra. Einnig er hægt að horfa á þetta þannig að um sé að ræða margt eldra fólk á
vinnumarkaði sem hefur litla menntun en langan starfsaldur í greininni.

Ef til vill þyrfti

menntun í verslun og í öðrum starfgreinum að beinast fremur að þeim sem hafa langan
starfsferil innan greinarinnar og litla menntun frekar en að mennta fólk áður en það hefur störf
í greininni.

Mynd 17 Starfsaldur eftir námslokum
Heimild: Steinunn Böðvarsdóttir, 2014.

4.1.1.3. Verslun á Hornafirði
Tölfræðigögn um menntun í smásöluverslun á landsvísu liggja ekki fyrir. Gögnin
sem liggja fyrir eru fyrir verslun og viðgerðaþjónustu eða verslun og þjónustu almennt. Ekki
liggja heldur fyrir tölfræðigögn um menntun eftir tegundum verslana svo sem sérverslana og
annarra verslana.

Til að afla upplýsinga um þetta var gerð könnun á menntun í

smásöluverslun á Hornafirði. Leitað var efir sambærilegum upplýsingum frá nokkrum stórum
verslunarkeðjum en þær fengust ekki.

Könnunin á Hornafirði var unnin þannig að lagt var

fyrir skjal þar sem óskað var eftir nafni fyrirtækis, fjölda verslana, fjölda starfsmanna, fjölda
starfa og tegund verslunar. Einnig var óskað eftir upplýsingum um menntun starfsmanna og
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þær tengdar við starfstíma og tegund starfa. Sjá nánar í viðauka 1. Gerð voru drög að
spurningaeyðublaði sem voru borin undir verslunarstjóra stærstu verslunarinnar á Hornafirði.
Eftir smá lagfæringar var honum sent skjalið og hann fyllti það út og sendi til baka. Síðan var
búinn til listi yfir fyrirtæki sem reka verslun á svæðinu, alls 30 fyrirtæki og útibú. Haft var
samband við 24 fyrirtæki til að afla gagna. Eitt fyrirtæki svaraði listanum í tölvupósti eins og
áður sagði. Fjórtán fyrirtæki voru heimsótt og listinn lagður fyrir. Rætt var við sjö í viðbót í
síma og auk þess hitt tvo eigendur utan fyrirtækisins. Af þessum 24 eru 16 verslanir með
reglulega opnun allt árið en 8 eru ýmist með tímabundna opnun eða verslun samhliða öðrum
rekstri. Sama má segja um þau 6 fyrirtæki sem voru á heildarlistanum og ekki var haft
samband við, að þar eru fyrirtæki í litlum og eða tímabundum verslunarrekstri.
Tafla 2 Tegundir verslana á Hornafirði
Tegundir

Fjöldi

Blandaðar verslanir

5

Sérvöruverslanir

11

Tímabundnar verslanir eða tengdar öðrum rekstri

8

Verslanir sem vitað er um en ekki haft samband við

6

Alls

30

Þessar sextán sem eru með reglulegan rekstur eru allar þær hefðbundnu verslanir
sem eru í starfandi í Sveitarfélaginu Hornafirði.

Kjarninn í þessari könnun á verslun í

Hornafirði eru þessi sextán fyrirtæki og miðast niðurstöðurnar fyrst og fremst við þau. Einnig
verður í þessari samantekt fjallað um tímabundnar verslanir og verslanir tengdar öðrum
rekstri til að draga upp eins skýra heildarmynd af menntun í smásöluverslun á svæðinu eins
og tök eru á.
Stærsta verslunin af þessum 16 er matvöruverslun sem selur jafnframt ýmiss konar
sérvöru. Þrjár verslanir eru í grunninn bensínsölur sem selja jafnframt ýmiskonar varning og
veitingar.

Ein verslunin selur sælgæti og gos en er jafnframt með veitingasölu.

verslanir selja einkum fatnað.
hreinlætis-

og

Þrjár

Átta í viðbót eru sérvöruverslanir og eru: Tölvuverslun,

pípulagnaverslun,

varahluta-

og

bílvöruverslun,

gjafavöruverslun,

húsgagnaverslun, byggingavöruverslun, lyfjaverslun og áfengisverslun.
Í þessum 16 verslunarfyrirtækjum starfa 75 starfsmenn í um 57 stöðugildum. Af þeim
hafa 3 eða 4% lokið háskólanámi, 19% framhaldsskólanámi og 77% grunnskólanámi.
Háskólafólkið er með menntun á starfssviði verslunarinnar og það á einnig við um fjóra af
þeim 14 sem hafa lokið framhaldsskólanámi. Enginn hefur lokið Verslunarfagnámi á vegum
Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Á árinu 2013 sóttu 24% námskeið á vegum fyrirtækisins
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sem tengdust starfinu. Fyrirtækin sem stóðu fyrir námskeiðunum voru fimm og eru öll hluti af
stærri keðju verslana en slíkar verslanir eru sjö á svæðinu.
Verslanirnar sextán voru í tveimur tegundarflokkum. Blandaðar verslanir eru fimm.
Þar undir eru þrjár bensínsölur, matvöruverslunin og ein sem selur sælgæti, gos og veitingar.
Allar þessar verslanir eru með fleiri en fimm starfsmenn.

Ellefu verslanir flokkast sem

sérvöruverslanir. Ein þeirra hefur 5 starfsmenn en hinar færri en fimm. Töluverður munur er
á menntun starfsmanna eftir því hvort um er að ræða sérvöruverslun eða blandaða.

Í

sérvöruverslununum eru 21 starfsmaður eða 48% þeirra með meira en grunnskólamenntun
en hlutfallið er 13% í blönduðu verslununum en þar starfa 54. Þegar menntun er borin
saman á milli verslanakeðja og stakra verslana sem ekki eru hluti af keðju þá munurinn
óverulegur.
Spurt var um starfstíma eftir menntun og gefnir upp valmöguleikarnir: minna en ár, eitt
til fimm ár og lengur en 5 ár. Enginn afgerandi munur kemur fram hvað varðar menntun eftir
starfsaldri. Um 38% hafa starfað skemur en ár, 27% eitt til fimm ár og 35% lengur en fimm
ár.
Spurt var um hvaða störfum menn sinna innan verslana og tilgreindir þrír flokkar:
almenn verslunarstörf, verslunarstjóri og önnur störf.

Alls voru 47 eða 61% í almennri

afgreiðslu, 16 eða 21% verslunarstjórar og 12 eða 16% í öðrum störfum.

Allir með

háskólamenntun eru verslunarstjórar, um 30% þeirra sem hafa framhaldskólapróf eru
verslunarstjórar og um 15% þeirra sem eru með grunnskólapróf. Nokkuð skýr munur virðist
þarna koma fram á störfum eftir menntun en þó er einnig áhugavert að í níu af þessum 16
eða í 56% verslana eru verslunarstjórarnir aðeins með grunnskólamenntun. Þeir hafa allir
starfað lengur en í fimm ár og í fjórum tilfellum eru þeir einnig eini starfsmaðurinn.
Haft var samband við átta fyrirtæki sem reka verslun hluta af ári eða með öðrum
rekstri. Í fimm tilfellum var könnunarblaðið fyllt að fullu út en í þremur til fellum var með
eiganda lagt mat á umfang verslunarinnar. Til viðbótar eru á listanum sem tekinn var saman
sex fyrirtæki sem ekki var haft samband við. Alls er því hér um að ræða fjórtán aðila sem
koma nálægt verslun í Sveitarfélaginu Hornafirði en eru ekki með sjálfstæða verslun sem
opin er allt árið. Ofan á þann fjölda gæti bæst einhver af um 20 gistiþjónustufyrirtækjum sem
gætu haft til sölu minjagripi eða annan varning og það sama á við um eina fjóra veitingastaði
á Höfn. Á einum þeirra að minnsta kosti hafa verið til sýnis og sölu málverk. Það er því ljóst
af framansögðu að mörkin á milli verslunar og annarrar atvinnustarfsemi eru ekki alltaf mjög
skýr.
Þær fimm verslanir sem voru skoðaðar nánar af þessum 14 sem eru ekki í fullum
rekstri, eru með um 15 starfsmenn í rúmu einu árstarfi. Ein þessara fimm var verslunin selur
handverk heimamanna, önnur selur mat úr héraði, í þeirri þriðju eru seldir skartgripir og
snyrtivörur samhliða hárgreiðslustofu, sú fjórða selur útivistarvöru samhliða ferðaþjónustu og
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sú fimmta er gróðrarstöð sem opin er yfir hásumarið. Ef menntun starfsmanna í þessum
fyrirtækjum eru skoðuð kemur í ljós að hlutfall þeirra sem hafa lokið meira námi en
grunnskóla er hærra en í verslunum sem fjallað var um hér að framan. Átta af fimmtán
starfsmönnum eru með framhaldsskóla- eða háskólamenntun. Hér hlutfallið því um 50%
samanborði við 23% í hinum verslunum. Það er einnig áhugavert að heldur hærra hlutfall
hefur unnið lengur en fimm ár í þessum hópi en í hópi hinna verslananna. Innan þessa hóps
verslana er oft á tíðum um að ræða frumkvöðla og sprota sem gætu vaxið upp í að verða
sjálfstæð verslun sem rekin er allt árið. Haft var samband við þrjár verslanir í viðbót. Tvær af
þeim selja eigin matvælaframleiðslu og ein er hótel sem einnig selur minjagripi. Umfang
verslunarinnar var í öllum tilfellum vel innan við 10% úr starfi. Annað sem einkennir þær er
nýsköpun og áhugi á að vaxa. Í tveimur tilfellum er einnig töluvert umfang í heildverslun og
einnig hjá öðrum tveimur tilfellum sölu á vef.
Þær sex verslanir sem ekki var haft samband við einkennast einnig að því að vera
opnar tímabundið og tengjast öðrum rekstri. Í tveimur er sjálfsala á bensíni, ein er rekin í
tengslum við safn, ein hefur með mat úr héraði að gera, ein er nytjamarkaður og ein er tengd
opinberri þjónustu. Segja má að það sem einkenni þessar fjórtán verslanir séu tengsl við
aðra þjónustu eða smáframleiðslu, nokkuð er um sölu á vef og heildsölu og helsta einkennið
er sennilega að þarna eru á ferðinni vaxtarbroddar og frumkvöðlavinna.
Í Sveitarfélaginu Hornafirði bjuggu í byrjun árs 2014 2.167 íbúar (Hagstofa Íslands
2014c.). Ef miðað er við að 70% af þeim séu á vinnumarkaði þá eru það 1517. Samkvæmt
óbirtum gögnum frá Hagstofunni sem fengust frá Friðriki Hjörleifssyni hjá Fræðslumiðstöð
Atvinnulífsins og gögnum um íbúafjölda frá Hagstofunni þá var meðaltalshlutfall
atvinnuþátttakenda af heildaríbúafjölda um 70% (Friðrik Hjörleifsson, 2014), (Hagstofa
Íslands 2014c.).

Þeir 75 sem starfa við verslun í sveitarfélaginu eru því um 5% af

heildarfjöldanum. Sambærileg tala fyrir landið í heild er innan við 4% en hlutfallið í verslun
og viðgerðaþjónustu í heild er um 10% eins og áður hefur komið fram.
Á Hornafirði er afgerandi minni menntun í verslun en á landsvísu. Hafa ber þó í huga
að könnunin á Hornafirði nær til smásöluverslunar en á landsvísu er það verslunin í heild.
Það er afgerandi fyrir Hornafjörð og menntunin er enn minni í blönduðu versluninni en í
sérvöruverslunum. Það er einnig áhugavert að menntunin er meiri í þeim fyrirtækjum sem eru
á mörkum þess að teljast verslanir og tengjast gjarnan framleiðslu og ferðaþjónustu. Við
samanburð á námskeiðahaldi á Hornafirði og landinu í heild kemur fram að um 25% af
verslunarmönnum á Hornafirði fóru á námskeið á árinu 2013 borðið saman við um 38% af
félagsmönnum VR í verslun og þjónustu sem svöruðu launakönnun fyrir árið 2012.

Af

þessum gögnum má einnig ráða að smásöluverslun er nokkuð umfangsmikil á Hornafirði eða
síst minni en á landsvísu. Segja má að könnun á menntun í verslun á Hornafirði falli í stórum
dráttum að öðrum niðurstöðum á landsvísu, það er að segja að menntun er lítil og minni á
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landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu.

Könnunin vekur einnig upp áhugaverðar

spurningar um þróun og nýsköpun í smásöluverslun og tengsl nýsköpunar við menntun.

4.1.2. Þarfir
Í umfjöllun um þarfir er eins og áður hefur komið fram miðað við þá hæfni og þekkingu sem
að mati hagsmunaaðila og annarra er gott að starfsmenn í smásöluverslun hafi. Rýnt verður
í tvær skýrslur og skoðuð tölfræðigögn frá Samtökum verslunar og þjónustu og VR sem
einnig voru nýtt í stöðuumfjölluninni hér fyrir framan.

4.1.2.1. Greining á hæfni í smásöluverslun
Árið 2010 kom út skýrsla um greiningu á hæfni starfsmanna í smásöluverslun (Emil Karlsson
o.fl., 2010). Skýrslan var unnin út úr stærri skýrslu þar sem hæfni var skoðuð í flutningum,
ferðaþjónustu og tryggingum auk smásölu (Emil Karlsson o.fl., 2010, 4).
Hér fyrir neðan koma fram menginniðurstöður greiningarinnar á þörfinni:


„Starfsmenn fylgi fyrirmælum og verklagsreglum•



Eigi auðvelt með að mynda tengsl innan og utan fyrirtækisins•



Mæti þörfum og væntingum viðskiptavina•



Hafi hæfni til ákvarðanatöku og frumkvæðis•



Hafi til að bera forystu- og stjórnunarhæfileika•



Eigi auðvelt með samstarf og samvinnu

Nám sem miðar að því að undirbúa fólk til þjónustustarfa almennt þarf
því að leggja áherslu á þessi atriði.” (Emil Karlsson o.fl., 2010, 4)
Ástæðan sem tilgreind er fyrir gerð greiningarinnar er sú að margar kannanir hafi
verið gerðar á fræðsluþörf í þjónustugreinum sem fylgt hafi verið eftir með námi sem hafi ekki
skilað tilætluðum árangri og því hafi verið ákveðið að .........„gera könnun sem tæki mið af
vilja og þörf fyrirtækjanna fyrir endur- og símenntun”

(Emil Karlsson o.fl., 2010, 9).

Greiningin var unnin í tveimur skrefum. Fyrst var lagt mat á hver þörfin væri og síðan metin
staða starfsmanna út frá því (Emil Karlsson o.fl., 2010, 10). Yfirmenn voru fengnir til að meta
fimm mikilvægust þarfaþættina og bæði yfirmenn og almennir starfsmenn lögðu síðan mat á
stöðuna í hverjum þeirra. Einnig er lagt mat á stöðu hvers þáttar og þeim skipt niður í
persónulega, stjórnunarlega og faglega þætti (Emil Karlsson o.fl., 2010, 12). Varðandi þessa
flokkun kemur fram að persónulegu þættirnir séu einna mikilvægastir en jafnframt þeir sem
minnst er sinnt.
Niðurstöðurnar fyrir smásöluverslun sérstaklega eru að níu hæfniþættir skiptu mestu
máli. Auk þeirra sem nefndir eru að ofan eru það þættir sem lúta að álags- og streituþoli,
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siðferði og gildi og frumleika og sköpun (Emil Karlsson o.fl., 2010, 14). Staðan er best
varðandi það að fylgja fyrirmælum en síst í frumleika og sköpun, tengslamyndun og varðandi
forystu og stjórnun. Ástæðan fyrir verri stöðu í frumleika og sköpun og tengslamyndun er
talin geta legið í skipulagi og stefnu fyrirtækja. Staða er metin þannig að efla þurfi sjö af níu
þáttum en að hún sé góð í tveimur (Emil Karlsson o.fl., 2010, 25).
Það er ótvírætt mat höfunda greiningarskýrslunnar að þörf sé fyrir menntun í smásölu
og það er einnig mat þeirra að þeirri þörf hafi ekki verði mætt nema að hluta til. Þar sem hér
er á ferðinni skipulögð greining á þörfinni þá vegur það álit þungt í heildarmati á þörf fyrir
menntun í smásöluverslun.

4.1.2.2. Þörf fyrir verklega þjálfun
Rannsóknarsetur verslunarinnar hefur einnig tekið saman skýrslu um þörf fyrir verklega
þjálfun starfsmanna í verslun og umbætur á henni. (Emil Karlsson og Björn Garðarsson,
2011). Sérstaklega var skoðað hvort þörf væri á þjálfunarsetri sem verslanir hefðu aðgang
að líkt og er í Bretlandi (Emil Karlsson og Björn Garðarsson, 2011, 3).
Rætt var við forstjóra, starfsmannastjóra, verslunarstjóra og reynda starfsmenn
verslunarfyrirtækja og einnig við fólk í fræðslu- og skólageiranum. Fram kemur að móttaka
og þjálfun nýliða taki frá nokkrum mínútum og upp í nokkrar klukkustundir.

Menntun í

vöruþekkingu er algeng í sérverslunum svo sem byggingavöruverslunum.

Nánast öll

fræðslustarfsemi fer fram innan fyrirtækjanna en þó gæti nám á sviði vöruþekkingar, rýrnunar
og varna gegn þjófnaði farið fram utan verslana og þá frekar í símenntunarmiðstöðum en í
framhaldsskólum. Ekki talin vera brýn þörf á verklegri þjálfun utan verslana. Einnig kom
fram að ekki séu gerðar miklar kröfur til faglegrar þekkingar þeirra sem annast þjálfun nýliða
og að fyrirtæki hafi ekki mótað sér sérstaka fræðslustefnu (Emil Karlsson og Björn
Garðarsson, 2011, 7-9).
Af þessu má draga þá ályktun að þeir sem starfa í greininni og hafa unnið að
menntun innan hennar finni ekki brýna þörf fyrir aukna menntun verslunarfólks á sviði
verklegrar þjálfunar. Ef til vill má einnig draga þá ályktun að mönnum finnist nóg að verslunin
gangi frá degi til dags en sjá ekki möguleikana á því að nýta menntun til að ýta undir að
smásöluverslunin blómstri.
Helstu niðurstöður höfunda skýrslunnar um úrbætur í verklegri þjálfun verslunarfólks
eru þær að þjálfunin sé veikburða og ekki í föstum skorðum, hvort sem litið er til fyrirtækjanna
sjálfra eða menntakerfisins. Höfundar telja ekki þörf á að koma á fót þjálfunarmiðstöð fyrir
verslunarfólk en að brýn þörf sé á menntun fyrir vinnustaðaþjálfa þar sem reyndir
verslunarmenn hafi ekki endilega hæfni til að leiðbeina öðrum. (Emil Karlsson og Björn
Garðarsson, 2011, 21).
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4.1.2.3. Þörf fyrir ráðningu eftir menntun
Í könnun Samtaka verslunar og þjónustu var spurt er um þörf fyrir ráðningu starfsmanna
næstu 12 mánuði og næstu þrjú ár kemur fram að fyrirtæki í verslun og þjónustu sjá mesta
þörf fyrir að ráða háskólamenntaða og minnsta þörf fyrir að ráða ófaglærða, samanber mynd
7. Ef öll fyrirtæki eru skoðuð er mest þörf fyrir að ráða starfsmenntaða. Með fyrirvara um
áreiðanleika þá hafa fyrirtæki almennt meiri þörf fyrir aukningu á starfsmenntun en
háskólamenntun en fyrirtæki í verslun og þjónustu hafa meiri þörf fyrir háskólamenntun en
starfsmenntun.

Mynd 18 Ráðning starfsmanna eftir námslokum og atvinnugreinum
Heimild: Samtök verslunar og þjónustu, 2013.
Í annarri spurningu er spurt um hvaða þættir eru mikilvægastir við ráðningu
starfsmanna. Í ljós kemur samanber mynd 19 að fagmenntun og starfsreynsla vega þyngst
og síðan samskiptahæfni. Fagmenntun virðist skipta aðeins minna máli í verslun og þjónustu
en hjá öllum fyrirtækjum.

Á móti skiptir samskiptahæfni og menntunarstig meira máli í

verslun og þjónustu.
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Mynd 19 Mikilvægast við ráðningu eftir atvinnugreinum.
Heimild: Samtök verslunar og þjónustu, 2013.
Þegar spurt er beint um þarfir fyrir viðbótarmenntun kemur þó ekki fram skýr munur
á milli atvinnugreina.

Það er helst að Sérhæfð þjónusta og fjármál meti þörfina fyrir

viðbótarmenntun brýnni en aðrar atvinnugreinar.

Mynd 20 Þörf á viðbótarmenntun eftir atvinnugreinum
Heimild: Steinunn Böðvarsdóttir, 2014.
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4.1.3. Stefna
Sú stefna sem mestu máli skiptir varðandi starfsmenntun í smásöluverslun er stefna
stjórnvalda. Fyrirtæki, starfsmenn og samtök þeirra geta einnig haft og hafa stefnu sem
hefur mótandi áhrif á stefnu stjórnvalda.

Skoðanir almennings á uppbyggingu og þróun

verslunar sem getur birst í stjórnmálalegum viðhorfum hefur einnig áhrif en þær eru ekki til
skoðunar í þessari ritgerð.

Stefna stjórnvalda verður bæði skoðuð út frá almennum

stefnuyfirlýsingum svo og sértækari eins og hún birtist í lögum og reglum sem stjórnvöld
setja. Einnig verður farið yfir aðkomu hagsmunaaðila að stefnu og stefnumótun stjórnvalda
eins og hún birtist í skýrslum og öðrum gögnum. Formleg almenn stefnumörkun varðandi
starfsnám í verslun birtist einkum í lögum um framhaldsskóla, lögum um framhaldfræðslu og
í fjárlögum á hverjum tíma.

4.1.3.1. Lög og reglugerðir um framhaldsskóla
Í lögum um framhaldsskóla 4. gr. og 12. gr. (92/2008) kemur fram að framhaldsskólar geta
verið opinberir skólar eða aðrir skólar skólar á framhaldsskólastigi sem hlotið hafa
viðurkenningu ráðherra en slíkir skólar hafa sjálfdæmi um starfsemi sína að öðru leyti en það
sem lög og reglur ákveða. Verzlunarskóli Íslands sem hefur komið að starfsnámi í verslun og
Tækniskólinn sem er stærsti starfsnámsskóli landsins falla báðir undir það að vera aðrir
skólar samkvæmt lögum. Í 1. gr. kemur fram að námið sé í framhaldi af grunnskóla og geti
lokið á fernan mismunandi hátt. Ein leiðin er starfsréttindapróf og einnig er til opin flokkur
sem nefndur er önnur skilgreind námslok sem geta falið í sér nám eða réttindi tengt tilteknum
störfum. Í 20. gr. er einnig opnað fyrir þann möguleika að framhaldsskólar bjóði upp á
viðbótarnám að loknu skilgreindu námi og það geti verið metið til háskólaeininga. Það er því
opið fyrir þrjár mismunandi leiðir samkvæmt framhaldsskólalögum til að ljúka starfsnámi á því
skólastigi. Í 17. gr. er fjallað um próf til starfsréttinda sem vísar til þess að til að fá réttindi til
að starfa að tilteknu sviði þá þurfa menn að hafa lokið skilgreindu námi á því sviði. Í 19. gr.
er ákvæði um önnur námslok sem er þá ekki framhaldsskólapróf, stúdentspróf, né
starfsréttindapróf sem talin eru upp í greinunum á undan. Í 23. gr. segir að framhaldsskólar
setji sér námsbrautarlýsingar sem sendar séu ráðherra til staðfestingar og uppfylla skulu
skilyrði sem sett eru í 21. gr.

Í 24. gr. er fjallað um skipan starfsgreinaráða fyrir

starfsgreinaflokka eða starfsgreinar og í þeim sitja fulltrúar atvinnurekenda, launþega og
skóla. Í næstu grein er fjallað um hlutverk starfsgreinaráða og þar segir í a-lið „að gera tillögu
um

almenn

markmið

náms

og

skilgreina

þarfir

fyrir

námsbrautalýsingar fyrir viðkomandi starfsgreinar byggjast á

kunnáttu

og

hæfni

sem

” og í f-lið segir „ að

veita ráðherra umsögn um námsbrautarlýsingar starfsnáms sem einstaka skólar leita eftir
staðfestingu á að hálfu ráðherra”
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Ferillinn við uppbyggingu starfsnáms á framhaldsskólastigi er því eftirfarandi
samkvæmt framhaldsskólalögum. Starfsgreinráð skilgreinir kunnáttu- og hæfnikröfur sem
framhaldsskólar nota til að búa til námsbrautir sem þeir senda til staðfestingar ráðherra sem
leggur þær undir starfsgreinráð til umsagnar áður en hann staðfestir þær og birtir sem hluta
af framhaldskólakerfinu.
Í lögum um framhaldsskóla (92/2008) eru einnig fjórar aðrar greinar sem fjalla um
starfsnám. Í 26. gr. er fjallað um það að starfsgreinaráð geti stofnað fagráð sem meðal
annars getur annast ráðgjöf um nýjungar eða gert tillögur að þróunarverkefnum. Í 27. grein
er tilgreint að formenn starfsgreinaráða skipi starfsgreinanefnd sem á meðal annars að vera
ráðherra til ráðgjafar um stefnumótun og framkvæmd starfsnáms. Í 28. gr. er síðan rætt um
fyrirkomulag vinnustaðanáms og í þeirri 29. er fjallað um að ráðherra geti gert framhaldsskóla
að kjarnaskóla á tilteknu sviði.
Í reglugerð (711/2009) er fjallað um störf og skipan starfsgreinaráða. Í 3. gr. h-lið er
ákvæði um að starfsgreinaráð skuli starfandi í skrifstofu- og verslunargreinum. Að öðru leyti
er reglugerðin efnislega eins og lögin hvað varðar hlutverk en í 7. gr. er þess getið að það
setji sér verklagsreglur og að það geti falið öðrum verkefni með samþykki ráðherra.
Um vinnustaðanám er fjallað í gr. 28 í framhaldsskólalögunum og á henni byggir
reglugerð um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað (840/2011) Í 2.gr. er tilgreindur
námssamningur sem gerður er á milli nemanda og fyrirtækis eða stofnunar um
vinnustaðanám og síðan er starfsþjálfunarsamningur á milli skóla og fyrirtækis eða stofnunar.
Í 4. gr. er síðan ákvæði um að skólar hafi eftirlit með að vinnustaðanám sé samkvæmt
námskrá og að gerðir séu starfsþjálfunarsamningar.

Í 9. gr. er fjallað um það að

starfsgreinaráð geti komið á fót námsleyfisnefndum til að fara yfir umsóknir um að taka nema
í starfsþjálfun.

Á grundvelli þessa ákvæðis var útbúin auglýsing um erindisbréf

námsleyfisnefnda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014b). Augljóst er að það er
verkefni skóla að halda utan um heildarnám nemenda hvort sem það er á vinnustað eða í
skóla en að starfgreinaráð geti einnig gegnt mikilvægu hlutverki.

Frekari útfærsla er á

vinnustaðanáminu í reglugerðinni og verður ekki betur séð en að þarna sé vel skilgreint hvert
hlutverk nemenda, skóla og vinnustaðar eigi að vera.
Í 52. og 53. gr. framhaldsskólalaganna (92/2008) er fjallað um nýbreytni í skólastarfi
og Sprotasjóð sem það styrkir. Síðar í þessari umfjöllun verður fjallað um það hvernig eða
hvort sá sjóður hefur verið nýttur til að þróa eða byggja upp starfsnám í verslun. Annar
sjóður sem nýttur til að efla starfsnám og settar voru reglur um, er sjóður sem byggði á
verkefni stjórnvalda sem nefndist Nám er vinnandi vegur (421/2012) en í þann sjóð gátu
bæði framhaldsskólar, framhaldsfræðsluaðilar og fleiri sótt um fé til að efla starfsnám.
Í 54. gr. laganna er fjallað um þátttöku opinberra framhaldsskóla í símenntun og þar
tilgreint að skólum sé heimilt að eiga aðild að símenntunarmiðstöðvum og er einnig heimilt að
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fengnu samþykki ráðherra og í samvinnu við aðra að standa fyrir námskeiðahaldi og fræðslu
fyrir fullorðna.

4.1.3.2. Málsmeðferð á frumvarpi til framhaldsskólalaga
Í umfjöllun hér fyrir framan hefur stefna stjórnvalda í starfsmenntamálum í framhaldsskóla
verið rakin eins og hún birtist í lögum og reglum en til að átta sig á því hvernig sú stefna varð
til þá verður hér litið á málsmeðferðina á Alþingi.

Í lok nóvember 2007 lagði

menntamálráðherra fram frumvarp um breytingar á framhaldsskólalögum (Alþingi, 135/286).
Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að ráðherra hafi skipað nefnd í júní 2006 til að
endurskoða

lögin

(Alþingi,

135/286/320).

Jafnframt

kemur

fram

að

samhliða

framhaldsskólafrumvarpinu hafi verið lögð fram frumvörp um leikskóla, grunnskóla og um
lögverndun starfsheitis kennara. Einnig að árið 2006 hafi verið samþykkt lög um háskóla.
Í erindisbréfi nefndarinnar eru tilgreind markmið hennar en ekkert þeirra tengist
starfsnámi sérstaklega.

Í athugasemdum með frumvarpinu er einnig gerð grein fyrir

meginatriðum og markmiðum frumvarpsins í einum ellefu liðum.

Tveir af þeim tengjast

starfsmenntun. Í öðrum segir að mat á vinnu nemenda í öllu námi í framhaldsskóla skuli vera
það sama og í hinum segir að framhaldsskólar beri ábyrgð á vinnustaðanámi til að tryggja
hag nemenda. Sérstaklega er vakin athygli á að minni stýring menntamálayfirvalda á inntaki
náms hafi í för með sér meiri ábyrgð skóla á því að leggja mat á þörf fyrir námsframboð.
Hvorki í markmiðum nefndarinnar né í upptalningu á meginatriðum frumvarpsins koma fram
áherslur sem lúta að þörfum atvinnulífsins eða samfélagins í heild fyrir starfsmenntun.
Umfjöllun um mismunandi námslok er tæpar fjórar síður og af því fer um fjórðungur úr
síðu í umfjöllun um starfsréttindapróf en umfjöllun um stúdentsprófið er um fimmfalt lengri.
Jafnframt segir að ekki sé um að ræða meiriháttar breytingar á skipan prófa til starfsréttinda.
Í umfjöllun um 17. gr. er hugtakið starfsréttindapróf skilgreint en ekki fjallað um greinina að
öðru leyti. Varðandi starfsgreinaráð er lögð áhersla á hlutverk þeirra við að skilgreina þarfir
fyrir kunnáttu og hæfni í starfsnámi. Í umfjöllun með 27.gr. er rætt um miklar breytingar þar
sem gert sé ráð fyrir að formenn starfsgreinaráða skipi starfsgreinanefndina og sagt að vonir
standi til að nefndin verði virkari stýrihópur fyrir starfsnám en verið hefur. Í umfjöllun um 31.
gr. er síðan sagt frá þeirri nýjung að framhaldsskólar geti nýtt sér raunfærimat.
Umsagnir bárust frá að höfundi telst til 85 aðilum að umfangi 250 síður. Í umsögn
Alþýðusambands Íslands eru gerðar alvarlegar athugasemdir við þann hluta sem snýr að
starfs- og verknámi (Alþingi, 135/286/1299)

Frumvarpið hafi augljóslega verið samið af

skólafólki án eðlilegs samráðs atvinnulífið. Dregið sé úr aðkomu atvinnulífs í uppbyggingu
náms og framkvæmd kennslu. Samtök atvinnulífsins eru ekki eins afgerandi í sínu áliti en þó
er þar nefnt að skólar fái mikil völd hvað varðar vinnustaðanám (Alþingi, 135/286/1143).
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Kennarasamband Íslands kvartar í umsögn sinni undan samráðsleysi en tekur undir
breytingar um aukið hlutverk skóla hvað varðar vinnustaðanám (Alþingi, 135/286/1233).
Nefndarálit minnihluta er í sama anda og gagnrýni Kennarasambandsins (Alþingi,
135/286/1010). Í áliti meirihluta er meðal annars fjallað um starfsgreinráð og vinnustaðanám
(Alþingi 135/286/1009). Í breytingatillögum meirihluta er lagt til að fallið verði frá fækkun í
starfsgreinaráðum og að greinin um starfsgreinaráð verði nákvæmari upptalning á
hlutverkum starfsgreinaráða (Alþingi, 135/286/1010).
Frumvarpið var samþykkt í lok maí 2010 með þorra atkvæða án mótatkvæða (Alþingi,
atkvæðagreiðsla 39195). Af gangi málsins, eins og hann var rakinn hér að framan, má ráða
að

lögin

um

framhaldsskóla

voru

samin

samkvæmt

forskrift

mennta-

og

menningarmálaráðuneytisins. Samtök atvinnulífsins voru ekki fyllilega sátt við áherslurnar í
uppbyggingu starfsnáms og Alþýðusambandið enn síður. Samt sem áður var frumvarpið
samþykkt lítið breytt hvað starfsnám varðar og án mótatkvæða á Alþingi. Stjórnvöld eru því
greinilega í leiðandi hlutverki þegar kemur að almennri stefnumörkun hvað varðar starfsnám í
framhaldsskólum.

4.1.3.3. Námskrár framhaldsskóla
Í aðalnámskrá framhaldsskóla 2011, almennur hluti (Mennta- og menningarmálráðuneytið,
2012) sem byggir á lögunum frá 2008 er í lið 6.3 fjallað um starfsnám og að það skiptist
einkum í tvo hluta. Annars vegar nám sem fer fram í skóla og hins vegar nám sem fer fram á
vinnustað.

Próf til starfsréttinda er nánar skilgreint í aðalnámskrá lið 8.2 (Mennta- og

menningarmálráðuneytið, 2012, 48). Þar segir: „Hæfniviðmið starfsnámsbrauta skulu taka
mið af kröfu ráðuneytis um lykilhæfni og hæfnikröfur starfa sem starfgreinaráð viðkomandi
starfgreinaflokks eða starfsgreinar skilgreinir” Sambærileg ákvæði eru um önnur lokapróf og
viðbótarnám í greinum 8.4 og 8.5. Í aðalnámskránni er einnig fjallað um samstarf. Í 13.4 er
fjallað um samstarf við atvinnulífið og þar stendur: „Samstarf framhaldsskóla og atvinnulífs er
forsenda þess að skólakerfið geti brugðist við þörfum atvinnulífsins og jafnframt boðið upp á
fjölbreytt nám sem nýtist nemendum að námi loknu ” og síðar í sömu grein er það sagt eitt af
hlutverkum starfsgreinaráða „að stuðla að gagnkvæmum skilningi og bættum tengslum á
milli atvinnulífs og skóla” (Mennta- og menningarmálráðuneytið, 2012, 69) Í kafla 13.5 í
aðalnámskrá er fjallað um samstarf við framhaldsfræðsluna og þar er einkum fjallað um
mikilvægi þess að samstarf sé á milli þessara aðila um mat á námi, bæði óformlegu námi en
einnig

námi

sem

fer

fram

innan

framhaldsfræðslukerfisins

.

(Mennta-

og

menningarmálaráðuneytið, 2012, 69). Þegar lögin um framhaldsskóla voru samþykkt höfðu
núgildandi lög um framhaldsfræðslu ekki tekið gildi en ljóst er að lög og námskrá
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framhaldsskóla gera ekki ráð fyrir mikilli eða náinni samvinnu framhaldsskóla og
framhaldsfræðslu.
Námskrár

í

verslunar-

og

skrifstofunámi

eru

tvær

á

vef

mennta-

og

menningarmálaráðuneytisins. Önnur frá 2004 og hin frá 2007 og byggja því á eldri lögum um
framhaldsskóla, þegar námskrávinnan var í höndum ráðuneytisins.

(Mennta- og

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Námskráin frá 2004 er 70 eininga nám á verslunarbraut
þar sem 28 einingar eru almennt bóknám en 48 eru sérgreinar þar sem 19 einingar eru val
nemenda og skóla.
vinnustaðanám.

Af þessum 48 einingum eru einungis tvær sem flokkast undir

Í lýsingu á brautarlýsingunni frá 2004 segir að henni sé ætlað að búa

nemendur undir almenn verslunar- og skrifstofustörf. Samsetning námsins er þó ekki líkleg
til að nýtast vel í almennum störfum í verslun.

Hér er því á ferðinni mjög takmarkað

starfsnám í verslun og virðist ekki vera byggt á þörfum smásöluverslunarinnar.
Námskráin frá 2007 er mun umfangsmeiri. Náminu er skipt upp í grunnnám og síðan
geta nemendur valið á milli skriftstofubrautar og verslunarbautar. Grunnnámið er 25 einingar
í almennu bóknámi og 27 einingar í sérgreinum. Miðað er við að námið taki þrjár annir.
Fjórða og lokaönn námsins er síðan sérhæfing í annað hvort verslunar- eða
skrifstofustörfum.

Sá hluti skiptist í 15 einingar af sérgreinum og 10 einingar í

vinnustaðanámi. Sérgreinar verslunarbrautar annars vegar og skrifstofubrautar hins vegar
eru þó eins fyrir utan einn þriggja eininga áfanga. Vinnustaðanámið stendur í 10 vikur bæði
hjá þeim sem fara í verslun og á skrifstofu. Með námskrá fylgja áfangalýsingar þar sem
námi, markmiðum og námsmati er lýst.

Í viðauka er síðan eyðublað fyrir námsferilsbók

annars vegar fyrir vinnustaðanám á skrifstofu og hins vegar í verslun.

4.1.3.4. Framhaldsfræðsla
Árið 2010 voru sett ný lög um framhaldsfræðslu (27/2010). Í 2. gr. er fjallað um markmið og
þar kemur fram að framhaldsfræðslan sé einkum ætluð fólk með litla formlega skólagöngu.
Einnig að skapa möguleika á að mæta þörfum atvinnulífsins, að meta nám sem er utan
formlega skólakerfisins og að efla menntunarstig og menntakerfið. Í 5. gr. er tilgreint að nám
skuli skipulagt miðað við þarfir einstaklinga til virkrar þátttöku, með samráði við
hagsmunaaðila og þannig að hægt sé að stunda það með vinnu. Einnig er tilgreint að nám
skuli falla að almennu námi. Í næstu þremur greinum er fjallað um gerð og vottun námskráa,
viðurkenningu fræðsluaðila, raunfærnimat og náms- og starfsráðgjöf. Í skilgreiningum í 3. gr.
er raunfærnimat sagt skiplagt ferli þar sem lagt er mat á þekkingu og færni einstaklinga.
Samkvæmt 9.gr. eru fjárveitingar til framhaldsfræðslu með tvennum hætti.

Í fyrsta lagi

framlög til að mæta kostnaði og í öðru lagi framlög í Fræðslusjóð. Í greinum 10 og 11 er
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síðan fjallað nánar um Fræðslusjóð. Úthlutanir er einkum í þrenns konar verkefni. Í fyrsta
lagi framlög til fræðsluaðila vegna námskeiðahalds. Í öðru lagi vegna raunfærnimats og
náms- og starfsráðgjafar og í þriðja lagi til nýsköpunar og þróunarverkefna. Samkvæmt 4. gr.
fer mennta- og menningarmálaráðherra með yfirstjórn en getur samkvæmt 15. grein samið
við félag og stofnun um umsjón með verkefnum, vottun námskráa, viðurkenningu
fræðsluaðila, umsýslu með Fræðslusjóði og söfnun og miðlun upplýsinga. Á grundvelli laga
um framhaldsfræðslu var síðan sett reglugerð (1163/2011) þar sem fjallað er nánar um
viðurkenningu fræðsluaðila, vottun námskráa og raunfærnimat.
menningarmálaráðuneytis

við

Fræðslumiðstöð

Í samningi mennta- og

atvinnulífsins

(Mennta-

og

menningarmálráðuneytið og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2010) er gert ráð fyrir að FA
annist umsýslu með Fræðslusjóði og söfnun og miðlun upplýsinga.
Ramminn sem hér er settur um framhaldsfræðsluna virðist mótaður af nokkuð skýrri
stefnu eða sýn um sjálfstætt kerfi sem byggir á námskrám sem unnar eru í samvinnu við
hagsmunaaðila, raunfærnimati og nám- og starfsráðgjöf. Það er áhugavert að ekki skuli gert
ráð fyrir skipulagðri samvinnu við framhaldsskóla né starfsgreinaráðin sem fjallað er um í
framhaldsskólalögunum og spurning hvort það sé meðvituð stefna. Einnig er áhugaverð sú
áhersla sem er á þarfir einstaklinga en ekki getið um þarfir samfélags né fyrirtækja.
Málsmeðferð Alþingis á framhaldsfræðslulögunum var

þannig að í lok nóvember

2009 var lagt fram frumvarp til laga um framhaldsfræðslu. Í athugasemdum frumvarpsins
kemur fram að það sé byggt á samstarfi Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins
sem staðið hafi fyrir rekstri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins (Alþingi, 138/233/262). Stefnt
er að því að framhaldsfræðslan verði fimmta grunnstoð menntakerfisins. Einnig er tilgreint
að frumvarpið sé lokaáfangi í heildarendurskoðun á lagaumhverfi menntakerfisins sem byggi
á hugmyndinni um nám alla ævi. Sú hugmynd geri ráð fyrir að til að einstaklingur geti lifað
og starfað í nútímalýðræðissamfélagi þá þurfi hann að hafa tækifæri til og geta menntað sig
alla ævi. Markmiðið er einnig að stefna stjórnvalda um að ekki verði fleiri en 10% fólks á
vinnumarkaði án viðurkenndrar starfs- eða framhaldsskólamenntunar árið 2020, nái fram að
ganga.
Í nefndaráliti menntamálanefndar um frumvarpið (Alþingi, 138/233/751) er sagt að
mikilvægt sé að flæði sé á milli framhaldsfræðslukerfisins og framhaldsskólakerfisins en að
frumvarpið tryggi það ekki og því var lögð til sú breyting (Alþingi, 138/233/750) að Félag
íslenskra framhaldsskóla fái fulltrúa í stjórn Fræðslusjóðs. Menntamálanefnd bárust fjórtán
umsagnir (Alþingi, 138/233/788). Flestar eru þær almennt jákvæðar en í tveimur er þó lagt til
að frumvarpið verði ekki samþykkt. Aðrir gera meðal annars athugasemdir við það hvernig
stjórn Fræðslusjóðs sé skipuð, að ekki sé krafist kennsluréttinda og að markmiðið í 20/20
áætlun stjórnvalda sé ekki raunhæft þar sem margt af því sem gert er innan
framhaldsfræðslukerfisins mælist ekki sem starfsnám hjá Hagstofunni.
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Frumvarpið var

samþykkt þann 22. mars 2010 með 34 jáum en 29 voru fjarstaddir (Alþingi atkvæðagreiðsla
42257).
Í fjárlögum árisins 2014 er varið tæpum 65 milljörðum í mennta- og menningarmál.
(Alþingi, 143/1/497). Af því fer tæpur 1,4 milljarður í framhaldsfræðslukerfið. Stærsti hluti
þess fer í Fræðslusjóð eða um 770 milljónir, um 278 fara til fræðsluaðila og um 127 til
Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.
Á vef mennta- og menningarmálaráðuneytisins er fjallað um framhaldsfræðslu
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014c, framhaldsfræðsla) og tilgreint að „Ráðuneytið
telur mikilvægt að fólk tileinki sér þá hugsun að menntun er æviverk sem í reynd stendur yfir
frá vöggu til grafar.” Fimm atriði eru nefnd til að ná þessu markmiði. Í fyrsta lagi að styrkja
starf fræðslu- og símenntunarstöðva. Í öðru lagi að gera framhaldsskólum kleift að bjóða upp
á öldungadeildir, kvöldnám og fjarnám. Í þriðja lagi að gera samning við Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins. Í fjórða lagi að styrkja árlega ellefu símenntunarmiðstöðvar og í fimmta lagi að
styrkja íslenskukennslu fólks af erlendum uppruna.
Hér fyrir framan var minnst á samning við Fræðslumiðstöð atvinnulífisins sem byggist
á lögum um framhaldsfræðslu og gerður var 2010.

Eigendur Fræðslumiðstöðvar

atvinnulífsins eru: Alþýðusamband Íslands, Samtök Atvinnulífsins, Bandalag starfsmanna
ríkis og bæja, fjármálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga (Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins, 2014a, eigendur). Stofnun og tilurð Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins má rekja
til yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga Alþýðusambandsins og
Samtaka atvinnulífsins árið 2001 en fimmti liður þeirra yfirlýsingar fjallar um eflingu
starfsnáms. (Ríkisstjórn, 2001). Fyrsti þjónustusamningurinn var síðan gerður 2003 og síðar
komu yfirlýsingar 2005, 2006 og 2008 og samningar 2006 og 2009 (Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins, 2014b, þjónustusamningar).
Það

virðist

því

vera

þannig

að

frumkvæðið

að

uppbyggingu

þróun

framhaldsfræðslukerfisins þar sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins er í lykilhlutverki sé að
stórum

hluta

komið

frá

verkalýðshreyfingunni

og

atvinnurekendum

á

almennum

vinnumarkaði. Þannig virðast lögin frá 2010 fremur vera lýsing á ástandi sem þegar var til en
að þau hafi verið mótandi um uppbyggingu og þróun þess.

4.1.3.5. Skýrslur
Hér í lokin á yfirferð og greiningu á fyrirliggjandi gögnum verður litið á skýrslu frá
forsætisráðuneytinu um samþættingu menntunar og atvinnu, 20/20 Sóknaráætlun, Hvítbók
menntamálaráðherra og tillögur frá Samtökum atvinnulífsins um hvernig uppfæra á Ísland.
Uppfærum Ísland er rit sem Samtök atvinnulífsins unnu og gáfu út árið 2012 (Samtök
atvinnulífsins, 2012c). Í henni er fjallað almennt um það sem þarf að gera í menntamálum og
62

síðan um hvað þarf að gera á einstaka sviðum atvinnulífsins þar á meðal í þjónustu. Það er í
sjálfu sér áhugavert að Samtök atvinnulífisins skuli setja menntun í forgrunn breytinga á
atvinnu- og efnahagslífi þjóðarinnar en á sviði menntamála leggur Samtökin meðal annars til
að atvinnulífið komi í stórauknum mæli að mótun menntunar og að námsráðgjafar hafi
þekkingu á þörfum atvinnulífsins (Samtök atvinnulífsins, 2012c, 8). Einnig er talið mikilvægt
að litið verði á vinnustað sem námsstað og nám verði í auknum mæli á forsendum
atvinnulífsins, en til að það geti orðið þarf að koma til samstarfs á milli ríkisvalds, atvinnulífs,
skóla og foreldra. Menntakerfið þarf að leggja sitt af mörkum til að bæta lífskjör (Samtök
atvinnulífsins, 2012c, 9). Í umfjöllun um þjónustu er sagt að framleiðni og samkeppnishæfni
verði að aukast að öðrum kosti verði erfiðara fyrir Ísland að halda í vel menntað fólk (Samtök
atvinnulífsins, 2012c, 22). Einnig er sagt að þekking á vöru sem er í boði og góð þjónusta
séu lykill að velgengni fyrirtækja. Í umfjöllun um sumarvinnu er nefnt að mikilvægt sé að
atvinnulífið gefi nemendum í framhaldsskólum og háskólum tækifæri til að sækja sér
dýrmæta reynslu og að lokum er nefnt að rannsóknir sem tengjast viðskiptum og þjónustu
séu allt of fáar (Samtök atvinnulífsins, 2012c, 22).
Hér eru á ferðinni afdráttalausar hugmyndir um það sem betur má fara hvað varðar
menntun og býsna þung krafa um aukna tengingu við þarfir og hagsmuni atvinnulífsins sem
birtist meðal annars í kröfum um aukin áhrif, aukið samráð, að vinnustaðir séu námstaðir og
að námsráðgjöf byggist á þekkingu á atvinnulífinu.
Í skýrslu forsætisráðuneytisins Allir stundi nám og vinnu við hæfi frá 2012 sem unnin
var á vegum starfshóps í kjölfar þingsályktunar eru áherslurnar svipaðar og í skýrslu
Samtaka atvinnulífsins. Í greiningu á stefnunni eru settir fram sex meginpunktar sem birtast í
nýjum lögum og námskrám skólakerfisins á Íslandi og einn þeirra er: „að menntun sé
hornsteinn í uppbyggingu, hagsæld og þróun nútímasamfélags” (Forsætisráðuneytið, 2012,
4).

Tillögur sem settar eru fram eru í fjórum meginliðum.

Í fyrsta lagi er lagt til að

menntastefnan verði skilvirkari og að til þess þurfi meðal annars að efla þekkingargrundvöll
við mótun stefnunnar (Forsætisráðuneytið, 2012, 19).

Í öðru lagi þarf að efla verk- og

tæknimenntun. Í þriðja lagi þarf samstarf á milli skóla og atvinnulífs þar sem unnið verði að
skipulagðri greiningu á mannaflaþörf atvinnulífsins, virku samstarfi skóla og atvinnulífs og að
vinnustaðaþáttur náms verði aukinn (Forsætisráðuneytið, 2012, 22-23). Í fjórða og síðasta
lagi er síðan lagt til að komið verði á fót viðtækum samráðsvettvangi um framtíðarstefnu
menntakerfisins. Hér er líkt og í skýrslu Samtaka atvinnulífsins verið að mæla fyrir auknu
samráði, nýtingu vinnustaða til náms og betri greiningu á þörf atvinnulífsins, sem sagt sömu
stefin.
Árið 2010 var unnin skýrsla undir heitinu 20/20 Sóknaráætlun en þar er um að ræða
stefnumörkun fyrir Ísland til ársins 2020. Í janúar árið 2011 eru sett fram 15 markmið og eitt
þeirra er „að hlutfall Íslendinga á aldrinum 20-66 ára sem ekki hafa hlotið formlega
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framhaldsmenntun fari úr 30% niður í 10% árið 2020” (Forsætisráðuneytið, 2011, 10). Í
stöðuskýrslu frá því í apríl 2013 eru nýjustu gögnum um ofangreint markmið frá 2011 og það
ár er hlutfallið rétt innan við 30% (Forsætisráðuneytið, 2013, 6). Síðar í sömu skýrslu er
fjallað um það sem er í vinnslu. Þar er meðal annars fjallað um OECD skýrslu um starfsnám
á Íslandi sem verður síðar til umfjöllunar í þessari ritgerð og verkefnið Nám er vinnandi vegur
sem var átak í menntamálum sem svar við atvinnuleysi ungs fólks í kjölfar kreppunnar.
Nýjasta skýrslan um stefnumótun í menntamálum er Hvítbók umbætur í menntun
sem nýlega kom út á vegum mennta- og menningarmálráðuneytisins og unnið hefur verið að
frá myndun nýrrar ríkistjórnar 2013. Staða menntakerfisins miðað við önnur lönd er rædd
sérstaklega en þar er lítið fjallað um starfsmenntun hvað þá verslunarmenntun. Í umfjöllun
um námstíma í framhaldsskólum kemur fram að aldursdreifing nemenda í bóknámi og
starfsnámi er ólík en meðalaldur starfsnámsnemenda er liðlega 25 ár en bóknámsnema
innan við 19 ár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014d, 18) Einnig kemur fram að
55% þeirra sem hófu starfsnám árið 2007 höfðu ekki lokið framhaldsskólanámi sex árum
síðar en það sama á við um 20% þeirra sem hófu stúdentsnám og 70% þeirra sem
innrituðust á almenna braut (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014d, 19). Sett er fram
markmið um að hlutfall þeirra sem ljúka framhaldsskóla fari úr 44% 2011 í 60% 2018.
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014d, 32) Til að ná því markmiði eru þrír þættir
nefndir. Í fyrsta lagi endurskipulagning námstíma. Í öðru lagi aðgerðir gegn brottfalli og í
þriðja lagi betri starfsmenntun. Varðandi starfsmenntunina er greint frá því að ákveðið hafi
verið að efna til samráðs mennta- og menningarmálaráðuneytisins og aðila vinnumarkaðsins
um stefnumótun um starfsnáms. Þar verði meðal annars horft til einfaldara grunnnáms,
vinnustaðanáms, laga- og stofnanaumgjarðar, betri stjórnsýslu og betri náms- og
starfsráðgjöf. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014d, 37)

Það vekur óneitanlega

athygli að hér er ekki gert ráð fyrir aðkomu skóla að samráði við mótun stefnunnar. Lokakafli
Hvítbókar fjallar um almennar aðgerðir til styrktar umbótum. Þrjú atriði eru þar nefnd og eitt
þeirra er mat og rannsóknir sem þurfi að auka.

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið,

2014d, 42-43) Hvað varðar rannsóknir er hér um að ræða skýran samhljóm við skýrslur
Samtaka atvinnulífsins og forsætisráðuneytisins sem ræddar voru hér að framan.

4.1.4. Framkvæmd
Í umfjöllun um framkvæmd verslunarstarfsnáms verður skoðað hver afraksturinn hefur verið í
framhaldsskólakerfinu, í framhaldsfræðslukerfinu og í námi í gegnum starfsmenntasjóð
Samtaka verslunar og þjónustu. Einnig verður litið til þeirra sjóða sem hafa verið að veita
framlög til starfsmenntunar. Ársskýrslur starfsgreinaráðs skrifstofu- og verslunarstarfa verða
einnig ræddar og greint verður frá innihaldi tveggja skýrslna um verslunarstarfsnám.
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Mörkin á milli þess sem er stefna og stefnumótun sem rædd var í síðasta kafla og
innleiðing og framkvæmd sem tekin verður til umfjöllunar hér eru ekki alltaf skýr. Þannig er til
dæmis fjallað um námskrár framhaldsskóla í stefnukaflanum en námskrá Fræðslumiðstöðvar
atvinnulífsins hér í framkvæmdakaflanum og sama gildir um aðrar námskrár sem unnar eru í
skólum. Í þessu tilfelli er því staða viðkomandi í kerfinu látin ráða hvoru megin hryggjar
umfjöllunin liggur, fremur en verkefnið sem er unnið. Þegar upp er staðið skiptir það þó ekki
meginmáli því umfjöllunin yrði svipuð og allt efni sem hér er til umfjöllunar er að lokum tekið
saman í eina heildstæða niðurstöðu.

4.1.4.1. Nám á framhaldsskólastigi
Alls brautskráðust 3.045 manns úr verslunar- og viðskiptanámi á framhaldsskólastigi árin
2002 til 2011.

(Hagstofa Íslands, 2014d, Prófaskrá).

Af þeim voru 389 á 70 eininga

viðskiptabraut sem fjallað var um í stefnukaflanum og telst vart starfsnám í verslun.

Í

verslunarnámi í Verzlunarskólanum voru 2.391 og þar er ekki heldur um að ræða starfsnám í
verslun samkvæmt upplýsingum skólans (Ingi Ólafsson, 2014). Í öðru viðskiptanámi sem
ekki telst verslunarstarfsnám voru 168 og eftir standa 97 af 3.045 sem luku í
verslunarstarfsnámi í framhaldsskóla á starfsárunum 2002 til 2012.

Mynd 21 Brautskráðir nemendur í verslunar og viðskiptanámi
Heimild: Hagstofa Íslands, 2014d, Prófaskrá.
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Mynd 22 Brautskráðir nemendur úr verslunarstarfsnámi
Heimild: Hagstofa Íslands, 2014d, Prófaskrá.
Af þeim 97 sem luku verslunarstarfsnámi luku 67 verslunarnámi í Borgarholtsskóla og
30 frá Bifröst. Á vef Borgarholtsskóla (Borgarholtsskóli, 2014a, Nám í boði, námsbrautir)
kemur fram að verslunarbrautin er ekki lengur í boði. Samkvæmt upplýsingum frá skólanum
hefur ekki verið gerð skýrsla eða samantekt um námið en það fjaraði smá saman undan því
(Óttar Ólafsson, 2014).

Á vef Borgarholtsskóla segir um nám á verslunarbraut

(Borgarholtsskóli, 2014b, Nám í boði, námsbrautir, Verslunarbraut) að: „Nám á verslunar- og
skrifstofubraut tekur 2 ár og lýkur með verslunarprófi. Markmið námsins er að veita þekkingu
og færni til að starfa í atvinnulífinu.”
Samkvæmt prófaskrá Hagstofu Íslands luku 30 nemendur verslunarstjóranámi frá
Bifröst frá 2002 til 2011 en á vef Háskólans á Bifröst kemur fram að um 200 nemendur hafi
lokið námi í verslunarstjórn (Háskólinn á Bifröst, Diplómanám í verslunarstjórnun). Að vísu er
ekki inn í gögnum Hagstofunnar fjöldinn frá 2011 til 2013 en það dugir þó varla til skýra
muninn. Verslunarstjóranámið er þriggja anna fjarnám og ekki eru gerðar aðrar forkröfur en
að viðkomandi sé 18 ára og hafi unnið minnst eitt ár í verslun og gert námsamning við
verslun. Námið skiptist í bóklegan hluta sem fer fram í skólanum og verklegan hluta sem fer
fram á vinnustað. Námið á vinnustað er skráð í námsferilsbók og þannig haldið utan um það
með skiplögðum hætti.

4.1.4.2. Ávinningur starfsnáms
Rannsóknarsetur verslunarinnar vann skýrslu um ávinning starfsnáms í verslun og
ferðaþjónustu.

Leitað var til nemenda sem höfðu lokið verslunarstjóranámi frá Bifröst

(Margrét Rós Einarsdóttir, 2013a, 9) en ekki til þeirra sem luku verslunarbraut frá
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Borgarholtsskóla né þeirra sem hafa lokið Verslunarfagnámi samkvæmt námskrá
Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Einnig voru tekin viðtöl og efnið var rætt í rýnihópi. Helstu
niðurstöður nemenda voru þær að liðlega helmingur taldi að námið hafi skilað þeim
stöðuhækkun og hærri launum en hinir voru annað hvort ósammála eða hvorki sammála né
ósammála (Margrét Rós Einarsdóttir, 2013a, 35)

Þegar spurt er um ánægju í starfi,

sjálfstraust, færni og hæfni þá voru 80% til 97% sammála um að þeir þættir hefðu aukist með
náminu (Margrét Rós Einarsdóttir, 2013a, 35-36).
Tekin voru viðtöl við fjóra stjórnendur, tvo í verslun og tvo í ferðaþjónustu um:

„Stefnu fyrirtækja á sviði starfsþjálfunar, þ.e. viðhorf þeirra
til starfsnáms.

Framboð á starfsnámi í verslun og ferðaþjónustu

Hvati fyrirtækja og einstaklinga til starfsmenntunar

Þekking viðmælenda á möguleikum til starfsmenntunar og
hvernig starfsmenntun er skilgreind.”
(Margrét Rós Einarsdóttir, 2013a, 38).
Viðhorf stjórnenda verslunarfyrirtækja var almennt jákvætt gagnvart starfsmenntun en
þó kom fram gagnrýni á skipulag menntunarinnar. Framboðið er ekki talið nógu gott og fram
kemur gagnrýni á skipulag námsins svo sem að allir séu settir á byrjunarreit burtséð frá
reynslu. Ávinningur fyrirtækja væri fyrst og fremst fólginn í minni starfsmannaveltu og fyrir
starfsmann aukin færni og ánægja en ekki endilega betri kjör (Margrét Rós Einarsdóttir,
2013a, 38-40).
Í rýnihópnum var almennt rætt um niðurstöður viðhorfskönnunar og viðtala við
stjórnendur og töldu menn að niðurstöðurnar gæfu rétta mynd. Þegar spurt var um hvort
starfsmenntun ætti sjálfkrafa að leiða til framgangs í starfi þá töldu menn það ekki sjálfgefið
og niðurstaðan var svipuð þegar rætt var um hvort starfsnám eigi að leiða til launahækkunar;
því ekki voru allir sammála um það svo sem vegna þess að það gæti leitt til þess að menn
færu í nám á röngum forsendum. Menn voru sammála um að stefnubreyting hafi orðið
gagnvart starfsnámi og að það væri mikilvægara en áður. Í því sambandi kom þó fram
gagnrýni á skipulag námsins. Framboð á námi taldi rýnihópurinn þokkalegt og töldu að
ávinningur starfsnámsins væri einkum sýnilegur í meiri fagmennsku og betri framkomu
starfsmanna (Margrét Rós Einarsdóttir, 2013a, 46-49).
Það sem helst vekur athygli hér að verslunarstjóranámið sem menn eru sammála um
að sé gagnlegt leiðir ekki nema í liðlega helmingi tilfella til betri kjara og menn eru ekki vissir
um að starfsnám eigi sjálfkrafa að leiða til hærri launa og frama í starfi. Einnig er mjög
áhugavert að sjá hve skipulag náms er mönnum hugleikið jafnvel þó það sé ekki sérstaklega
til umræðu sem mætti þá túlka þannig að þar megi víða gera betur.
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4.1.4.3. Verslunarfagnám
Árið 2006 kom út námskrá í Verslunarfagnámi á vegum Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.
Námið er ætlað starfandi verslunarfólki og skiptist til helminga í nám á vinnustað og nám í
skóla; alls 680 klukkustundir.

Samtök verslunar og þjónustu óskuðu eftir því við

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins að greina menntunarþarfir fyrir starfandi verslunarmenn og
semja námskrá og skipulag sem byggði á því. (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2006, 5)
Í námskrá Verslunarfagnámsins er ekki er gerð grein fyrir þörfum en segja má að
þær birtist í markmiðum og skipulagi námsins en þar er gert ráð fyrir að auka færni, styrkja
fólk til að takast á hendur aukna ábyrgð og áframhaldandi nám.

Færninni er skipt í

persónulega færni, verslunarfærni, almenna færni og sérstaka færni þar sem starfsmenn
sérhæfa sig á afmörkuðu sviði (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2006, 7)
Alls hafa 287 starfsmenn farið í Verslunarfagnámið eða fengið það metið frá 2006 til
2013, sjá myndir 23 og 24. Námið hefur verið kennt í einum framhaldsskóla og hjá þremur
framhaldsfræðsluaðilum og athygli vekur að í hverju tilfelli hefur kennslutímabilið verið tvö til
fjögur ár.

Raunfærnimatið hefur átt sér stað undanfarin þrjú ár í gegnum fimm

framhaldsfræðsluaðila og miðað við fjöldann árið 2013 þá má ætla að eftirspurnin sé mettuð
þar sem einungis tíu voru metnir það ár, en þó getur verið um aðra skýringu að ræða.

Mynd 23 Brautskráðir úr Verslunarfagnámi
Heimild: Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, 2014c, Námsnet.
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Mynd 24 Raunfærnimat í Verslunarfagnámi
Heimild: Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, 2014c, Námsnet.

4.1.4.4. Menntun starfsþjálfa
Hér fyrir framan í kaflanum um þarfir fyrir starfsmenntun í verslun var meðal annars
tekin til umfjöllunar þörfin fyrir úrbætur í menntun á vinnustað og var niðurstaðan að þörf væri
á menntun fyrir starfsþjálfa sem annast menntun nýliða í verslunum.

Í skýrslu

Rannsóknarseturs verslunarinnar frá 2013 er málið reifað og lagðar fram tillögur (Margrét
Rós Einarsdóttir, 2013b)

Þar kemur meðal annars fram að niðurstöður skýrslunnar um

Úrbætur í starfsþjálfun verslunarfólks hafi verið ræddar í starfsgreinaráði skrifstofu- og
verslunargreina og að ráðið styðji að komið verði á samræmdri kennslu á þessu sviði
(Margrét Rós Einarsdóttir, 2013b, 4) Jafnframt kemur fram að stærri verslunarkeðjur hafi
þegar gert staðlað fræðsluefni fyrir nýliða en þjálfun fari eftir þeim einstaklingum sem stjórni
hverri verslun fyrir sig. Rætt er um það nám sem þegar er í boði fyrir verslunarmenn og að
þar sé lítil tenging á milli bóknáms og vinnustaðanáms. (Margrét Rós Einarsdóttir, 2013b, 8)
Skýringin á slæmu gengi vinnustaðanáms gæti verið mikil starfsmannavelta og sú að
starfsmenn líti ekki á starf í verslun sem framtíðarstarf. Námskrá menntamálaráðuneytisins í
verslunarnámi frá 2007 er lýst, einnig Verslunarfagnámi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og
verslunarstjóranáminu á Bifröst (Margrét Rós Einarsdóttir, 2013b, 13-16).
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Í framsettum

tillögum er horft til reynslu Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins hvað varðar kennslufræði og
raunfærnimat en einnig til Bretlands þar sem skoðað er hvernig Bretar mennta starfsþjálfa
(Margrét Rós Einarsdóttir, 2013b, 17-24). Settar eru fram sundurliðaðar tillögur um innhald,
skipulag og framkvæmd námsins (Margrét Rós Einarsdóttir, 2013b, 25-35). Í lokaorðum er
greint frá því að tillögurnar verði lagðar fyrir fræðslu- og hagsmunaaðila í greininni og lagt til
að þeim verði komið í framkvæmd. Eftir er koma í ljós hvernig gengur að koma þeim í
framkvæmd.

4.1.4.5. Starfsmenntasjóður verslunar- og þjónustugreina
Hér að framan hefur verið fjalla um verslunarstarfsnám í framhaldsskólum og í
framhaldsfræðslunni en nám á sér einnig stað innan fyrirtækja bæði í gegnum námskeið og
með óformlegri hætti. Starfsmenn afla sér einnig þekkingar og auka færni sína með því að
sækja námskeið og á óformlegan hátt einnig. Ekki eru til nein heildargögn um námskeið á
vegum fyrirtækja né þau námskeið sem starfsmenn sækja og enn síður er það til um
óformlega námið. Hluti af þessu námi fer þó fram með tilstyrk Starfsmenntasjóðs verslunarog skrifstofufólks sem stofnaður var 14. maí árið 2000 í tengslum við kjarasamning milli
Samtaka atvinnulífsins annars vegar og VR og Landsambands íslenskra verslunarmanna
hins vegar (Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks, 2014, 3).
Hlutverk sjóðsins er í fimm liðum.
1. „Að auka starfshæfni og menntunarstig félagsmanna sjóðsins sem leitt gæti til
virðisauka fyrir þá og fyrirtækin.
2. Að bæta samkeppnishæfni fyrirtækja sem greiða í sjóðinn með aukinni menntun
starfsfólks.
3. Að stuðla að aukinni virðingu fyrir störfum í verslunar-, þjónustu- og skrifstofugreinum
með því m.a. að styðja við áframhaldandi þróun náms fyrir þá sem starfa við þau.
4. Að hvetja félagsmenn til náms.
5. Að hvetja fyrirtæki til að hækka menntunarstig í fyrirtækjum.” (Starfsmenntasjóður
verslunar- og skrifstofufólks, 2014, 3).
Verkefni sjóðsins er að styrkja menntun félagsmanna og fyrirtækja.

Iðgjaldið er

0,20% af launum og mótframlag aðildarfélaga sem greiða fjórðung af greiddu framlagi til
viðbótar.

Iðgjöld hafa á verðlagi 2013 vaxið frá um 160 milljónum 2003 í rúmlega 300

milljónir 2013 en styrkir hafa verið um 200 milljónir frá árinu 2005. (Starfsmenntasjóður
verslunar- og skrifstofufólks, 2014, 3). Þeir voru umfram tekjur í byrjun en undir tekjum síðari
árin.
Samkvæmt upplýsingum sem unnar eru úr gögnum VR sem eru um 90%
félagsmanna þá hefur fjöldi styrkþega farið úr um 2.500 árið 2003 í um 5.000 árið 2013.
Meðalupphæð styrkja á verðlagi 2013 hefur farið úr 35 þúsundum 2002 og í 30 þúsund árið
2013. Tæpur helmingur styrkja fer í háskólanám um fimmtungur til framhaldsskólanáms og

70

um þriðjungur til námskeiða. Yfir 90% af styrkjum fer í starfstengt nám enda er styrkur til
tómstundanáms

einungis

50%

af

þátttökugjaldi

og

að

hámarki

30

þúsund.

(Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks, 2014, 4-6). Samkvæmt upplýsingum úr
viðtölum er ekki metið hvort starfsnámið tengist vinnu viðkomandi eða gagnist honum eða
henni í starfi.

Um getur verið að ræða hvaða nám sem er svo fremi það sé ekki

tómstundanám. Því má segja að það sé alsendis óvíst hvort hlutverk sjóðsins í liðum 1-3 og
5 sem gerð var grein fyrir hér að framan nái fram að ganga og ekki er lagt mat á það í
skýrslunni.
Styrkir til fyrirtækja árið 2013 voru 92 og upphæðin alls 12.3 milljónir eða um 6% af
styrkjum. Hlutfallið er lágt en jókst þó um 50% frá árinu áður. Fyrirtækjum sem greiddu
lækkað iðgjald vegna skiplegs náms innan fyrirtækisins fækkaði úr sex í fimm á árinu og
veittir voru níu styrkir til fyrirtækja sem fengu fræðslustjóra að láni en þar er fjölgun um einn
frá fyrra ári. (Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks, 2014, 7).
Í skýrslunni er einnig fjallað um yfirlit yfir starfsemi sjóðsins. Þar kemur fram að
skilgreining á fimm hlutverkum sjóðsins var unnin á árinu 2013 og eru afrakstur
stefnumótunarvinnu.

Framtíðarsýn til ársins 2020 var einnig mótuð og sett mælanleg

markmið sem taka mið af markmiðum og framtíðarsýn sjóðsins.

(Starfsmenntasjóður

verslunar- og skrifstofufólks, 2014, 8). Það er því ljóst að stefnt er að því að gera starfsemi
sjóðsins markvissari með skýrari tengingu við hlutverk hans eins og þau eru núna skilgreind.

4.1.4.6. Þróunar- og styrkjasjóðir
Nokkuð margir sjóðir eru til sem hafa það hlutverk að stuðla að þróun og uppbyggingu náms.
Til að varpa ljósi á það sem er að gerast fyrir þeirra milligöngu á sviði starfsnáms í verslun þá
er hér dregnar saman upplýsingar um úthlutun fimm opinberra sjóða til þróunar starfsnáms í
verslun. Sjóðirnir eru Vinnustaðanámssjóður, Þróunarsjóður námsgagna, Nám er vinnandi
vegur, Sprotasjóður og Þróunarsjóður framhaldsfræðslunnar.
Úr Vinnustaðanámssjóði var árið 2012 úthlutað um 93 milljónum til 352 fyrirtækja og
stofnanna

en

engin

þeirra

var

vegna

vinnustaðanáms

í

verslun.

(Mennta-

og

menningarmálráðuneytið, 2014e). Úthlutanir úr Þróunarsjóði námsgagna á árunum 20082012 voru um 60 milljónir á ári en engin þeirra er sýnilega tengd námsgagnagerð í starfsnámi
fyrir verslun. (Mennta- og menningarmálráðuneytið, 2014f). Í úthlutun verkefnisins Nám er
vinnandi vegur ár árinu 2012 eru sex verkefni af 88 tengd verslunarnámi og alls úthlutaði
sjóðurinn um 170 milljónum það ár. Af þessum sex verkefnum voru þrjú frá framhaldsskólum.
(Mennta- og menningarmálráðuneytið, 2014g) Sprotasjóður er aðalþróunarsjóður leikskóla,
grunnskóla og framhaldsskóla. Í úthlutun hans frá haustönn 2009 til vorannar 2015 voru
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engin verkefni tengd starfsnámi í verslun og fáar tengdar starfsnámi.
menningarmálráðuneytið, 2014h).

(Mennta- og

Að lokum er það Þróunarsjóður framhaldsfræðslunnar

sem er undir Fræðslusjóði. Úr honum var úthlutað um 118 milljónum til 48 verkefna 2011 til
2013 og þar af voru sex verkefni til starfsnáms í verslun. (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,
2014d, Þróunarsjóður framhaldfræðslu).
Af þessari yfirferð má draga þær ályktanir að úthlutun Vinnustaðanámssjóðs sýni að
þar er litið að gerast í verslunarnámi og það sama á við varðandi námsefnigerð. Almenn
þróunarvinna í framhaldsskólum virðist lítið tengjast þróun starfsnáms hvað þá starfsnáms í
verslun. Þegar boðið er upp á afmarkaða styrki til að þróa starfsnám úr sjóðnum Nám er
vinnandi vegur og úr Þróunarsjóði framhaldsfræðslunnar, þá er ásókn í það að þróa
starfsnám í verslun ekki sýnilega minni en í öðru starfsnámi. Það hefur greinilega áhrif á vilja
til þróunar og breytinga hvernig málunum er stillt upp og hvaða stefna liggur til grundvallar
fjármögnunar þróunarsjóða.

4.1.4.7. Starfgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina
Í framhaldsskólalögum (92/2008) og reglugerð um starfsgreinaráð (711/2009) er gert ráð fyrir
að þau skilgreini hæfnikröfur starfa á þeirra sviði, geri tillögu að skiptingu náms á milli skóla
og vinnustaða og veiti umsagnir um námsbrautalýsingar svo það helsta sé rifjað upp úr
kaflanum um stefnu og stefnumótun.

Í ársskýrslum starfsgreinaráðs skrifstofu- og

verslunargreinar frá 2010-2012 sem höfundur fékk sendar í tölvupósti frá ráðuneytinu er starfi
ráðsins lýst.
Í ársskýrslu fyrir 2010 er greint frá umræðum í ráðinu um löggildingu verslunarprófs
og greint er frá afstöðu einstakra manna en afstaða ráðsins er ekki ljós. Fjallað er um
hugmynd að nýrri námsbraut en ekki rætt um það hvort það yrði viðmiðunarbraut fyrir
framhaldsskóla eins og lögin gera ráð fyrir.

Unnið sé að lokamarkmiðum náms og

hæfnikröfum starfa af tilgreindum fulltrúum í ráðinu (Starfsgreinaráð skrifstofu- og
verslunargreina, 2012). Greint er frá samningi fyrra ráðs um samningu á námsbókum sem
lauk í janúar 2011. Lagt er mat að stöðu starfsmenntunar í skrifstofu- og verslunargreinum
og hún sögð veik og standist ekki samanburð við löggiltar iðngreinar enda námið styttra og
starfsþjálfun ekki mikil. Í lokaorðum formanns kemur fram að rætt hafi verið um að efla
starfsmenntun verslunarfólks og að almennt hafi menn verið bjartsýnir til að byrja með en
eftir því sem fleiri gestir mættu til fundar þá komu fleiri hindranir í ljós. Í lokin er rætt um
mikilvægi samstöðu hagsmunaðila, skóla og ráðuneytis. Alls voru tíu fundir í ráðinu árið
2010.
Árið 2011 voru aðeins þrír fundir haldnir í starfsgreinaráðinu. Tveir í byrjun árs og
einn í lok árs. Rætt var um löggildingu og nýja braut á sömu nótum og árið á undan og í mati
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á stöðunni er notaður nær óbreyttur texti frá ársskýrslunni 2010. Texti um verkefni næsta
starfsárs og framtíðarsýn er líka nær óbreyttur hvað varðar innihald og orðalag. Fram kemur
einnig að formaður ráðsins og allir fulltrúar atvinnurekenda hafi ákveðið að hætta í ráðinu um
mitt ár og að nýir fulltrúar hafi verið skipaðir í desember 2011 (Starfsgreinaráð skrifstofu- og
verslunargreina, Ársskýrsla 2011).
Ársskýrslan 2012 er mun ítarlegri og umfangsmeiri en fyrri skýrslur. Haldnir voru sjö
fundir og fundargerðir fimm þeirra birtar í ársskýrslu. Í nokkrum er rætt um úrvinnslu gagna
af Natlougfundi frá 26. janúar sem ráðuneytið stóð fyrir um starfsnám á einstaka
greinasviðum starfsnáms. Einnig er rætt um verslunarbrautina í Borgarholtsskóla, verkefnið
Störfin og kröfurnar sem unnið er með Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og áhugi kemur fram á
að skoða verslunarnám í Danmörku og í Bretlandi.

Á fundi í lok árs er fjallað um

námsleyfisnefnd og þar kemur fram að ráðuneytið stefni að því að menntakerfið verði
heildstætt og bæði yfir formlega og óformlega kerfið og því sé ekkert því til fyrirstöðu að ráðið
leiti þangað sem það telur vænlegast til árangurs. Í ársskýrslunni eru helstu samstarfsaðilar
sagðir Samtök verslunar og þjónustu og Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins um verkefnið Störfin
og kröfurnar. Í mati á stöðu starfsmenntunar eru nefnd fjögur atriði. Í fyrsta lagi nýtt nám í
Borgarholtsskóla sem ráðið hefur þó ekki fengið til umfjöllunar né umsagnar. Í öðru lagi er
það mat ráðsins að markhópur fyrir styttra starfsnám sé fólk á vinnumarkaði. Í þriðja lagi að
VR sé að fara í stefnumótun og þá verði meðal annars tekið á því hvort VR vilji að
verslunarstörf verði löggilt iðn. Í fjórða lagi er síðan fjallað um verkefnið Störfin og kröfurnar
sem unnið er af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Í tillögum til úrbóta er meðal annars fjallað
um að fyrirtæki verji miklu fé í fræðslu og að mikið úrval sé í námsframboði en að það vanti
heildarsýn og samfellu í námi. (Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina, Ársskýrsla
2012).
Það er greinilega ýmislegt að gerast á vettvangi starfsgreinaráðs skrifstofu- og
verslunargreina, en um leið virðist vinnan vera slitrótt og óvissan um markmið og hlutverk
virðist einnig nokkur. Sýnilegur árangur er ef til vill þess vegna ekki mikill. Starfsgreinaráð
byggir á lögum um framhaldsskóla og ekki er gert ráð fyrir samstarfi við framhaldsfræðslu í
lögum um hana. Samt er samstarfið við framhaldsfræðsluna mun meira en samstarf við
framhaldskóla og ráðuneytið telur eðlilegt að leita þangað sem árangurs sé að vænta
(Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina, 2012).
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4.1.5. Matsskýrslur
Í þessum hluta verður gerð grein fyrir tveimur úttektarskýrslum sem ná til fleiri enn eins þáttar
af meginviðfangsefnunum fjórum, staða, þörf, stefna og framkvæmd.
skýrsla

OECD

um

starfsmenntakerfið

á

Íslandi

og

hin

er

Fyrri skýrslan er

úttekt

Capacent

á

framhaldsfræðslukerfinu.

4.1.5.1. Skýrsla OECD um starfsmenntakerfið
Í skýrslu OECD (2013) er fjallað um bakgrunnsupplýsingar, fyrri greiningu, styrkleika og
úrlausnarefni í starfsmenntakerfinu á Íslandi og gerður samanburður við önnur lönd. Það
sem tekið er upp úr fyrri greiningu er efla þurfi námsbrautir sem byggja á vinnustaðanámi,
sérstaklega fyrir þá sem hafa litla menntun. Einnig er bent á að skýr tengsl vanti á milli
starfsnáms í framhaldsskóla og háskóla. Bent var á í fyrri skýrslu að brotthvarf gæti stafað af
ónógum gæðum starfsmenntunar, litlum tengslum við þarfir vinnumarkaðs og hugsanlega of
lítils munar á milli launa faglærðra og ófaglærðra. (OECD, 2013, 14-15).
Nefndir eru sjö styrkleikar og sjö úrlausnaefni í skýrslunni. Fyrsti styrkleikin sem er
nefndur er ríkur vilji aðila vinnumarkaðsins til að koma að starfnámskerfinu sem birtist einkum
í þátttöku í starfsgreinaráðum. Annar punktur er mikill fjölbreytileiki námsmöguleika. Þriðji
styrkleikinn er vinnustaðanám en þó er ekki skýrt í hverju styrkleikinn felist þó líklega sé átt
við starfsnám í löggiltum iðngreinum samanber samantekt á síðu 6. Gott aðgengi að námi
með fjarnámi og dreifing stofnana er talinn fjórði styrkleikinn. Sveigjanleiki og námstækifæri
fyrir fullorðna er fimmti styrkleikinn og sá sjötti og síðasti er mat á fyrra námi bæði formlegu
og óformlegu (OECD, 2013, 15-21).
Úrlausnarefnin tengjast sum hver sömu þáttum og styrkleikarnir.

Fyrsta

úrlausnarefnið er mikið brotthvarf úr námi og í því sambandi eru gerðar sjö tillögur til úrbóta
og þar á meðal að tryggja að starfsnám sé við hæfi fyrir vinnumarkaðinn.

Annað

úrlausnarefnið er að samhæfing er ekki næg og bent á að Starfsgreinanefnd virðist ekki ná
utan um verkefnið en endurskoða þyrfti skipan hennar og starfssvið svo sem að hún nái
einungis til náms á framhaldsskólastigi. Þriðja úrlausnarefnið er að útvíkka samningsbundið
iðnnám þannig að það nái til fleiri greina. Í fjórða lagi er rætt um að kerfið bregðist ekki vel
við þörfum atvinnulífsins og of mikið sé byggt á óskum nemenda en taka þyrfti meira tillit til
þarfa samfélags og vinnumarkaðs. Nefnt er að skýrslur gefi til kynna að það vanti faglært
fólk í margar greinar svo sem þjónustugreinar. Litlar upplýsingar séu þó um stöðuna á
vinnumarkaðnum og engum ætlað að safna þeim kerfisbundið. Engin opinber stýring sé
heldur á fjölda námssamninga en í gegnum þá ætti vera hægt að stýra fjölda nema á
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einstaka brautum betur og taka mið af þörfum atvinnulífsins. Fimmta og sjötta atriðið snúast
um skort á starfsnámi eftir framhaldsskóla og lélegt mat háskóla á fyrra námi. Sjöunda
úrlausnarefnið snýr að námsráðgjöf og gagnrýnt að námsráðgjöf væri of miðuð að
akademísku námi sennilega meðal annars vegna þess að ekki sé hjá námsráðgjöfum næg
þekking á vinnumarkaðnum (OECD, 2013, 22-32).
Segja má að margt af því sem fjallað er um í OECD skýrslunni séu kunnugleg stef úr
fyrri umfjöllun í þessari ritgerð um starfsnám í verslun. Til að draga það fram eru nefnd hér
sex atriði: Koma þarf á námsamningum í vinnustaðanámi. Laun og nám þarf að tengja
saman. Þörfum atvinnulífs fyrir starfsmenntun er ekki mætt. Samhæfingu og stýringu vantar.
Söfnun og greiningu upplýsinga er ábótavant. Námsráðgjöf byggir ekki á þekkingu á þörfum
atvinnulífsins.

4.1.5.2. Skýrsla um framhaldsfræðsluna
Mennta-

og

menningarmálráðuneytið

fól

Capacent

að

gera

úttekt

á

framhaldsfræðslukerfinu og var skýrsla um þá úttekt birt í apríl á þessu ári. (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2014i). Í skýrslunni segir að tilgangur úttektarinnar sé að svara
því að hve miklu leyti markmiðum sem sett voru hafi verið náð og hvort þau hafi verið
raunhæf bæði faglega og fjárhagslega (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2014i, 2).
Einnig kemur fram í inngangi að rætt var við alls 73 starfsmenn kerfisins, fræðsluaðilar
heimsóttir og unnin viðhorfskönnun notenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2014i,
2).
Heildarniðurstöður skýrslunnar eru settar fram í 15 liðum á blaðsíðum 3 til 8 og verður
hér tæpt á því helsta.

Meginniðurstaðan er að framhaldsfræðslukerfið hafi náð þeim

markmiðum sem sett eru fram í markmiðskafla laganna frá 2010 og að fjármunir hafi verið
nýttir á skilvirkan hátt til þeirra verkefna sem stefnt var að. Í öðrum lið er nefnt að kerfið geti
brugðist hratt við þörfum markhópsins og þannig fari hagsmunir aðila vinnumarkaðsins, ríkis
og sveitarfélaga saman. Í fjórða lið er sagt að árangurinn sé augljósastur í því að breyta lífi
og störfum þeirra sem sækja nám og þjálfun innan kerfisins.

Í fimmta lið er sagt að

tilætluðum árangri hafi verið náð við að þróa menntaúrræði fyrir fólk með litla menntun. Í
sjötta lið er greint frá því að lögin frá 2010 hafi í raun verið staðfesting á kerfi sem þegar var
orðið til að frumkvæði aðila vinnumarkaðsins.

.

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið

2014i, 3).
Hér kveður við nokkuð annan tón en í öðrum gögnum sem hér hafa verið til
umfjöllunar.

Fullyrðing um að markmiðum hafi verið náð virkar frekar afgerandi og án

fyrirvara sem væri ef til vill eðlilegt að hafa samanber umfjöllun hér síðar. Það að lögin hafi
verið skjalfesting á kerfi sem þegar var orðið til er hins vegar í samræmi við fyrri gögn.
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Í áttunda lið heildarmatsins er farið yfir mat á markmiðum laganna, 2. gr. liði a - h. Við
mat á liðum a-c sem fjalla einkum um að veita einstaklingum með stutta skólagöngu tækifæri
til náms og að efla starfhæfni sína, er tilgreint að yfir 25 þúsund hafi þegið ráðgjöf, um 1800
farið í gegnum raunfærnimat og yfir 14 þúsund farið í gegnum námleiðir. Einnig er nefnt að
um 60% þeirra sem þáðu ráðgjöf höfðu ekki lokið framhaldsskóla sem er jú markhópurinn
sem þýðir þá að um 40% þeirra eru utan markhópsins.

Byggt á þessum gögnum telja

höfundar að markmiðum a-c hafi verið náð (Menningarmálaráðuneytið 2014i, 5). Síðar í
sömu umfjöllun er reyndar nefnt að gott væri að fá mat á því frá fyrirtækjum hvort þarfir þeirra
séu uppfylltar. Liðir f og g taka á mati á námi í framhaldsskólum og háskólum sem fer fram
utan þeirra. Greint er frá því að til séu dæmi um að þetta gangi vel en að misræmi sé í mati.
Umfjöllunin beinist í þá átt að markmiðum f og g liða hafi ekki verið náð en það er þó ekki
sagt beinum orðum. Liður h í 2. gr. laga um framhaldsfræðslu fjallar um það markmið að efla
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framhaldsfræðslukerfinu er ætlað að vera fimmta stoð fræðslukerfisins en það sé þó ekki
almennt viðurkennt. Einnig vantar að ná utan um það námi sem fer fram inn í fyrirtækjum. Í
ljósi umfjöllunar hér fyrir ofan stendur fyrri fullyrðingin í skýrslunni um að markmið laga hafi
náðst á nokkuð veikum fótum. Nær væri að segja að unnið hafi verið að öllum markmiðum
og einhver árangur náðst í þeim öllum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2014i, 5-6).
Liðir 9 - 15 eru lokaliðir heildarsamantektar. Í níunda lið er greint frá því að kerfið sem
notað er að halda utan nemendabókhaldið virki ekki vel. Tíundi liður tekur á ónógri kynningu
gagnvart atvinnurekendum og markhópum. Í ellefta lið eru fagleg samskipti innan kerfis talin
góð þó laga megi nokkur atriði. Í tólfta lið er fjallað um ráðstöfun þeirra 7,5 milljarða sem
settir hafa verið inn í kerfið og tilgreindar einkunnir sem notendur gefa þremur meginstoðum
starfseminnar. Námsleiðir fá 8,1; ráðgjöf fær 7,4 og raunfærnimat 8,8. Í þrettánda lið er
fjallað um að þörf sé á mótun heildarsýnar þeirra sem vinna í kerfinu og einnig að ekki sé
endilega skynsamlegt að nota það viðmið á árangur í framhaldsfræðslukerfinu sem sett var
að stjórnvöldum í 20/20 áætluninni að hlutfall þeirra sem ekki hafa lokið framhaldsskóla lækki
úr 30% í 10% fyrir árið 2020. Í fjórtánda lið er rætt um hnökra í úthlutun fræðslusjóðs og í
lokalið er rætt að eðlilegt sé að framhaldsfræðslukerfið nái til allra með litla menntun en ekki
bara þeirra sem eru á vinnumarkaði sem nú er áhersluatriði í framkvæmd og lögum.
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2014i, 7-8).
Eins og kom fram hér fyrir ofan þá er niðurstaða skýrslunnar að öllum markmiðum
framhaldsfræðslunnar eins og þau eru sett fram í lögum hafi verið náð. Þegar niðurstöðurnar
eru skoðaðar nánar kemur þó í ljós að um getur verið að ræða mismundi skilning á því hver
sé merking þess að ná markmiðum því að í umfjölluninni kemur ýmislegt fram sem þarf að
gera betur og er á svipuðum nótum og áður hefur komið fram í þessari ritgerð.

Hluti

skýringar á jákvæðara mati á virkni kerfisins en almennt er í öðrum gögnum gæti einnig verið
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að hér er fyrst og fremst leitað til þeirra sem hafa notað kerfið og þeirra sem eru þar í forystu
en til dæmis ekki til atvinnurekenda sem ráða fólk sem fer í gegnum starfsmenntun í
framhaldsfræðslukerfinu.

4.2.

Viðtöl

4.2.1. Aðferð og úrvinnsla
Viðtölin eru önnur af tveimur meginuppsprettum heimilda í ritgerðinni, auk ritaðra heimilda.
Viðtölum er einkum ætlað að varpa ljósi á umræðuna og viðhorf þeirra sem hafa verið
viðloðandi starfsmenntun og þá starfsmenntun í smávöruverslun sérstaklega. Umræðan og
viðhorfin koma ekki fram í tölfræðilegum gögnum og ekki nema takmarkað í öðrum rituðum
heimildum. Til að geta lagt mat á starfsmenntun í smásöluverslun tel ég ekki síður mikilvægt
að viðhorf og umræður komi fram en tölulegar staðreyndir og formlegar úttektir. Hin formlegu
gögn eru einnig sjaldnast skýrt afmörkuð hvað varðar starfsnám í smásöluverslun.
Viðtölin voru tekin frá 9.-15. maí 2014 og náðist í alla nema einn sem ráðgert var að
taka viðtöl við. Rætt var við 16 manns í 13 viðtölum sem allir tengjast starfsmenntun, þróun
hennar og uppbyggingu. Við val á viðmælendum var horft til þess að varpa ljósi á fjóra
meginefnisþætti rannsóknarinnar; það er að segja staðan, þörfin, stefnumótunin, og
framkvæmdin. Til að varpa ljósi á stöðuna og þörfina var rætt við fulltrúa hagsmunaaðila í
verkalýðshreyfingunni og félögum atvinnurekanda, auk starfsmannastjóra verslunarfyrirtækis.
Varðandi stefnumótun var rætt við fólk í mennta- og menningarmálaráðuneytinu og úr
starfsgreinaráði. Loks var rætt við fulltrúa framhaldsskóla og fræðsluaðila til að varpa ljósi á
framkvæmdina. Nokkrir viðmælendanna eru í fleiri en einum af framantöldum flokkum. Haft
var samband við viðmælendur um hálfum mánuði fyrir viðtal í gegnum tölvupóst og ef honum
var ekki svarað fljótlega þá var haft samband í gegnum síma.

Höfundur hafði verið í

sambandi við alla nema einn viðmælanda áður í tengslum við fyrri efnisöflun eða vegna
vinnu hans sem skólameistara. Fyrir viðtölin voru útbúnir fjórir viðtalsrammar. Einn fyrir
stefnumótun stjórnvalda. Annar fyrir framkvæmd skóla og fræðsluaðila.

Sá þriðji fyrir

hagsmunaaðila og sá fjórði fyrir viðmælanda sem hafði komið að fyrri uppbyggingu
verslunarnáms. Listarnir voru ekki nýttir í viðtölunum sjálfum en litið á þá fyrir og eftir viðtöl.
Öll viðtölin voru tekin á vinnutíma á vinnustað viðmælanda og ýmist í sérstöku fundaherbergi
eða á skrifstofu viðkomandi. Höfundur var fremur formlega klæddur og mætti tímanlega fyrir
viðtal. Tímaáætlun viðtala gekk að mestu eftir en þó teygðist á einu og öðru seinkaði því um
nokkrar mínútur. Við upphaf viðtals var óskað eftir að fá að taka viðtalið upp og við því var
orðið í öllum tilfellum. Í byrjun viðtala var greint frá viðfangsefni og tilgangi þeirra og einnig
staða höfundar gagnvart þeim viðmælendum sem hann var ekki málkunnugur. Viðtölin voru
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fremur óformleg og markmiðið var fremur að fá viðhorf og mat viðmælanda á viðfangsefninu
en að fá frá þeim efnilegar staðreyndir. Viðtölunum var því leyft að fljóta og þróast út frá
áherslum viðmælanda eftir að viðfangsefnið og nálgunin hafði verið kynnt. Í hverju viðtali var
lögð áhersla á einn eða tvo meginþætti rannsóknarinnar en þess jafnframt getið að
viðmælandi gæti haft skoðanir á öðrum þáttum einnig. Í lok viðtals var alltaf leitað eftir því
hvort það væri eitthvað annað eða meira sem viðmælandi vildi ræða eða koma á framfæri og
í sumum tilfellum komu þá inn ný efnisatriði.
Eins og áður sagði voru tekin þrettán viðtöl við sextán viðmælendur. Hvert viðtal tók
um hálftíma og upp í liðlega klukkustund. Alls voru hljóðritaðar níu klukkustundir og þrettán
mínútur.

Úrvinnsla viðtala fór þannig fram að þau voru skrásett nokkuð orðrétt og þá

sérstaklega orð viðmælanda.

Ef viðtalið þróaðist með þeim hætti að það fór út fyrir

viðfangsefnið og áherslurnar eða varð að almennum samræðum um til dæmis nálgun
höfundar og rannsókn sem stundum gerðist við lok viðtala þá var það ekki skráð
nákvæmlega. Alls urðu afritaðar síður um 100 blaðsíður af efni með 12 punkta letri og
tvöföldu línubili, eða um 31 þúsund orð. Afritunarskjalið var síðan prentað út og dregin út
afgerandi og áhugaverð ummæli viðmælenda. Þau voru endurrituð í nýtt skjal og síðan
flokkuð eftir fjórum meginefnisþáttum rannsóknarinnar, það er að segja stöðu, þörfum, stefnu
og framkvæmd. Auk þess voru tíndir til áhugaverðir puntar sem ekki flokkuðust undir þessa
fjóra þætti. Þetta skjal er um 12 síður með 12 punkta letri og tvöföldu línubili. Margir punktar
gætu átt heima undir mörgum liðum en þá er sá valinn sem punkturinn beinist helst að eða
þá sá liður sem heldur best heildarsamhengi þess sem sagt er. Hér verður gerð grein fyrir
helstu niðurstöðum úr viðtölunum í samræmi við efnisþætti rannsóknarinnar og einnig út frá
öðrum áhugaverðum punktum. Á eftir punktunum verða tekin saman helstu atriðin og lagt
stuttlega út af þeim. Rétt er að taka fram að viðmælendur geta haft mismunandi skilning á
hugtökunum staða, þarfir, stefna og framkvæmd; sérstaklega þar sem hugtökin voru ekki
skilgreindi nákvæmleg í upphafi samtals. Ef fram kemur afgerandi munur á viðhorfum svo
sem á milli hagsmunaaðila og ráðneytis eða innbyrðis á milli fræðsluaðila þá er það rætt
sérstaklega.
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4.2.2. Staða
Hér fyrir neðan eru endurrituð ummæli viðmælenda og haft bil á milli þeirra til að afmarka
hvert viðtal.
Staða: Menntunarstaðan mjög takmörkuð Nýir einstaklingar, yngir og yngri
sem standa stutt við. Menntunarstaðan lág og fólk sér þetta ekki fyrir sér
sem framtíðarstarf.
Staða: Mikil sóknarfæri fyrir framhaldsmenntun, lítil menntun. Fólk sem
hefur sérhæft sig í vöru en ekki verslun svo sem iðnaðarmenn í
byggingarvöruverslun.
Staða: Kannski er starfsmaður farinn eftir 3 vikur. Starfsmannaveltan er of
mikil. Um tíu fræðslustjórar að leiða vinnuna varðandi menntunina en aðrir
hafa ekki áhuga, Hagar Norvik og Samkaup. SVÞ sér um rekstarmálin en
heildarsamtökin um samninga og menntamál. Mitt fólk er ekki verra en í
Samtökum iðnaðarins en það er í öðru, þarf ekki réttindi í verslun
Staða: Ferðaþjónustan og verslunin eru bara að nota yngsta og minnst
menntaða vinnuaflið til að taka þungan í afgreiðslunni. Allt annað í
Danmörku þar sem menn eru að sérhæfa sig í afgreiðslu íþróttavara.
Sjávarútvegur og ferðaþjónusta í svipaðri stöðu. Ef atvinnulífið er ekki tilbúið
að taka til í sínu ranni eigum við þá ekki bara að sleppa þessu .
Menntakröfur og menntastig misjafnt eftir atvinnugreinum, sumar hafa náð
að byggja upp en aðrar eru lítt að huga að því.
Staða: Staðan erfið vegna mikillar starfsmannaveltu. Launamálin skýra
einnig stöðuna, vantar tengingu við menntun. Þarf að ræða lögbindingu
námsins. Í föstum skorðum í Danmörku. Fólk sér þetta ekki sem
framtíðarstörf. Ekki í eins föstum skorðum og iðnnám. Svo er það líka
kultúrinn.
Netverslun gengur ekki, þurfa að horfa á allan heiminn.
Starfsgreinaráð, góður vilji en ég veit ekki hve mikið er að gerast þar.
Staða: Á þessum tíma var rosaleg þensla og menn þóttust góðir ef menn
mættu aftur eftir hádegi var stundum sagt. Spurning um hækkun launa, en
þetta er náttúrulega mjög langt nám og þá vilja menn sjá að menn fái
eitthvað í vasann en það var ekki ákveðið. Fulltrúar okkar í stéttarfélögunum
segja okkur að þau muni setja þetta á oddinn. En á þessum tíma var það
mjög sterk stefna hjá VR að semja ekki umlaunahækkanir heldur er gengið
út frá því að einstaklingar semji sjálfir. Það getur verið minni hvatning fyrir
atvinnurekanda að senda fólk í nám ef hann veit að það er kostnaðarauki.
Mín tilfinning að atvinnurekendur horfi ekki nóg langt. Flestir hafa trú á því
að menntun skili einhverju til lengri tíma en þegar kemur að taktíkinni þá eru
fyrirtæki undirmönnuð og starfsmannavelta er mikil og því erfitt í framkvæmd.
Verslun og ferðaþjónusta sérlega snúnar, mikið af ungmennum sem koma
þarna inn sem eru í námi annarsstaðar og ýmislegt þarna harðara í
rekstarumhverfinu.
Staða: Skólarnir vita ekki hvað þarf til að eiga möguleika á góðu starfi og
atvinnulífið kannski ekki búið að segja þeim það. Ráðuneytið er enn lengra í
burtu að skilja hvað nám þarf að innihalda til að nýtast atvinnulífinu. Held að
það sé misskilningur að atvinnulífið sé ekki tilbúið að borga fyrir menntun.
Atvinnulífið er að standa fyrir námskeiðum. Starfsmannavelta stafar af
flutningi á milli fyrirtækja innan greinarinnar. Stóru fyrirtækin geta heldur
haldið námskeið. Við erum fræðsluaðilinn og það skapar litlum fyrirtækjum
slæma stöðu.
Skiptir einnig máli fyrir starfsmann að námið sé í
menntastofnun.
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Staða: Fyrirtæki svo sem Hagkaup og Samkaup að standa sig vel í
verslunarnámi. Ráðuneytið er í stakk búið en stofnanir ekki allar. Spurning
hvort verslunarnám er orðið úrelt. Verslunarnám er hagsmunamál margar
atvinnugreina svo sem sjávarútvegs sama á við um iðnaðinn.
Staða: Ekki rétt skráning á Hagstofunni, ekki með starfsnám í verslun. Þarfir
samfélagsins breyttust og farið að kenna meira bóknám. Verslunin að verða
tæknilegri.
Staða: Vantar líka hvatan, að þau fái frekar vinnu og einnig launahækkun.
Staða: Ef við byrjum á matvörunni þá er ekki krafist mikillar menntunar þar,
mögulega hjá þeim sem sinna grænmeti eða kjötborði. Við ekki mikið komið
að þessum málum. Ef við síðan förum inn í sérverslunina þar sem verið er
að selja varahluti þá eru kannski bifvélavirkjar. Við erum með aðild að
fræðslusjóðum og þeir eru eftir kjarasamningum. Breytt núna þannig að það
ræðst ekki af því hvort launin eru há eða lág hver réttindin eru Starfsnám
sem allt nám fellur undir og svo tómstundanám. Einstaklingsstyrkir og
fyrirtækjastyrkir og þá lægri iðngjöld. Ekki mörg fyrirtæki helst stórar keðjur
sem, nýta sér starfsmenntasjóðinn.. LÍV og VR semja hlið við hlið og svolítið
mikið frjálshyggja og launakerfið er fátæklegt af því að þeir semja bara um
grunnlaun. Við sem komum af landsbyggðinni viljum fá launaflokka.

Hér kemur fram að menn telja menntunina litla, að starfsmenn séu ungir, að þeir
staldri stutt við og sjái þetta ekki sem framtíðarstarf. Þetta sé þó misjafnt á milli verslana og
að í sérvöruverslun svo sem með byggingarvöru þá sé oft um að ræða sérhæfða
vöruþekkingu. Einnig kemur fram að staðan sé svipuð í ferðaþjónustu og í sjávarútvegi.
Menntakröfurnar eru taldar misjafnar eftir atvinnugreinum.

Staðan varðandi menntun

verslunarmanna er sögð önnur og betri í Danmörku og þetta viðhorf kemur reyndar ítrekað
fram eins og sjá má í umfjöllun hér á eftir. Menn velta upp skýringum og þeirri að það vanti
launahvata, það er að segja hærri laun að loknu námi.

Einnig er nefnt að launapólitík

verkalýðsfélaga sé með þeim hætti að samið sé bara um grunnlaun og síðan semji hver fyrir
sig við sitt fyrirtæki og að það loki fyrir þann möguleika að greiða almennt hærri laun fyrir
menntun. Tengsl á milli skóla og atvinnulífs eru heldur ekki talin eins góð og þau geta verið.
Því er velt upp hvort sérstakt verslunarnám sé ekki úrelt þar sem margar atvinnugreinar þurfi
færni og þekkingu á svið verslunar ekki bara smásöluverslanir.
Á hin boginn kemur einnig fram það viðhorf að fyrirtækin séu tilbúin að borga fyrir
menntun og standi meðal annars fyrir námskeiðum svo sem stóru fyrirtækin. Einnig minnst á
fræðslusjóði sem urðu til í kjarasamningum. Fram koma athugsemdir við skráningu Hagstofu
á starfsnámi í verslun.
Hér koma fram sterkar vísbendingar um litla menntun í smásöluverslun en hana sé þó
helst að finna í þekkingu á vöru í sérvöruverslunum og á námskeiðaformi í verslunarkeðjum.
Munur á mati hagsmunaaðila annars vegar og stjórnsýslu og skóla hins vegar á umfangi
menntunar er ekki áberandi. Báðir aðilar telja að skýringar gætu legið í launamálum og
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hagsmunaðilar ræða fremur tengslaleysi skóla og atvinnulífs en meira ber á umræðum um
áhugaleysi atvinnulífsins hjá opinberu aðilunum.

4.2.3. Þarfir
Þarfir: Til staðar en misvísandi skilaboð.
menntun er í boði þá er hún ekki nýtt.

Þarf að greina betur. Þegar

Þarfir: Þekking á vöru takmörkuð. Blasir ekki við skýr krafa frá fyrirtækjum
um menntun afgreiðslufólks.
Þarfir: Þörf á menntun en menningin þarf að brjótast í gegn.
Þarfir: Atvinnurekendur ekki að kalla eftir þessu.
Fataverslun, raftæki og byggingavara.

Störfin og kröfurnar:

Þarfir: Menntun fyrir verslunarstjóra, lykilmenn í verslun.
Þarfir: Þarfagreining fyrir Verslunarfagnámið var mjög ítarleg. Styttri
einingar og meira nám á vinnustað eru kröfurnar. Unnið að þarfagreiningu
fyrir matvöru, rafmagnsvöru og föt. Mikilvægt er að ekki sé verið að
ofmennta fólk.
Þarfir: Ekki mikil eftirspurn og virðist eins og atvinnulífið sé ekki að kalla eftir
ákveðinni menntun. Kafli um Ísland í skýrslu um það hvernig menntakerfið
mætir þörfum atvinnulífsins var bara lýsing á kerfi vegna þess að engar
upplýsingar eða rannsóknir voru til staðar.
Þarfir: Hæfni í samskipum og úrlausnir í samskiptum, uppgjör og
kassaumhverfi, öryggismál og rýrnun, markaðsmál og ímyndarhluti Margt
sameinginleg með byggingavöru og matvöru.
Þarfir: Verið að kalla eftir aukinni hæfni í ferðaþjónustu og verslun. Þurfum
fleiri en ungt fólk sem er að leita sér að sumarstörfum í verslun.
Þarfir: Þörfin er mikil, tók þátt Verslunarfagnáminu, þar þarfagreining.
Þörfin er mikil en vandamálið er að eiga við verslunina. Það þarf að vera
hvati fyrir fólkið að mennta sig. Þá verður að vera einhverskonar launahvati,
þarf hærri laun og meiri ábyrgð.
Lítil fagmennska verslunarfólks í
byggingarvöruverslunum og fataverslunum. Skiptir máli að efla þjónustulund
afgreiðslumanna.
Þarfir: Atvinnulífið verður að ákveða hvað það vill, dugir ekki að segja að
okkur vantar eitthvað til að verða samkeppnishæf. Einnig að ákveða hvort
þeir ætla að vinna með ríkisskólum eða einkaskólum.
Þarfir: Held að það styrki starfsmennina að hafa góða þekkingu á því sem
þeir eru að gera, ekki hvað síst í færni í mannlegum samskiptum og erfiðum
kúnnum. Við höfum reynt að kalla eftir þörfinni en hún hefur ekki komið
glögglega í ljós. Nettó hefur þó verið með námskeið fyrir sitt starfsfólk. Ég
er þeirrar skoðunar að það sé þörf fyrir menntun í þessu umhverfi. Fyrst og
fremst að styrkja starfsmenn og gera þá öruggari í sínu umhverfi og auka
færni þeirra almennt.
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Hér eru svörin nokkuð misvísandi. Fram koma fram mjög sterkar vísbendingar um að
atvinnulífið kalli ekki eftir menntun verslunarmanna.

Þetta kemur bæði fram í

viðtölum við hagsmunaaðila og hjá opinberum aðilum. Jafnframt er nefnt að
skilaboðin séu misvísandi og að þörfin sé til staðar en náist ekki fram. Aðrir hafa þá
skoðun að þörfin sé mjög brýn og sumir þeirra segja jafnframt að hún komi ekki fram.
Þetta viðhorf kemur fram í báðum viðmælendahópunum. Einnig koma fram skoðanir
í misvísandi áttir um það hvort þetta hafi verið kannað. Vantar greiningu og Ísland
hafi ekki tekið þátt í norrænni greiningu en einnig að þetta hafi verið greint ítarlega
þegar Verslunarfagnámið fór af stað.
Hér kann því að vera minni munur á viðhorfum manna en virðist við fyrst sýn.
Höfundi sýnist að hægt væri að fella ummælin að því mati að þörfin fyrir menntun sé
brýn bæði fyrir starfsmennt og fyrirtækin en að kröfurnar um það séu litlar og þar þurfi
að leita skýringa sem sumir nefna líka svo sem launamálin. Það má líka segja að
þörfin fyrir menntun sé til staðar en sé ekki endilega nauðsynleg forsenda fyrir starfi.
Þarfir sem nefndar eru fyrir menntun eru meðal annars: Vöruþekking, samskipti,
uppgjör, öryggismál og rýrnun, markaðsmál, þjónustulund, sjálfsstyrking og almenn
færni. Augljóst virðist vera að gagn væri að aukinni þekkingu og færni á þessum
sviðum en hugsanlega rekst það á við annað sem menn telja brýnna til lengri eða
skemmri tíma. Erfitt getur verið að skipuleggja nám með starfsmönnum og mikil
starfsmannvelta dragi úr hvata fyrirtækja til að fjárfesta í menntun starfsmanna svo
eitthvað sé nefnt.

Einnig kemur fram að að gæta þurfi þess að ofmennta ekki

starfsmenn á þessu sviði.

4.2.4. Stefna
Stefna: Menntamálayfirvöld
starfsmenntasjóður hefur sýn.

eru

ekki

að

gera

neitt.

VR

og

Stefna: Breytt stefna með lögum 1998, aukið samráð og starfsgreinaráð.
Stefnan í námskrá 2007 fengin frá Evrópu eins og menn upplifðu það sem
var að gerast þar, ekki stefna stjórnvalda.
Ekki ljóst til hvers
starfsgreinaráðin eru.
Stefna: Frumkvæði þarf að koma frá fyrirtækjum.
Greinin þarf að
sammælast um menntastefnu. Varð til á vegum ASÍ og SA í samningum,
framhaldfræðslan með áherslu á námsráðgjöf, námsleiðir og raunfærnimat.
Stefna: Ríkjandi viðhorf í skólakerfinu að námsframboð ráði
menntunarstiginu, er ekki þannig, liggur fyrst og fremst í laununum.
Starfgreinaráðin til ráðgjafar.
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Stefna: Við erum á réttum stað með því að vera með atvinnulífið nátengt
þessu því að ég held að það þurfi, en stjórnvöld þyrftu að greiða fyrir. Ég
held til dæmis að það sé til dæmis hægt að krakkar sem eru í verslun fái
eitthvað metið inn í skólakerfið.
Stjórnvöld ekki að draga vagninn.
Þrepanálgunin í nýrri námskrá er góð. Við erum dálítið í þeirri stöðu að láta
hlutina þróast og setja svo lög eftir á. Passa ótrúlega illa saman kerfin þegar
koma kröfur frá atvinnulífinu en þetta gæti komið með frelsi
framhaldsskólanna. Það er ekki gott ef við þurfum að aðlaga okkur að
framhaldsskólum til að náum framgangi því þá missum við tenginguna við
atvinnulífið sem við höfum haft sem framlag í þetta. Það er ekki krafa um
það að framhaldsfræðslan byggi á hæfnikröfum í þeim námskrám sem þar
eru unnar og kenndar. Bilið á milli framhaldsfræðslu og framhaldsfræðslu
vegna þess að hlutverk starfgreinaráða er ekkert hvað varðar
framhaldsfræðslu. Starfsgreinaráðin eru dálítið hugsuð út frá iðngreinum og
það nám sem þar er fyrir neðan passar ekki endilega inn í það.
Stefna: Straumhvörf með lögum 96, skipuð samstarfsnefnd um starfsnám á
framhaldsskólastigi.
Starfsgreinaráð 98 þar á meðal í skrifstofu- og
verslunargreinum. Löggiltar greinar og óljósari greinar. Reglugerð um
verslunarnám á fyrri hluta 20. aldar. Viljum gjarnan koma að starfsnámi sem
er stutt, áhugavert en upplýsingar um þörfina þurfa að koma frá atvinnulífinu.
Ég held að það megi gagnrýna okkur fyrir aðgerðaleysi þegar ekkert gerist.
Við höfum verið í kynningarátaki Erfitt að kynna hárgreiðslu þegar um 50%
komast ekki á samning. Stjórnvöld eiga að taka meira frumkvæði en eru oft í
þeirri stöðu að bregðast við áreitum. Erlendir sérfræðingar spyrja sig af
hverju er þetta svona ólíkt eftir greinum og ég held að það sé vegna þess að
stjórnvöld hafa ekki haft neina stefnu í þessu og við höfum bara brugðist við
sjónarmiðum frá atvinnulífinu eða skólum. Í nýrri Hvítbók á að skoða
grunnnámið, vinnustaðanámið og framhaldið eftir starfsnám. Kerfið byggt á
þremur stoðum Stjórnvöld með regluverk og fjármagn, framhaldsskólar með
grunnnám og kennslu í bóklegum faggreinum og verklegum að einhverju
marki og svo fyrirtækin í landinu. Stjórnmálamenn ekki lykilmenn, hafa ekki
yfirsýn. Við tökum sáralítinn þátt í Evrópusamstarfi um menntamál. Þar er
mikið samstarf um vinnustaðanám. Langsótt að hægt sé að réttlæta
löggildingu verslunarnáms. Aðrar leiðir færar. 1997 komu menn í hús sem
vildu koma iðnfræðsluráði út úr ráðuneytinu. Settar reglur á veikum
lagalegum grunni, varð Iðan 2006. Gerður þjónustusamning við Iðuna, litið
á þetta sem þjónustu, sumt hæpið að fela einkaaðilum svo sem umsýslu
með staðfestingu á erlendu námi. Ávísanakerfi ekki nýtt. Reiknilíkan og
fræðslusjóður með skýrum úthlutunarreglum sem Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins úthlutar eftir. Fræðslusjóður kom í gegnum kjarasamninga,
fyrst 100-200 milljónir en nú milljarður. Held að megi fullyrða að það vanti
upp á stefnumótun stjórnvalda í framhaldsfræðslu. Sett lög 1992 en ekki
gert ráð fyrir fjármagni og náðu ekki tilgangi sínum og lögin voru afnumin 96,
komu aftur 2010. Þarna erum við aftur að bregðast við frumkvæði annarra,
jákvætt frumkvæði auðvitað. Það liggur við að það sé skrifað inn í að FA
skal sjá um að stjórna þessu.
Stefna: Við erum dálítið að fá leiðsögn frá ráðuneytinu en stefnan virðist ekki
vera til þar. Umgjörðin um starfsgreinráð eru framhaldsskólalögin. Það á að
vera leiðbeinandi um nám í framhaldsskóla en þar er engin hefð fyrir
verslunarnámi. Okkur fannst að fyrst þyrftum við að taka þá sem eru á
vinnumarkaði og það var samþykkt. Ráðuneytið er dálítið skipulagt í
deildum. Komum inn og var eins og að fara í starf án starfslýsingar. Það á
að halda fundi en ekki ljóst hver á að vera afurð funda eða hve oft á að
funda. Fréttum að Borgarholtsskóli hefði fengið samþykkta braut um
frumkvöðla og verslun, kom ekki til okkar umsagnar. Erum að vinna
hæfnikröfur í gegnum Verslunarfulltúraverkefnið. Fengum plagg til að fylla út
varðandi hæfni starfa. Okkur fannst eðlilegt að vísa því til FA þar sem það
var svo viðamikið. Þarf að nota þennan vettvang til að hittast en ábyrgðin
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þarf að vera atvinnulífsins. Atvinnulífið á að leiða sameiginlega vinnu.
Ráðuneytið hefur ekki skilning á því á sama hátt. Það hefur verið kallað eftir
atvinnustefnu og menntastefnu sem byggir á því. Það er á reiki hvar ábyrðin
liggur á því að efla menntun í verslun. Það þarf að klukka einhvern með að
bera ábyrgð á verkefninu koma því í gang og innleiða það og það er dálítið
það sem við starfsgreinaráðinu höfum verið að reyna en okkur finnst við vera
svolítið embættislaus í því.
Stefna: Síðustu 10 -15 árum hefur mikilvægi menntunar aukist í allri
stefnumótun. Stjórnmálamennt geta ekki einir breytt þessu. Atvinnulífið þarf
að koma með og það er ekki endilega sammála um hvaða leið á að fara.
Þingmenn vilja ekki rugga báti hjá hagsmunasamtökum. Hagsmunasamtök
oft íhaldssöm. Það er almennt samkomulag um að stefnumótun er í höndum
ríkisins í samvinnu við sveitarfélög og hagsmunaaðila. Ríkið ýtir til dæmis
undir raunfærnimat í gegnum FA og Iðuna. Lögin 2008 voru 4 ára fæðing,
samkomulag um aukinn sveigjaleika. Ákveðinn lykill að ýta undir iðn- og
starfsnám að skólarnir sjálfir geti mótað sínar námsbrautir í samvinnu við
þær þarfir sem þeir skynja meðal annars í tengslum við atvinnulífið á
staðnum. Sýnin kemur af því að við erum ekki að verða samkeppnishæf,
þarf að breyta menntaskerfinu vegna þess að framleiðni í íslenska
menntakerfinu er lítil og tengja það betur við þarfir atvinnulífisins. Nokkrir
stjórnmálamenn hafa áhuga en aðrir vegna þess að það mælist vel fyrir.
Það má ekki bara vera þannig að ráðuneytið geri námskrá. Frumkvæði
bæði ráðuneyti og atvinnulífið. Starfsgreinaráðin eru mjög mismunandi, erfitt
að stokka upp. Sum eru virk og önnur algjörlega handónýt. Teiknuð upp
sem samráðvettvangur og stefnumótandi. Miklir fundir og allt ólaunað er
ekki þannig í efnahagsmálunum. Auðvitað skilur maður að menn séu
talsmenn hagsmunasamtaka en slíkir talsmenn mega ekki vera varðhundar
kyrrstöðu. Við erum mjög virk þegar kemur að starfsmenntamálum og
starfsmenntasjóðnum. Fyrir okkur er lykilatriði fyrir samkeppnishæfnina að
skólakerfið sé í lagi, það er ekki í lagi. Viljum að fyrirtækin sæki meira í
sjóðina. Þetta eru 80% einstaklingsstyrkir, viljum fá endurskoðun á þessu.
Kerfið þarf að vera eins og Barbapabbi, breyta sér í samræmi við samfélagið
og atvinnulífið, þarfir þess hafa breyst rosalega mikið síðustu 10 ár.
Stefna: Ráðuneytið var hlutlaust

Stefna stjórnvalda varðandi starfsmenntun í verslun virðist ekki skýr. Nefnt er að stjórnvöld
hafi enga stefnu en einnig að hægt sé að finna stefnuna á ýmsum stöðum svo sem í lögum.
Framhaldsskólalögin frá 1996 virðast marka upphafið að nánara samráði á milli stjórnvalda
og atvinnulífs varðandi uppbyggingu og þróun starfsnáms. Þá var komið á samstarfsnefnd
sem lagði upp með skipulag starfsgreinaráða. Í gegnum starfgreinaráð varð árið 2007 til
námskrá um verslunarnám sem virðist þó hvergi hafa verið nýtt. Hópurinn sem bjó hana til
fékk þó ekki stefnu eða leiðsögn frá ráðuneyti heldur byggðu menn á því sem þeim fannst
vera að gerast í Evrópu á þeim tíma. Nefnt er að stjórnvöld séu oft í þeirri stöðu að bregðast
við áreiti þó ekki vilja laust, því kröfu um nám fyrir meindýraeyða hefur til dæmið ekki verið
sinnt (sjá punkt um það undir liðnum almenn atriði). Eitt skýrasta dæmis um stefnu sem tekin
er upp af stjórnvöldum er uppbygging og þróun framhaldsfræðslunnar. Frumkvæðið kemur í
gegnum kjarasamninga samtaka verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda.

Lög um

framhaldsfræðslu frá 2010 virðast vera skráning á þegar tilbúnu kerfi en ekki stefnumótandi
að öðru leyti. Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins hefur fengið veigamikið hlutverk í uppbyggingu
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og þróun verslunarnáms fyrir starfandi og fullorðna í greininni og starfsgreinaráði skrifstofuog verslunargreina finnst eðlilegt að leita þangað með erindi sem ráðuneytið felur því.
Lög um framhaldsskóla frá 2008 virðast vera meira stefnumarkandi.

Byggjast á

fjögurra ára vinnu og samkomulagi um meiri sveigjanleika og sjálfstæði framhaldsskóla sem
eiga að geta brugðist við þörfum og kröfum síns umhverfis með því að búa sjálfir til námskrár
en það var hlutverk ráðuneytis í fyrri lögum. Uppspretta þessa aukna sveigjaleika var það
mat stjórnmálamanna og hagsmunasamtaka að samkeppnishæfni okkar væri að minnka.
Í einu viðtalinu kemur skýrt fram að hlutverk, tengsl og afmörkun framhaldsskóla og
framhaldsfræðslu sé ekki nógu skýr og um margt óljós.
Hlutverk starfsgreinaráða breyttist með lögunum 2008 en það virðist þó ekki hafa
dugað til að byggja upp starfsnámi í verslun. Starf starfsgreinaráða byggist á lögum um
framhaldsskóla en starfsgreinaráðið sem hefur með verslunarnám að gera finnst eðlilegt að
vinna frekar með framhaldsfræðslunni. Ráðuneytið samþykkir þá stefnu en þó er ekki gert
ráð fyrir neinum tengslum á milli framhaldsfræðslu og starfsgreinaráðs í lögunum.
Töluverðar vísbendingar eru um að mönnum finnst starfgreinaráðin ekki virka sem skyldi.
Hlutverk þeirra virðist ekki vera ljóst; einn segir ráðgefandi og annar stefnumarkandi en vanti
þó valdheimildir.

Starfgreinaráð hefur líka tekið að sér að leiða vinnu við uppbyggingu

starfsnáms í verslun án þess að vita hvort til þess sé ætlast.
Nokkuð áberandi að menn telji að frumkvæðið að uppbyggingu náms þurfi að koma
frá atvinnulífinu.

Einnig eru uppi þær skoðanir að það þurfi að vera bæði ráðuneyti og

atvinnulíf. Kallað er eftir atvinnustefnu stjórnvalda og síðan menntastefnu sem byggði á
henni. Einnig nefnt að ráðuneyti mætti hafa meira frumkvæði og að gagnrýna megi það fyrir
aðgerðarleysi.
Hagsmunasamtök virðast leika mikilvægt hlutverk í þróuninni og stjórnmálamenn
stundum í þerri stöðu að vilja ekki vinna gegn hagsmunum þeirra.
Starfsmenntakerfið er sagt byggja á þremur stoðum þar sem ráðuneyti, skólar og
atvinnulíf hafa hver sitt hlutverk. Ráðuneytið er einkum í því að búa til ramman og ákveða
fjárveitingar. Því er áhugavert að heyra af því að lög um fullorðinsfræðslu sem sett voru
1992 voru afnumin 1996 þar sem ekki fylgdi neitt fjármagn. Einnig áhugvert að um einn
miljarður á ári fari til úthlutunar hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem ekki er opinber
stofnun.
Rannsóknum á gagnsemi starfmenntunar er ekki sinnt og lítil þátttaka í
Evrópusamstarfi á því sviði.
Í heildina má draga þá ályktun að því sem hér hefur verið sett fram um stefnu
stjórnvalda varðandi verslunarnám að heildarstefnan sé óskýr, hlutverk þeirra sem vinna að
málinu virðist einnig óskýr en á sama hátt má segja að margt sé að gerast sem gæti leitt til
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öflugri og betri verslunarmenntunar og betri umgjarðar um hana.

Svo sem ríkur vilji

hagsmunaaðila til að gera eitthvað og vangaveltur um að stjórnvöld þurfi að vera virkari.

4.2.5. Framkvæmd
Framkvæmd: Vildum sameina og bjóða út um allt land, vildu ekki
senda fólk í námið, fór aldrei af stað. Nám á netinu og í gegnum síma um
öryggismál gekk vel; var stutt hentugt og beint í kjarnann. Keðjurnar að gera
það litla sem er gert. Vantar gulrót þegar þú kemur til baka, engin
launahækkun.
Framkvæmd: Þarf að fara í gegnum launin en lítið að gerast þar,
misvísandi skilaboð hvað það varðar. Ekkert að gerast í starfsgreinaráði, við
fundum en vitum ekki nákvæmlega hvað við eigum að gera.
Framkvæmd: Ekki áhugi hjá skólum að fara leið sem stungið var upp
á í námskrá 2007. Undirbúin með samstarfi við atvinnulífið og starfandi fólk.
Stjórnvöld ekki þröskuldurinn en fyrirtæki og skólar þurfa að tala saman.
Framkvæmd: Snýst um markaðsstarf í gegnum fyrirtæki. Ekki nóg
að setja á menntun sem ekki er metin í fyrirtækjum. Þarf að vera samstarf
fyrirtækja, verkalýðsfélaga og skóla. Hverjir eiga að sjá um þessa menntun?
Þrír kostir: Óbreytt ástand, samstarf framhaldsskóla og framhaldsfræðslu
eða aðskilið.
Framkvæmd:
Eina ráðið er þolinmæðin og að vinna með
atvinnulífinu í gegnum nefndir, ráð og þróunarverkefni. Starfsgreinaráðin til
ráðgjafar. Eru í varnarstöðu og íhaldssöm. Færa í auknum mæli nám á
vinnustaði.
Framkvæmd:
Nám fyrir verslunarstjóra skilaði árangri inn í
verslunum og nú eru menn farnir að sækjast í það sjálfir að fara í námið.
Góður vilji í ráðuneytinu til að styðja okkur. Launakultúrinn er þannig að það
er samið við hvern og einn og ef menn standa sig fá þeir hærri laun en það
liggur ekki í töxtunum, endilega. Stjórnendur í verslunum tala um að þeir
hafi lagt mikið að mörkum en að það komi ekkert út úr þessu og því taki þeir
námið til sín. Vantar að binda þetta þannig að það væri öruggt að þeir sem
sækja menntun fái launahækkun. Kannski þarf eina til tvær kynslóðir við
starfsþjálfun í verslun til að laga þetta. Nám í Borgarholtsskóla en ég held
ekki að verslanir hafi auglýst eftir því fólki.
Framkvæmd: Miklar mannabreytingar hjá verslunarstjórum töfðu
þarfagreiningu í Verslunarfagnáminu. Starfsþjálfarnir ekki nógu öryggir og
fengu ekki tíma og stuðning, eða sérstaklega borgað fyrir að sinna þessu og
varð íþyngjandi sem það átti ekki að vera. Verzlunarskólinn gafst upp á
þessu. Fyrirtækin ekki eins tilbúin og við héldum. Fræðslustjórarnir ekki þeir
sem hafa einhver völd og þeir sem áttu að taka við ekki eins tilbúnir. Fannst
vafasamt að fara með þetta í Verzlunarskólann. Sáum fyrir okkur að þetta
ætti ekki að vera í boxum. Sögðu að það væri of mikil fyrirhöfn að ná í
nemendur. Þegar farið var að raunfærnimeta á móti námskránni þá kom í
ljós að hún var of miðuð við nýliða. Þetta er fast í skólum, skólameistari
ræður hvað er metið. Passar ekki í boxin en möguleikar á breytingum en
það liggur hjá skólameisturum. Við erum skólamiðað samfélag og það þarf
staðfestingu framhaldsskóla og ráðuneytið segir að atvinnurekendur þurfi að
viðurkenna það. Raunfærnimatið hefur gengið vel. Það starfgreinaráð sem
er núna hafa viljað snúa sér meira til okkar heldur en að vinna með
framhaldsskólanum.
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Framkvæmd: Verslunarfagnám og Bifröst. Höfum fengið námskrár
frá faggráðum en erfitt að halda þeim úti. Gæti hafa skort á metnað
fyrirtækja að koma þessu á. Ég held að það sé mjög algengt að fyrirtæki
ráði til sín fólk og þjálfi það sjálf og þá spurning hvort námsbraut er
heppilegasta formið, frekar framhaldsfræðsla. Ef nám sem við setjum af
stað er illa haldið þá má segja að það sé í verkahring ráðuneytis að skoða
málið. Ég held að það hafi ekki verið gert hér.
Framkvæmd: Fengum ekki styrk frá ráðuneytinu til að tilraunakenna
Verslunarfulltrúanámið. Það er rof á milli okkar og unga starfsmannsins.
Þegar við erum komin með meiri umgjörð um þetta nám þá getum við
vonandi sagt að fólk ávinni sér réttindi. Hik á starfsmenntasjóði með að
styrkja Verslunarfulltrúanámið. Svo vonar maður að hefðin skapist og þegar
það verður sýnilegur ávinningur í stöðuhækkunum og launahækkunum að
þetta nám skili einhverju þá kannski náum við að sannfæra unga fólkið um
að það sé einhver leið í boði. Þegar Verslunarfulltrúanámið er fastara í sessi
þá sé ég fyrir mér að það komi inn í kjarasamninga en ég held að það sé
ekki tímabært.
Það má byrja samhliða á námi í framhaldsskóla í
Verslunarfulltrúanáminu. Skólarnir eru farnir að reka sig eins og fyrirtæki á
markaði sem selja vöru Við þurfum að sameinast í því bæði fyrirtæki,
framhaldsskólar og símenntunarstöðvar að láta Verslunarfulltrúanámi ganga
upp. Við erum dálítið að spila snákaspil og detta niður á byrjunarreit.
Framkvæmd: Settum á stofn almenna námsbraut sem engin
eftirspurn var eftir, samráð við Hagkaup, öðruvísi hópur sem sækir til okkar.
Framkvæmd: Settum af stað stuttar starfsnámsbrautir við stofnun
skólans svo sem í félagsþjónustu og verslun. Verslunarmenn áhugasamir
og voru með okkur í ráðgjafahóp. Horfðum til Danmerkur og landanna í
kringum okkur frekar en þarfagreiningu.
Vildu ekki láta okkur í té
sérfræðikunnáttu sem var nauðsynleg inn á brautina. Náðum einum hópi og
það skapaðist góð stemmning innan og utan skólans. Voru ekki tilbúin að
leggja fé í námsgöng. Verzlunarskólinn var á hliðarlínunni og gefið í skyn að
hann tæki við ef vel gengi. Síðan byrja þeir með verslunarfagnámið.
Rýnifundur og einn fulltrúi sá ekki þörf fyrir menntun þessara krakka.
Starfsgreinaráð gekk hörmulega og oft verið að skipta um fólk,
þarfagreiningar og skýrslur það kom ekkert þarna. Það fjaraði undan þessu
og leiðin lá inn í bóknámið, hagfræðibrautin var náðarhöggið. Fórum af stað
með verslunar og frumkvöðlanám fyrir fullorðið fólk sem hafði fengið eitthvað
út úr raunfærnimat., Svipað gert í Versló og VMA, svo kemur námið á Bifröst.
Atvinnulífið litla þekkingu á því hvernig skólakerfið virkar og vildu gera þetta
100% á sínum forsendum og við kannski ekki alveg í tengslum við
atvinnulífið.

Margt reynt varðandi verslunarnám undafarin ár en fátt gengið vel. Námsbrautin frá 2007
gekk illa í framkvæmd. Hún var unnin í samráði við fyrirtæki og starfandi verslunarmenn en
virtist ekki vera áhugi á náminu hjá framhaldsskólunum. Reynt var að koma á verslunarnámi
fyrir nokkrum árum í Verzlunarskólanum en þar var engin aðsókn þó það hafi verið auglýst
og unnið í samvinnu við verslunarfyrirtæki. Verslunarnámið í Borgarholtsskóla fór af stað en
fjaraði undan því á svipaðan hátt og gerðist í Verzlunarskólanum mörgum áratugum fyrr
þegar áherslan á bóknám og stúdentspróf varð ráðandi á kostnað starfsnámsins.
Verslunarstjóranámið á Bifröst virðist hafa gengið vel.

Það var unnið að frumkvæði

starfsmanns atvinnurekendasamtaka og í samvinnu við skóla og fyrirtæki. Síðan tók við
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Verslunarfagnámið sem gekk ekki jafn vel.

Nú er unnið innan Fræðslumiðstöðvar

atvinnulífsins að Verslunarfulltrúanámi í samvinnu við starfsgreinaráð.
Fram kemur að verslunarfyrirtæki vilji ekki senda fólk í nám og að verslunarkeðjurnar
geri það litla sem gert er. Einnig kemur fram að fyrirtæki þjálfi sitt starfsfólk sjálf. Menntun
þurfi að vera metin innan fyrirtækjanna og þá eru launin gjarnan nefnd í því sambandi. Ekki
eru þó allir sammála um það því raddir heyrast einnig um að fyrst þurfi að koma menntuninni
á og að hún sanni sig og svo sé hægt að koma því inn í kjarasamninga. Vel hefur gengið
með öryggisnám sem sett var á netið og nemendur geta nálgast í gegnum símann sinn á eða
utan vinnutíma.
Fram kemur að stjórnvöld séu ekki þröskuldurinn heldur vanti samvinnu skóla og
fyrirtækja svo og verkalýðsfélaga. Einnig nefnt að eina leiðin sé að vinna með atvinnulífinu í
gegnum nefndir, ráð og þróunarverkefni.

Svo og að fyrirtækin, framhaldsskólar og

símenntunarmiðstöðvar þurfi að sameinast um að láta Verslunarfulltrúanámið gangi upp.
Nokkuð um það að menn tjái sig um að starfgreinaráðið virki ekki.

Þar séu ör

mannaskipti og að menn viti ekki til hvers er ætlast.
Einnig kemur fram að með því að færa mat á námi til skólameistara framhaldsskóla
hafi myndast tregða í kerfinu hvað varðar framgang nemenda.
Niðurstaðan hér er að margt hefur verið reynt en fátt gengið upp. Skipulagt, langt og
ítarlegt samráð hefur átt sér stað en ef til vill ekki réttra aðila á réttum forsendum, samanber
að námið á Bifröst virðist hafa gengið upp en þar voru samtök fyrirtækja í stýrissætinu.
Annað dæmi um það sem hefur gengið upp er vefnám um öryggismál. Mjög mikið kallað eftir
viðurkenningu á námi út í fyrirtækjum og þá helst launalega en ekki eru þó allir sammála um
það og sú tenging hefur í öllu falli ekki verið til staðar.

4.2.6. Almenn atriði
Aðrir punktar:
 Nám þróað og reynt fyrir afgreiðslufólk í bakaríum
 Dyravarðanám gekk vel
 Barþjónanámið náðið ekki í gegn
 Um 8-9 hundruð hafa lokið fagnámi i ferðaþjónustu en við vitum ekki
hvort það fólk hefur fengið forgang eða sé í störfum
Aðrir punktar
 Ferðaþjónustan einnig í klessu
Aðrir punktar:
 Fiskvinnslunámið ætti að vera undir framhaldsfræðslunni
 Rafiðnaðarmenn hafa náð að endurnýja og byggja upp nám á sínu sviði
Aðrir punktar:
 Áhugavert að okkar fólk sem hefur ekki menntun það hefur vinnureynslu
en í mörgum löndum þá hafa þau verið atvinnulaus.
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Aðrir punktar
 Allt önnur leið en í Danmörku þar sem verslunarnám er í mjög föstum
skorðum og nemendur fara á námssamning í fyrirtækjum og læra að verða
verslunarmenn. Grunnnám, sérhæfing, starfþjálfun, stuttar tarnir 10 vikur
 Á síðustu 10-15 árum hefur eina nýja námið sem hefur heppnast verið á
sviði umönnunargreina
 Danir gerðu 20 nýjar brautir en lögðu þær flestar af eftir 3 ár
 Kennslufræðin segir að vinnustaðanám sé nauðsynlegt
 Ósk um nýja námsbraut fyrir meindýraeyða með öllum pakkanum
 Væri fróðlegt að bera saman nýtt námi í framhaldsskóla og
framhaldsfræðslu. Þar er stöðugt verið að spýta út nýjum námsleiðum sem
virðast ganga upp.
Aðrir punktar:
 Í Noregi var gerð könnun, 40% lært það sem þeir kunna í gegnum
vinnustað en 35% í gegnum skóla
 Bind miklar vonir við hæfniramman sem er verið að innleiða í tengslum
við Evrópska hæfnirammann
Aðrir punktar:
 Annar kultúr hér en á Norðurlöndunum.
 Stysta nám í Danmörku er mánuður til að verða kassadama
Aðrir punktar:
 Könnun á verslunarnámi, Borgarholtsskóli ekki inni.
 Danir, ég veit bara ekki hvernig þeir fara að þessu. Í fyrsta lagi styrkja
þeir nemendur á framhaldsskólastigi, 2 ár í skóla og svo fóru þeir að vinna,
komu svo inn viku og viku, flottir skólar, atvinnulífið á kafi og launin bara
góð. Minnkað hjá þeim aðsókn i starfsnám um 30-40%
 Það er hefð í Þýskalandi að það er munur á þeim sem fara í gegnum
starfsþjálfun, munur á því hvernig þeir koma fram við fólk
 Námsefnið í Danmörku orðið mikið netfræðsla og sniðið að versluninni

Hér fyrir ofan eru fjölmargir punktar úr viðtölum sem tengist viðfangsefninu með einum eða
öðrum hætti. Margir punktanna eiga ekki heima undir neinum sérstökum efnisþætti sem eru
til umfjöllunar það er að segja: staðan, þörfin, stefnan og framkvæmdin en sumir hafa þó
verðið ræddir undir einhverjum þeirra og jafnvel tveimur. Hér eru þó það áhugaverðir punktar
á ferðinni að þeir eiga heima hér og í marga þeirra er vísað í annarri umfjöllun ritgerðarinnar.
Til að taka saman það helsta úr þessum punktum þá vil ég nefna fjögur atriði. Í fyrsta
lagi eru þarna mörg dæmi um vel heppnað nám og það sem ekki hefur heppnast. Þetta eitt
og sér gæti verið áhugavert sjálfstætt rannsóknarefni.

Í öðru lagi er ferðaþjónusta og

fiskvinnsla oft nefnt um leið og verslun þegar rætt er um nám. Í þriðja lagi er verslunarnám í
Danmörk oft nefnd sem dæmi um vel heppnað kerfi og nám í verslun og í fjórða og síðasta
lagi er vinnustaðanám nefnt nokkuð oft sem áhugaverð leið til að koma verslunarnámi á
laggirnar.
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4.3.

Verslunarnám í Bretlandi, Svíþjóð og Danmörku.

4.3.1. Bretland
Í Bretlandi eru um 3000 fyrirtæki og 3 milljónir starfsmanna í smásölu sem gerir smásöluna
stærstu atvinnugreinina þar. Árið var 2009 sett á laggirnar stofnun, National Skills Academy
for Retail, til að halda utan um starfsnám í smásöluverslun. Hlutverkið er að greina þarfir
atvinnulífsins og skipuleggja nám á þeim grunni hvað varðar námsleiðir sem síðan eru
samþykktar af hagsmunaaðilum og staðfestar af fræðsluyfirvöldum.

Allt nám byggir á

hæfnikröfum starfa og er skilgreint á tilteknu hæfniþrepi. Síðan voru fræðslusetur (Skills
shop) stofnuð til að annast framkvæmdina, alls um 50 setur árið 2011. Fram að þessu var
lítið um formlega starfsmenntun í verslunum en meira um að hvert fyrirtæki sæi um
menntunina. Staðan var sú að í smásöluverslun starfaði um 10% af vinnuaflinu og um
fjórðungur þeirra hafi ekki lokið starfsmenntun. Um 40% afgreiðslufólks höfðu ekki nóg góðar
einkunnir til að komast í framhaldsskóla. Færni í stjórnun var ábótavant í verslunum. Þær
fáu námsleiðir sem voru í boði mættu ekki þörfum verslana og formleg þjálfun var því lítil
einkum í smærri fyrirtækjum sem gátu ekki annast þjálfunina sjálf. Starfsmannaveltan var
mikil meðal annars vegna þess hve neikvætt viðhorf almenningur hafði gagnvart starfi í
verslun.

Auk þess sem áður var nefnt var markmið nýrrar stofnunar að fjölga einkum

deildarstjórum og verslunarstjórum sem hlotið höfðu formlega menntun, að fjölga litlum
fyrirtækjum sem nýta sér nám og þjálfun sem er í boði, að fjölga ungu fólki sem velur sér
verslun sem framtíðarstarf, að fjölga tækifærum ungs fólks í félagslega erfiðri stöðu og að
draga úr starfsmannaveltu (Emil B. Karlsson og Björn Garðarsson, 2011, 15-17).
Árið 2012 tók ný stofnun sem heitir People 1st við hlutverki National Skills Academy
for Retail. Nýja stofnunin starfar náið með The National, Apprenticeship Serves sem heldur
utan um allt stafsnám í Bretlandi. Þeim verslunum fer nú fjölgandi í Bretlandi sem eingöngu
ráða starfsmenn sem hafa sótt starfsnám í verslun eða vilja sækja það í kjölfar ráðningar.
Forsenda náms hjá People 1st er námsamningur við verslun. Námið skiptist í tvö stig þar
forsenda annars stigs er nám á því fyrsta. Einnig er boðið upp á nám fyrir verslunarstjóra
sem taka að sér að þjálfa nýliða. (Margrét Rós Einarsdóttir: 2013b, 21-23).
Margt virðist líkt með mati á stöðu menntunar í Bretlandi og á Íslandi, svo sem lítil
menntun, mikil starfsmannavelta, starfsmenn sjá ekki verslunarstörf sem framtíðarstarf,
stærri fyrirtækin sjá um menntunina sjálf en lítið gert í þeim minni, þörf á menntun
verslunarstjóra og einnig fyrir starfsþjálfa fyrir nýliða. Bretar virðast þó komnir mun lengra en
Íslendingar í því að bregðast við vandanum og sérstaka athygli vekur að í Bretlandi liggja fyrir
tölulegar upplýsingar um stöðuna svo sem að 40% þeirra sem starfa við afgreiðslu í verslun
hafi ekki nógu háa einkunn til að fara í framhaldskóla.
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4.3.2. Svíþjóð
Í Svíþjóð starfar um hálf milljón við verslun og viðskipti sem gerir hana að þeirri grein sem
hefur flesta starfsmenn. Greinin stendur frammi fyrir þeim vanda að finna starfsmenn með
rétta hæfni og þekkingu til að geta vaxið og dafnað með eðlilegum hætti. Starfsmannaveltan
er há og margir eru þar í hlutastarfi áður en þeir leita annað. Leið margra inn í greinina liggur
í gegnum starfsþjálfun sem er hluti af menntakerfinu. Framhaldsskólanám í Svíþjóð er þrjú
ár. Hægt er að velja á milli 18 brauta og eru 12 þeirra starfsnámsbrautir en sex veita rétt til
inngöngu í háskóla. Ein af brautunum er verslun og stjórnun og innan hennar eru tvær
meginlínur. Önnur er að mestu byggð upp sem nám í skóla en hin er til helminga byggð upp
sem vinnustaðanám.

Um 6000 nemendur og 450 samningar eru í þessu námi.

Umsækjendum um námið hefur verið að fækka á undaförnum árum og nemendum hefur
fækkað um 30% á nokkrum árum. Viðhorfið gagnvart náminu er neikvætt og talið að í það
sæki einkum slakir nemendur. Við breytingar á framhaldsskólakerfinu var einnig tekið fyrir
þann möguleika að komast úr starfsnámi í háskóla og það er einnig talið hafa dregið úr
vindsældum þess. Þrjár leiðir eru í boði fyrir fullorðna til að fara í framhaldsskólanám og ein
þeirra er starfsnámsleið ætluð þeim sem ekki luku framhaldsskóla eða vilja skipta um
starfsvettvang. Boðið er upp á viðbótarnám að loknu starfsnámi sem tekur um tvö ár og er
iðulega samsett úr samningsbundnu starfnámi og námi í skóla.

Námið er mjög tengt

fyrirtækjum og svæðisbundnum þörfum eða þörfum á landsvísu. Ráðningarhlutfall þeirra
sem ljúka náminu er mjög hátt og einungis 100 manns ljúka árlega vinsælustu námsleiðinni
sem tengist verslun og viðskiptum. Hægt er að stunda nám á háskólastigi svo sem í stjórnun
í smásölu. Árið 2013 var boðið upp á nýtt námsfyrirkomulag í vinnustaðanámi fyrir þá sem
eru yngri en 22 ára og hafa lokið verslunarnámi í framhaldsskóla. Námið er 75% vinna innan
fyrirtækis og 25% menntun á vinnustað. Í Svíþjóð stendur greinin verslun og viðskipti sig
hvað best þegar kemur að ábyrgð á þróun fagmennsku.

Það að vinna sig upp innan

fyrirtækja hefur lengi verið viðurkennd leið innan geirans. Mörg stærri fyrirtæki hafa komið
sér upp sínum eigin fræðsluáætlunum. Með mikilli þróun í greininni hefur krafan um menntun
einnig aukist og þar hafa samtök atvinnurekenda og verkalýðsfélaga verið í fararbroddi
(Rönnhölm, Helen, 2014, 1-4).

4.3.3. Danmörk
Í Danmörku eins og víðast er yfirumsjón með menntun og þar með starfsmenntun í
höndum menntamálaráðuneytisins. Starfsmenntaráð starfar við hlið ráðuneytisins og síðan
eru ráð fyrir afmörkuð svið og þar á meðal svo nefnt verslunarráð sem tengist einnig
starfmenntadeildinni í ráðuneytinu. Menntakerfið er samsett úr tveimur afmörkuðum kerfum
því almenna og fullorðinsfræðslukerfinu.

Verslunarráðin í báðum kerfunum hafa það
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lagalega hlutverk að skilgreina hæfnikröfur starfa og geta strax gripið inn í ef ábendingar
koma frá fyrirtækju eða nemendum. Starfsnámið er því skipulagt og þróað í samræmi við
þarfir fyrirtækja og nemenda. Unnið að endurskoðun laga um starfsnám sem tekur á formi
(e.: structure) fjármögnun og aðgangi. Markmið þeirrar endurskoðunar eru að nemendur
hefji nám strax að loknum grunnskóla, að fleiri ljúki námi, að starfsnámið hvetji alla nemendur
til að leggja sig fram við að verða eins sterkir faglega og þeir geta og að starfsmenntaskólar
verði styrktir. Starfsnám í almenna kerfinu er yfirleitt fjögur ár og þar af eru um eitt og hálft ár
í skóla.

Námið er samsett úr grunnnámi og sérhæfingu þar sem sérhæfingin er mun

umfangsmeiri

en

grunnnámið.

Starfsnámið

veitir

hæfni

sem

er

viðurkennd

á

vinnumarkaðnum. Samningsbundið vinnustaðanám hefur verið hluti af starfsnámi í verslun í
Danmörku frá árinu 1915. Í byrjun var námið einungis á vinnustað en 1940 var komið á
kvöldnámi í skóla. Árið 1965 var námið fært yfir í dagskóla með einum til tveimur dögum á
vinnustað í hverri viku. Frá og með árinu 1974 var námið eins árs grunnám í skóla og
tveggja ára hagnýt þjálfun en 1996 var ári bætt við námið í skóla. Frá árinu 2000 til 2011
hafa námsamningar í verslunar- og skrifstofugreinum verið frá um 8-10 þúsund, um 4 þúsund
í verslunargreinum, 4 þúsund í skrifstofugreinum og um 1 þúsund í heildsölu. Lítillega fleiri
hafa verið á námssamningi í verslun en í skrifstofustörfum (Berg, Svend, 2014).
Fullorðinsfræðslukerfið er sjálfstætt kerfi í Danmörku. Það er byggt þannig upp að
það

er

eitt

fullorðinsfræðsluráð,

15

starfsgreinaráð

og

staðbundnar

nefndir

auk

svæðisbundinna upplýsingamiðstöðva, sérráð er fyrir verslun. Hlutverk nefnda og ráða er
sambærilegt við almenna kerfið, það er að setja fram hæfnikröfur og að breyta því sem þarf
fljótt og örugglega ef ábendingar koma upp um hnökra.

Virkni kerfisins mikil en um

þriðjungur fullorðinna Dana nýta þjónustu fullorðinsfræðslukerfisins (Summer, Louse Holm,
2014).
Kerfið í Danmörku virðist byggt upp út frá þeirri hugsun að ná utan um þarfir
atvinnulífsins og skila þeim þannig inn í menntakerfið að það henti nemendum sem aftur
leiðir til þess að námið verður hagnýtt. Sérstaklega er áhugavert að starfsgreinaráðin hafi
völd til að breyta því sem þau verða vör við að virkar ekki sem skyldi. Námssamningar um
vinnustaðanám í verslun er rótgróin hefð frá 1914 en hefur þó þróast töluvert á þeim tíma. Ef
tekið er mið af markmiðum endurskoðunar á lögum þá búa Danir að einhverju leyti við sama
vanda og aðrir þegar kemur að uppbyggingu og þróun starfsnám. Þeir vilja að nemendur
byrji fyrr á starfsnámi, leggi sig betur fram, fleiri ljúki náminu og starfsmenntaskólarnir verði
betri.
Í Bretlandi, Svíþjóð og í Danmörku virðist vandi verslunarmenntunar að mörgu leyti
vera svipaður og hér á Íslandi. Stærsti munurinn er þó að þegar er í boði nám skipulagt fyrir
þær

aðstæður

sem

einkenna

greinina.

Þetta

kemur

vinnustaðanámssamningum sem byggja á aldargamalli hefð í Danmörku.
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skýrast

fram

í

5. Umræða
5.1.

Inngangur

Í þessum hluta verða dregnar saman rannsóknarniðurstöður og þær settar í samhengi við
þær fræðikenningar sem voru reifaðar í kafla 1. Staða, þarfir, stefna og framkvæmd verða
grunnþættir umfjöllunarinnar en til viðbótar verður horft á nokkur stef sem koma endurtekið
fram í rannsóknarniðurstöðum og ná oftar en ekki til fleiri þátta en eins. Þessi stef tengjast
líka og varpa ljósi á hvert annað. Stefin eru:
 Mikil starfsmannavelta er endurtekið nefnd sem eitt af meginmeinum
verslunarreksturs á Íslandi.
 Menntakerfið er byggt upp á forsendum nemenda og einstaklinga en ekki
samfélags og fyrirtækja.
 Tengslum skóla og atvinnulífs er ábótavant.
 Vinnustaðanám er oft nefnt en skipulag og framkvæmd er verulega ábótavant.
 Tenging launa og menntunar er mjög lítil og helst í einstaklingssamningum.
 Gagna er ekki safnað með nógu vel skilgreindum eða skipulögðum hætti og
lítill vilji virðist hjá fyrirtækjum til að miðla upplýsingum sem þau búa yfir.
Í fræðilega kaflanum voru einkum reifaðar kenningar og greiningar Mintzbergs,
Salamons og Winters.

Kenningar Mintzbergs um skipulagsheildir eru einkum nýttar í

umfjöllun um stöðu og þarfir, greining Salamons á tækjum stjórnvalda eru nýttar í umfjöllun
um stefnu og framkvæmd og greining Winters er nýtt í umfjöllun um framkvæmd og
innleiðingu stefnu. Einnig voru kynntar rannsóknir íslenskra fræðimanna í stefnumörkun og
framkvæmd hennar hjá stjórnvöldum hér á landi.

5.2.

Staðan

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er starfsmenntun í smásöluverslun og í þessum hluta verður
dregin saman staðan hvað það varðar. Til að draga þá mynd upp þarf bæði að horfa á í
hvaða umhverfi smásöluverslunin er og einnig að skoða þann mun sem er innan
greinarinnar.
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5.2.1. Staða verslunarinnar
Smásöluverslun er ásamt heildverslun það sem almennt er kallað verslun. Sú grein ásamt
viðgerðaþjónustu nýtir um 10% af vinnuafli á Íslandi og þar af er smásalan liðlega þriðjungur
samkvæmt Árbók verslunarinnar frá 2013. Hlutfall smásöluverslunar af þjóðarframleiðslu
virðist hafa lækkað úr um 5% í um 3% frá 1997. Í verslun er hlutfall ungra starfsmanna mun
hærra en almennt á vinnumarkaði. Með því að taka skyldar greinar eins og ferðaþjónustu,
sölu fasteigna, fjármálaumsýslu og sölu framleiðslufyrirtækja inn í skilgreiningu á verslun má
gera ráð fyrir að verslun sé um fimmtungur af hagkerfinu.
Umfang verslunar virðist svipað og í nágrannalöndunum en staða hennar er veikari
þegar kemur að framleiðni, samanber skýrslu McKinsey.

Framleiðnin er minni en í

samanburðarlöndum, bæði ef staðan er borin saman við aðrar atvinnugreinar innanlands og
einnig miðað við framleiðni verslunar í öðrum löndum.

Nýsköpun og þróun innan

greinarinnar virðist heldur ekki vera öflug ef marka mál stöðuna í netverslun sem er einhver
helsta tækninýjungin í verslun.

Þó má ekki gleyma miklum tækninýjungum svo sem

verðskönnun og rafrænum þjófavörnum svo dæmi séu nefnd um tækniþróun í verslunum.
Hvað

sem

þessar

tækninýjungar

segja

okkur

þá

hefur

umfang

íslenskra

netverslunarfyrirtækja verið að dragast saman á meðan netverslun Íslendinga hefur verið að
aukast. Það er einnig áhugavert þegar verslun á Hornafirði er skoðuð þá virðast það helst
vera fyrirtæki sem tengjast ferðaþjónustu og framleiðslu sem eru að reyna sig við nýjungar
en síður fyrirtæki í hefðbundinni verslun.
Samtök atvinnurekenda í verslun og þjónustu ná ekki til nema lítils hluta þeirra
fyrirtækja sem starfa í greininni og innan hennar eru ásamt, verslun fyrirtæki, í opinberri
þjónustu, flutningum og fleiri greinum. Í samtökunum eru um 220 fyrirtæki en fyrirtæki í
smásöluverslun á Íslandi eru um 2200. Skipulagslega eru atvinnurekendasamtökin því ekki
heildarsamtök í verslunargreinum eða í öllu falli veik sem slík.

Skipulag starfsmanna í

verkalýðsfélögum er heldur sterkara en þó eru línur þar ekki heldur skýrar því innan VR, sem
ber höfðuð og herðar yfir önnur félög á þessu sviði, eru ásamt verslunarfólki, skrifstofufólk og
sérfræðingar án þess að þessar einingar séu afmarkaðar í deildir. Kjarasamningurinn er
síðan lágmarkssamningur sem einstaklingum og fyrirtækjum er ætlað að útfæra á hverjum
vinnustað fyrir sig. Smásöluverslanir eru einkum að tvennum toga, matvöruverslanir og
sérvöruverslanir. Þrjár keðjur eru algjörlega ráðandi á matvörumarkaðnum sem margar eru
reyndar blandaðar verslanir en sérvöruverslanir eru margar litlar og nefna má að
fataverslunarfyrirtæki eru um 300.
Almennt má segja um verslun að umfang hennar sé mikið, hún er margbreytileg en
staða hennar ekki sterk. Starfsfólk er ungt, framleiðni fyrir neðan meðallag og hún virðist
ekki ná að nýta sér tækninýjungar eins og netverslun til að þróast.
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5.2.2. Staða menntunar
Hvað má þá segja um menntun? Þegar hún er skoðuð sérstaklega þá er hlutfall
starfsmanna verslunarinnar sem aðeins hafa lokið grunnskóla, mun hærra en almennt á
vinnumarkaði og hlutfall háskólamenntaðra mun lægra.
landsbyggðinni sérstaklega er munurinn enn meiri.

Þegar staðan er skoðuð á

Hlutfall þeirra sem hafa lokið

framhaldsskóla er þó nánast það sama og almennt á vinnumarkaðinum, hvort sem um er að
ræða stúdentspróf eða starfsnám.

Fram kemur í viðtölum að töluvert sé um það í

sérverslunum að þar vinni fagfólk sem hafi sérþekkingu á vörunni. Þetta er sérstaklega nefnt
varðandi byggingavörur, vélar og tæki. Þeir félagsmenn VR sem vinna við verslun fá auk
þess síður viðbótarmenntun og þjálfun en aðrir félagsmenn VR sem eykur á muninn.
Hlutfallið er reyndar enn lægra hjá starfsmönnum í verslun í Hornafirði.
Samkvæmt gögnum frá Samtökum atvinnulífsins þá vegur fagmenntun minna við
ráðningar í verslun en í öðrum greinum. Launakönnun VR virðist hins vegar ekki benda til
þess að starfsaldur í verslun, hvorki í einstaka fyrirtækjum né í greininni í heild sé lægra en
hjá öðrum félagsmönnum VR. Í könnun á menntun í verslun á Hornafirði kemur í ljós að
hlutfall þeirra sem hafa lokið framhaldsskóla eða háskóla er mun lægra en í verslun á
landsvísu, en starfsmenn í sérverslunum hafa þó mun fleiri lokið framhaldsskóla eða háskóla.
Á Hornafirði hafa starfsmenn einnig síður farið á starfstengd námskeið en starfsmenn í
verslun á landsvísu.
Í viðtölunum kemur líka fram að menn telja menntun í verslun litla og að starfsmenn
séu ungir líkt og önnur gögn vísa til. Algengara er talið að starfsmenn í sérverslunum búi yfir
góðri vöruþekkingu en starfsmenn í blönduðum- eða matvöruverslunum. Þegar kemur að
skipulagðri menntun innan fyrirtækja þá eru verslunarkeðjurnar taldar standa sig betur en
smærri verslanirnar og það fer reyndar saman við það sem kemur fram á Hornafirði.
Starfsmannaveltan er talin mikil sem fer þá ekki saman við það sem VR gögnin benda til.
Allt bendir til þess að menntun í verslun sé lítil. Hún virðist skipta minna máli við
ráðningar og starfsmenn fara síður en aðrir á námskeið en þá helst á vegum
verslunarkeðjanna. Vísbendingar eru um að menntunin sé heldur meiri í sérverslunum en
öðrum verslunum.
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5.2.3. Menntun og kenningar Mintzberg
Samkvæmt Mintzberg (1983), eru til fimm gerðir skipulagsheilda sem byggja á fimm
ferlum þar sem einn lýtur að stöðlun hæfni sem í fræðilega kaflanum var tengd við þrjár
gerðir starfsmenntunar eða hæfniþjálfunar. Í fyrsta lagi menntun til starfa sem litla þjálfun
þarf til að sinna. Í öðru lagi þjálfun meistara á lærlingi sem fer að stórum hluta fram í gegnum
vinnu á staðnum og svo þjálfun sérfræðinga og fagfólks sem fer fram utan skipulagsheilda
ekki hvað síst í háskólum. Miðað við stöðu menntunar í verslun má ætla að stór hluti starfa
falli í fyrsta flokkinn.

Þeir sem hvorki hafa framhaldsskólamenntun né háskólamenntun eru

væntanlega flestir í þessum flokki starfa. Þó verður að hafa þann fyrirvara á að hluti þeirra
hefur hlotið óformlega menntun með starfsreynslu til að gegna flóknum störfum eins og kom
fram í könnuninni á Hornafirði þar sem meirihluti verslunarstjóra hafði hvorki framhaldsskólané háskólamenntun.

Einnig er rétt að hafa þann fyrirvara sem ræddur verður nánar í

umfjöllun um þarfir að þó að menntun sé lítil þá er ekki þar með sagt að ekki sé þörf fyrir
hana.
Innan skipulagsheilda eru samkvæmt Mintzberg starfssvið svo sem kjarni, tæknideild,
stoðdeild og stjórnun. Í kjarna geta verið allar þrjár gerðir hæfniþjálfunar en í tæknideildum
og stoðdeildum er hlutfall meiri menntunar hærra. Það á líka við um stjórnun samkvæmt
Mintzberg en þó í minna mæli. Upplýsingar um mismunandi menntun innan verslunarinnar
eftir starfssviðum fengust ekki nema í könnuninni á Hornafirði, þar sem fjölmennasta
fyrirtækið er hluti af verslunarkeðju sem er með tæknideild, stoðdeild og stjórnun að stórum
hluta í höfuðstöðvunum.

Í Hornafjarðarkönnuninni kemur þó fram að þeir sem hafa

háskólamenntun eru verslunarstjórar og að hærra hlutfall þeirra sem hafa framhaldsskólapróf
gegna verslunarstjórastöðu en þeirra sem hafa einungis grunnskólapróf.
Mintzberg gerir einnig greinamun á tegundum skipulagsheilda. Ætla má að stærsti
hluti verslana falli innan tveggja tegunda skiplagsheilda. Það er að segja einfaldrar
skipulagsheildar sem myndi eiga við um allar litlu verslanirnar og deildaskiptar
skipulagsheildir sem á við um verslunarkeðjurnar og stærri verslunarfyrirtæki.

Vélræna

skipulagsheildin á frekar við um framleiðslufyrirtæki og fagstéttaskipulagsheildin á við um
skóla svo dæmi sé tekið.

Fljótandi skipulagsheild verður til þegar unnið er að flóknum

verkefnum á skapandi hátt sem gæti til dæmis átt við um tölvuleikjaframleiðslu.

Slíkt

skipulag gæti náð inni í verslunargeirann þar sem unnið er á nýstárlegan hátt að þróun og
uppbyggingu verslunar svo sem netverslun. Hluti fljótandi skipulagsheilda gæti síðan verið
lærandi skipulagsheildir samkvæmt hugmyndum Morgans.

Þróun netverslunar íslenskra

fyrirtækja gefur ekki tilefni til að ætla að mörg verslunarfyrirtæki falli undir það að vera
fljótandi skipulagsheildir hvað þá lærandi samkvæmt hugmyndum Morgans.
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Gera má ráð fyrir að þeir sem vinna í einföldum og deildarskiptum skipulagsheildum í
verslunum við kjarnastörf, svo sem afgreiðslustörf, séu að stórum hluta þeir sem ekki hafa
lokið framhaldsskóla og að í sérverslunum sé fagþekking á vörum algengari en í öðrum
verslunum. Einnig má gera ráð fyrir að þeir sem hafi lokið háskólamenntun séu einkum við
stjórnunarstörf svo sem markaðsstjórar, innkaupastjórar eða verslunarstjórar eða við tækniog stoðdeildir svo sem tölvu- eða lögfræðisvið.

Ef þetta er rétt má gera ráð fyrir í

verslunarfyrirtækjum sé hærra hlutfall starfa einföld störf sem krefjast minni hæfni en á
vinnumarkaðnum almennt á Íslandi og að störf sem krefjist mikillar menntunar, einkum í
háskólum, séu færri. Ekki verður vart við fagmenntun sem á sér stað með skipulagðri þjálfun
innan verslunar undir stjórn útlærðra innan verslunar en það verður nánar tekið fyrir í
umfjöllun um framkvæmdina og skólakerfið.
Niðurstaðan er því sú að kenningar Mintzbergs geta skýrt litla menntun í
smásöluverslun á þann hátt að stór hluti fyrirtækjanna eða skipulagsheildanna er einföld
skipulagsheild sem litla þjálfun þarf til að starfa í.

5.3.

Þarfirnar

Hér í kaflanum fyrir framan var rætt um stöðu smásöluverslunarinnar í samfélaginu og
menntunar innan hennar og niðurstaðan var sú að staða verslunar væri fremur veik og að
einföld störf væru umfangsmeiri en í atvinnulífinu almennt. Þessi greining gengur út frá því í
aðalatriðum að þörfum greinarinnar fyrir menntun sé mætt miðað við þær kröfur sem hún
virðist gera sjálf. Flest fyrirtæki flokkast sem einfaldar skipulagsheildir samkvæmt Mintzberg,
einhver stærri fyrirtækjanna standa fyrir námskeiðum en það sem mestu skiptir er að ekki eru
uppi ákveðnar og skýrar kröfur um aukna starfsmenntun. Út frá þeirri forsendu væri hægt að
segja að menntunin sé svona lítil af því að greinin þurfi ekki meiri menntun. Hér verður hins
vegar lagt mat á hvort þörfum fyrir menntun hafi verið mætt út frá þeim skilningi að þarfirnar
miðist við þá menntun sem gagnlegt væri fyrir greinina og starfsmenn hennar að hafa. Með
öðrum orðum þá gætu störfin verið flóknari en formleg menntun þeirra starfsmanna sem nú
gegna þeim segir til um.
Í rannsóknarkaflanum um stöðu hér fyrir framan var fjallað um rannsókn frá 2003 þar
sem lagt er mat á stöðu og þörf fyrir menntun í skrifstofu- og verslunargreinum. Í henni
kemur fram að það vanti formlega menntun og formlega þjálfun fyrir verslunarfólk. Í annarri
rannsókn frá 2010 um greiningu á hæfni starfsmanna í smásöluverslun þá kemur fram að
þörfin sé til staðar og hafi ekki verið mætt nema að hluta. Einkum vanti upp á menntun hvað
varðar frumleika, tengslamyndun, forystu og stjórnun. Þessi upptalning gefur til kynna að
störfin séu ef til vill ekki eins einföld og ætla mætti af stöðunni. Þessi upptalning sýnir einnig
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að útlistun Mintzbergs á stöðlun hæfni nær ekki til allrar þeirra menntunar sem þörf er á í
smásöluverslun þar sköpun og frumleiki flokkast tæplega undir stöðlun á hæfni þar sem erfitt
getur reynst að staðla frumleika.
Í þriðju rannsókninni er skoðuð þörf fyrir menntun starfsþjálfa á vinnustað.
Niðurstaðan er sú að mennta þurfi starfsþjálfa og að starfsþjálfun sé veikburða og ekki í
föstum skorðum; hvorki í fyrirtækjum né í menntakerfinu. Einnig kemur fram að ekki sé brýn
þörf fyrir verklega þjálfun utan verslana.
Í gögnum frá Samtökum verslunar og þjónustu þar sem spurt er um framtíðar
ráðningarþörf fyrirtækja, kemur fram að fyrirtæki í verslun og þjónustu telja sig síður en önnur
fyrirtæki þurfa að ráða ófaglært fólk og það sama er upp á teningnum varðandi
starfsmenntaða. Hins vegar telja verslunar- og þjónustufyrirtæki sig frekar þurfa að ráða
háskólamenntaða en fyrirtæki almennt.

Hér er enn vísbending um að þörf sé á meiri

menntun í greininni þar sem eftirspurn eftir háskólamenntuðum er meiri í verslun og þjónustu
en í öðrum greinum og á sama hátt minni eftirspurn eftir ófaglærðum.
Í gögnum frá VR um mat á þörf fyrir viðbótarmenntun eða þjálfun í verslun og
þjónustu í tengslum við núverandi starf er matið sambærilegt við aðrar greinar nema í
sérhæfðri þjónustu og fjármálum þar sem þörfin er lítið eitt meiri.
Í viðtölunum koma bæði fram sterkar skoðanir á því að atvinnulífið kalli ekki eftir
menntun og einnig að þörfin sé brýn sem getur í ljósi umræðunnar hér að framan hvort
tveggja verið rétt.
Niðurstaðan af mati á þörf fyrir menntun í smásöluverslun er því sú að það þarf
formlega þjálfun á vinnustað og einnig menntun fyrir utan fyrirtæki á framhaldskólastigi og
ekki síður á háskólastigi svo vísað sé til flokkunar Mintzbergs. Einnig sé þörf fyrir aukinn
frumleika og sköpun sem ekki fellur inn í kenningar Mintzbergs. Þetta er niðurstaðan þrátt
fyrir og ef til vegna stöðu menntunar í verslun. Líklegt er að veik staða greinarinnar hafi áhrif
á það að þarfirnar komi ekki skýrar fram eða nái upp á yfirborðið. Segja má því að staða
menntunar í smásöluverslun endurspegli ekki þörfina fyrir starfsmenntun.

5.4.

Stefnan

5.4.1. Stefna stjórnvalda
Stefna stjórnvalda varðandi starfsnám í smásöluverslun og starfsnám almennt kemur einkum
fram í lögum annars vegar og hins vegar á formi skýrslna á vegum ráðuneyta. Helstu lögin
eru lög um framhaldsskóla og lög um framhaldsfræðslu. Þegar málsmeðferð Alþingis við
samþykkt þessara laga er skoðuð kemur í ljós afgerandi munur á milli þessara tveggja laga.
Framhaldsskólafrumvarpið virðist nokkuð ákveðið vera á forræði menntamálaráðuneytisins.
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Starfsnámshlutinn, sem einkum var skoðaður, hvað þetta varðar tekur þó smávægilegum
breytingum í meðferð Alþingis. Framhaldsfræðslulögin virðast hins vegar vera nánast samin
samkvæmt forskrift aðila atvinnulífsins og það kemur reyndar fram í fleiri gögnum en könnun
á málsmeðferð Alþingis.
Samkvæmt

framhaldsskólalögum

þá

setja

framhaldsskólar

sjálfir

fram

námsbrautalýsingar en í fyrri lögum var þetta hlutverk ráðuneytis. Starfsnámsbrautalýsingar
eiga að byggja á hæfnikröfum starfa sem segja má að sé það sama og þarfir atvinnulífsins í
því samhengi sem málin eru rædd og sett fram í þessari ritgerð. Starfsgreinaráðum er ætlað
að setja fram hæfnikröfur starfa og tilfelli smásöluverslunar er það starfsgreinaráð skrifstofuog verslunargreina.

Ráðið á síðan af fá brautarlýsingar til umsagnar áður en ráðherra

samþykkir þær og birtir.
gagnvart

Hæfnikröfurnar fyrir störf í smásöluverslunum liggja ekki fyrir

framhaldsskólum

í

dag,

en

verið

er

að

vinna

með

þær

í

gegnum

framhaldsfræðslukerfið. Starfsnámsbrautarlýsing sem nær yfir smásöluverslun er ekki til en
til eru tvær eldri námskrár sem byggja á fyrri lögum.

Í aðalnámskrá framhaldsskóla,

almennum hluta, kemur fram að samstarf skóla og atvinnulífs sé forsenda þess að
skólakerfið geti brugðist við þörfum atvinnulífsins. Í framhaldsskólalögunum og reglugerð
sem þeim fylgir er einnig kveðið á um fyrirkomulag vinnustaðanáms og það fjármagnað með
framlagi á fjárlögum. Það liggur semsagt nokkuð ljóst fyrir hvernig standa á að uppbyggingu
starfsnáms í smásöluverslun á framhaldsskólastigi.
Framhaldsfræðslukerfið er samkvæmt lögum einkum ætlað fyrir þá sem hafa litla
formlega menntun. Því er einnig ætlað að mæta þörfum atvinnulífsins og meta óformlegt
nám með raunfærnimati.

Fjármögnunin er á fjárlögum til framhaldsfræðsluaðila og til

verkefna sem þeir vinna að svo sem að bjóða upp á nám samkvæmt samþykktum
námskrám, raunfærnimat og námsráðgjöf.

Umsýsla með framhaldsfræðslukerfinu er að

mestu í höndum Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins samkvæmt samningi sem fyrst var gerður
árið 2003 en stofnun miðstöðvarinnar byggðist á yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar í tengslum við
kjarasamninga

árið

2001.

Engin

formleg

eða

skipulögð

tengsl

eru

á

milli

framhaldsfræðslukerfisins og framhaldsskólakerfisins en báðum kerfum er ætlað að vera í
virku sambandi við atvinnulífið.

Þar sem hlutfall fólks með litla menntun er hátt í

smásöluverslun er ljóst að framhaldsfræðslukerfinu er ætlað að sinna greininni og jafnvel
umfram aðrar greinar þar sem menntunin er meiri.
Í skýrslu forsætisráðuneytisins um stefnumótun til ársins 2020 er það sett sem
markmið að hlutfall fólks sem ekki hefur lokið framhaldsskóla fari úr um 30% í 10%. Í annarri
skýrslu forsætisráðuneytisins frá 2012 er lögð áhersla á að efla verk- og tæknimenntun, að
greina þarfir atvinnulífsins og að efla samstarf á milli skóla og atvinnulífs.

Í Hvítbók

menntamálaráðherra frá 2014 er stefnt að því að bæta starfmenntun og kalla saman aðila
vinnumarkaðsins til samráðs við ráðuneytið um það efni.
99

Þessar skýrslur lýsa nokkuð

skýrum vilja stjórnvalda til að til að efla starfsmenntun, ekki hvað síst í greinum þar sem hún
er lítil.
Í viðtölum kemur mjög eindregið fram að stefnumótun stjórnvalda sé ekki skýr og þau
taki ekki nógu mikið frumkvæði. Þetta viðhorf kemur bæði fram hjá viðmælendum úr röðum
hagsmunaaðila og opinberra aðila. Sú skoðun kemur þó einnig fram að frumkvæðið eigi að
vera frá atvinnulífinu.
Að stefnan sé óskýr er einnig í nokkuð góðu samræmi við niðurstöður rannsókna
fræðimanna á stefnumótun íslenskra stjórnvalda sem fjallað var um í kafla 2. Annars vegar
við lagasetningu og hinsvegar í mennta- og heilbrigðiskerfinu. Niðurstaða þeirra er sú að
lagasetning er nær því á Íslandi, samanborið við Norðurlöndin, að byggjast á stefnufálmi en
kenningum um raunhæfa skynsemi. Niðurstaðan varðandi málefni lesblindra á Íslandi er að
stefnumótun einkennist að stefnureki frekar en yfirlýstri stefnumörkun.

5.4.2. Tæki stjórnvalda
Stefnumótun stjórnvalda sem hér um ræðir tekur til fjögurra af þrettán tækjum stjórnvalda
samkvæmt Salamon, sem rætt er um í fræðilega hlutanum. Tækin sem metið verður hvort
og hvernig stjórnvöld hafi notað í tengslum stefnumótun í starfsnámi í smásöluverslun eru:
bein stjórnun, félagsleg reglusetning, fjármálaleg reglusetning og samningar. Þrjú önnur tæki
eru notuð í málaflokknum og falla undir framkvæmd stefnunnar. Þessi þrjú tæki eru framlög
sem á við um greiðslur úr vinnustaðanámssjóði; styrkir sem eru notaðir til þróunarverkefna, til
dæmis úr Sprotasjóði og lán frá LÍN til nemenda í starfsnámi (Lánasjóður íslenskra
námsmanna, 2014) sem hefur þó ekki verið til umræðu í þessari rannsókn.
Bein stjórnun felst einkum í því að fela stofnunum ríkisins tiltekin verkefni.
Framhaldsskólar á Íslandi eru bæði opinberir skólar og aðrir skólar sem ráðherra viðurkennir.
Verzlunarskóli Íslands, Borgarholtsskóli og Háskólinn að Bifröst eru þeir skólar sem einkum
hafa komið að starfsnámi í verslun á undanförum árum og af þeim er bara Borgarholtsskóli
opinber framhaldsskóli en hinir skólarnir eru ekki opinberar stofnanir. Þeir lúta því ekki
almennri stjórn ráðuneytisins líkt og opinberir framhaldsskólar og falla því ekki undir það að
geta talist bein stjórnun. Það virðist heldur ekki hafa verið að frumkvæði ráðuneytisins að
verslunarnámi var komið á í Borgarholtsskóla. Þannig að segja má að ráðuneytið hafi ekki
með beinni stjórnun framhaldsskóla haft aðkomu að uppbyggingu og þróun starfsnáms í
smásöluverslun á undanförum árum.

Það sama virðist eiga sér stað hvað varðar

starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina.

Því er ætlað að vinna forvinnuna að

brautalýsingum en ekki virðist gert ráð fyrir inngripum stjórnvalda ef það gerist ekki sem
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merkir þá að tækinu bein stjórnun er ekki beitt gagnvart starfsgreinaráði skrifstofu- og
verslunargreina.
Með setningu laga og reglna um framhaldsfræðslu og fyrir framhaldsskóla hafa
stjórnvöld verið að nota tækið félagsleg reglusetning og með fjárlögum fjármálalega
reglusetningu. Segja má að varðandi reglusetningu hafi stjórnvöld verið afgerandi og með
skýra stefnu hvað varðar framhaldsskóla og framhaldsfræðslu.

Í þeirri stefnu, bæði í

framhaldsskólalögunum og framhaldsfræðslulögunum er mikil áhersla á að sinna þörfum
einstaklinga fyrir nám en lítil áhersla á að sinna þörfum atvinnugreina, eða samfélagins í
heild.

Stefnan í framhaldsskólalögunum og í framhaldsfræðslunni er ekki heldur tengd

saman og engin stefna virðist vera hvað varðar starfsnám á háskólastigi, samanber skýrslu
OECD. Þetta gerist þrátt fyrir að unnið hafi verið að lagasetningunni í öllu menntakerfinu á
svipuðum tíma eða frá 2006 til 2010.
Samningar eru fjórða tækið sem nýtt hefur verið.

Það er helst samningurinn við

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem fellur hér undir en einnig má fella viðurkenningu annarra
framhaldsskóla svo sem Verslunarskólans undir tækið samningar svo og Háskólann á
Bifröst.
Í framsetningu Salamons um tæki stjórnvalda eru sex mælikvarðar á styrk
mismunandi tækja við mismunandi aðstæður og einnig fjórar víddir, samanber fræðilega
umfjöllun í kafla 3.

Mælikvarðarnir eru: virkni, hagkvæmni, jafnræði, hve auðvelt í

framkvæmd, lögmæti og hve pólitískt æskilegt tækið er, sjá töflu 3. Víddirnar eru: þvingun,
hve markvisst tækið er, sjálfvirkni og sýnileiki.

Gæði tækja stjórnvalda hvað varðar

mælikvarða og víddir eru mjög matskennd og velta á atriðum eins og markmiðum, aðstæðum
og pólitísku viðhorfi þess sem metur. Í töflu 3 er lagt mat á, út frá mælikvörðum og víddum,
þau þrjú tæki stjórnvalda sem einkum hafa verið hér til umræðu, en það eru félagsleg
reglusetning, samningar og bein stjórnun. Hvert tæki fær fær eitt af þremur mögulegum
lýsandi orðum í umsögn í hverjum mælikvarða og hverri vídd. Notuð eru orðin: Plús, Núll og
Mínus og miðað er við að eini mælikvarðinn eða víddin sem gott er að hafa í lágmarki sé
þvingun. Ef þvingun er lítil þá kemur umsögnin Plús. Í töflu 3 eru mat á þremur stöðum
feitletrað niðurstöður til að leggja áherslu á mikilvægi þeirra. Mat á öðrum mælikvörðum og
víddum skipta minna máli fyrir heildarniðurstöðuna en byggjast engu að síður á mati
höfundar á þeim tækjum út frá starfsnámi í smásöluverslun.
Segja má að stefnumótun stjórnvalda hvað varðar tæki stjórnvalda felist einkum í vali
á tækjunum samningar og félagsleg reglusetning en nýta ekki tækið bein stjórnun sem er þó
hefðbundin leið stjórnvalda.
Það er afgerandi niðurstaða varðandi starfsnám í smásöluverslun að virkni félaglegrar
reglusetningar er ekki góð þar sem að nokkuð skýr lög hafa ekki haft í för með sér
uppbyggingu á námi í samræmi við þarfir.

Aðrir mælikvarðar og víddir í félagslegri
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reglusetningu eru metnir þannig að þeir komi vel eða nokkuð vel út enda hefur verið tækinu
félagsleg reglusetning verið beitt í málaflokknum. Tækinu var beitt með setningu laga um
framhaldsskóla þrátt fyrir andmæli hagsmunaðila varðandi einstaka þætti þeirra. Það er hins
vegar meira vafamál hvort tækið félagsleg reglusetning hafi verið notað við setningu
framhaldsfræðslulaga þar sem lögin voru nánast skrásetning á kerfi sem þegar var til staðar
og komið var á fót af hagsmunaaðilum.
Tafla 3 Gæði tækja stjórnvalda vegna starfsnáms í smásöluverslun
Félagsleg
reglusetning

Samningar

Bein stjórnun

Virkni

Mínus

Núll

Plús

Hagkvæmni

Plús

Núll

Núll

Jafnræði

Plús

Núll

Plús

Hve auðvelt í framkvæmd

Plús

Núll

Núll

Lögmæti

Plús

Núll

Plús

Hve pólitískt æskilegt

Núll

Plús

Núll

Þvingun

Núll

Plús

Núll

Markvisst

Plús

Plús

Plús

Sjálfvirkni

Plús

Núll

Mínus

Sýnileiki

Plús

Plús

Núll

Mælikvarðar

Víddir

Segja má að þegar tækin bein stjórnun og samningar eru borin saman í þessu
samhengi þá hafi bein stjórnun vinninginn hvað varðar virkni, jafnræði og lögmæti. Varðandi
lögmæti getur til dæmis leikið vafi á því, eins og nefnt var í einu viðtalinu, hvort hægt sé að
fela einkaaðila umsýslu með mati á erlendu námi einstaklinga. Auðveldara er að eiga við
virkni og jafnræði þegar opinber stofnun er nýtt til að framkvæma verkið en þegar sjá þarf
fyrir alla mögulegar aðstæður og koma þeim inn í samning. Hagkvæmni og hve auðvelt
verkefnið er í framkvæmd, er væntanlega áþekkt. Sýnileiki samninga er væntanlega betri
þar sem breytileikinn er meiri í beinni stjórnun. Sjálfvirkni samninga er væntanlega meiri og
þvingun minni. Það sem mestu máli skiptir er þó sennilega að samningar hafa vinninginn
varðandi hve pólitískt æskilegt tækið er, því þá er ekki verið að vinna gegn hagsmunaaðilum,
eða rugga bátnum eins og segir í einu viðtalinu. Á móti kemur að virkni beinnar stjórnunar er
meiri og það kann að vera einn af meginvanda stefnumótunar varðandi starfsmenntun í
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smásöluverslun að tækið bein stjórnun er ekki nýtt, engum framhaldsskóla er ætlað að sinna
því verkefni. Í þessu sambandi er áhugavert að bera stöðuna saman við Danmörku þar sem
starfgreinaráð virðist hafa vald til að bregðast við þörfum bæði fyrirtækja og nemenda.
Mat á beitingu tækja stjórnvalda leiðir til þeirrar niðurstöðu að stjórnvöld setja
almenna stefnu varðandi framhaldsskóla með lögum en skrásetja stefnu hagsmunaaðila með
lögum um framhaldsfræðslu.

Lögum um framhaldsfræðslu er síðan fylgt eftir með

samningum, en hvorki beinni stjórnun né samningum er beitt til að fylgja eftir lögum um
framhaldsskóla.

5.5.

Framkvæmdin

5.5.1. Menntunin
Frá haustönn 2002 til vorannar 2011 luku 30 nemendur verslunarstarfsnámi frá
Borgarholtsskóla sem er eina hefðbundna framhaldsskólanámið á þessu sviði sem hefur
verið í boði á undanförnum árum er ekki lengur í boði.

Um 70 nemendur hafa lokið

verslunarstjóranámi frá Háskólanum á Bifröst samkvæmt Hagstofunni eða um 200 nemendur
samkvæmt vef Háskólann á Bifröst. Námið flokkast sem framhaldsskólanám en er inn á síog endurmenntunarsviði skólans. Verslunarstjóranámið er enn í gangi og virðist vera eina
námið sem hefur gengið þokkalega á undanförum árum. Tæplega 300 manns hafa lokið
Verslunarfagnámi samkvæmt námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og þar af um
helmingur eftir raunfærnimat. Það virðist vera að fjara undan Verslunarfagnáminu því að
nær allir sem fóru námskeiðsleiðina í gegnum námið voru í því frá 2005 til 2009 og einungis
15 luku því 2011-12. Nær allir sem fóru í gegnum raunfærnimatið fengu það árin 2011 og
2012 en einungis 10 fengu raunfærnimat árið 2013.
Alls hafa því um fjögur til fimmhundruð manns lokið einhverju starfsnámi í verslun á
undaförum tíu árum sem gæti verið um tvö til þrjú prósent þeirra sem starfa í greininni ef
miðað er við verslun og viðgerðaþjónustu í heild en 6-7% ef miðað er við að smásöluverslun
sé um 36% af þeim fjölda. Lítið er vitað hvort þeir sem luku námi í Borgarholtsskóla eða
Verslunarfagnáminu starfi nú í verslun né um það hvernig námið hefur nýst starfsmönnum
eða fyrirtækjum. Upplýsingar liggja hins vegar fyrir um að verslunarstjóranámið hefur skilað
starfsmönnum og fyrirtækjum miklu þó það komi ekki fram í launum nema hjá um helmingi
nemenda. Starfsnám í smásöluverslun í framhaldsskólakerfinu og framhaldsfræðslunni er
lítið og slitrótt en verslunarstjóranámið á Bifröst vekur þó vonir um að hægt sé að ná árangri.
Það vekur einnig bjartsýni að töluvert er um umsóknir um styrki til að þróa verslunarnám í
þróunarsjóði sem bjóða sérstaklega upp á styrki til að þróa starfsnám. Einnig hefur verið
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skipulagt nám fyrir starfsþjálfa í verslun sem hefur þó ekki farið af stað en er samt vísbending
um vilja til að þróa vinnustaðanám í smásöluverslun.
Námskeiðahald sem tengist starfsmenntun í smásölu virðist ekki vera umfangsmikið.
Í viðtölunum kemur þó fram að stærri verslunarkeðjurnar séu með töluvert af námskeiðum
fyrir sitt starfsfólk. Einnig kemur fram í viðtali að námskeið á netinu um öryggismál hafi
gengið vel. Fyrirtæki innan Samtaka verslunar og þjónustu og félagsmenn í Landssambandi
íslenskra verslunarmanna eiga og reka Starfsmenntasjóð verslunar- og skrifstofufólks þar
sem starfsmenn geta fengið styrki til að stunda nám og fyrirtæki til að standa fyrir námi á
vegum þeirra. Nær allt fé sem sjóðurinn greiðir út fer til starfsmanna beint og ekki er skilyrt
að það gagnist þeim í starfi eða þeim fyrirtækjum sem þeir starfa hjá.
Í ársskýrslum starfsgreinaráðs skrifstofu og verslunargreina kemur fram að starf
ráðsins hefur ekki verið markvisst. Stór hluti ráðsins hætti árið 2011 en með nýju ráði hefur
umfang starfsins aukist. Í viðtölum og ársskýrslum má þó sjá að ráðið er í töluverðri óvissu
um hlutverk sitt en hefur valið að vinna frekar með framhaldfræðslunni en framhaldsskólum
þó að engin tengsl séu þar á milli samkvæmt stefnu stjórnvalda eins og hún birtist í lögum.
Þetta vinnulag virðist þó vera viðhaft með vitund og vilja stjórnvalda.

5.5.2. Kenningar og framkvæmd
Rannsóknir sem byggja á kenningum um framkvæmd stefnu eða stefnuinnleiðingu hafa að
töluverðu leyti verið rannsóknir á einstaka tilvikum en í vaxandi mæli hafa þær orðið víðtækar
megindlegar rannsóknir.

Einnig hafa þær þróast yfir í rannsóknir sem byggja meira á

greiningu gagna en úttekt út frá hugmyndum um að stefnumótunin fari annað hvort frá
stjórnvöldum til framkvæmdaaðila (e.: top down) eða að brugðist sé við viðfangsefnum sem
blasa við framkvæmdaraðilum (e.: bottom up).
Þessi ritgerð og rannsókn er að töluverðu leyti tilviksrannsókn þar sem starfsmenntun
í smásöluverslun er skoðuð svæðisbundið á Íslandi og einnig á Hornafirði sérstaklega. Í
þeim anda hafa verið tekin viðtöl og rýnt í gögn; bæði fyrirliggjandi og þau sem hafa verið
unnin sérstaklega. Í anda umfangsmeiri rannsókna hefur einnig verðið gerður samanburður
við önnur lönd. Kenningar um stefnutæki stjórnvalda út frá greiningu Salamons sem einkum
nýttust í umfjöllun stefnu nýtast eins og áður hefur komið fram einnig tengslum við
framkvæmdina.
Segja má að tilviksrannsóknin hafi leitt í ljós að framkvæmdin hafi gengið illa. Ekki
hefur gengið þrátt fyrir margvíslegar tilraunir og umfangsmikla vinnu og samráð á
undaförnum árum að koma á varanlegu starfsnámi í smásöluverslun. Í viðtölunum kemur
fram að það sé einkum um tíu manna hópur í tengslum við hagsmunaðila sem er reyna að
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koma á starfmenntun í smásöluverslun. Námið í skólum og hjá fræðsluaðilum hefur gengið
brösuglega og enn verr hefur gengið að koma á vinnustaðanámi. Námskeiðahald virðist
heldur ekki vera öflugt en þar er Starfsmenntasjóður skrifstofu- og verslunarfólks lýsandi
dæmi. Sá sjóður veitir nær eingöngu styrki til einstaklinga án þess að hagnýting í starfi sé
skilyrði fyrir styrkveitingu.

Rannsóknin á Hornafirði sýnir að staðan þar er verri en á

landsvísu en þar hefur til dæmis enginn farið í gegnum Verslunarfagnámið né
verslunarstjóranámið á Bifröst.
Framkvæmd laga um framhaldsskóla fellur nokkuð vel að lýsingunni sem miðar við að
innleiðingin eða framkvæmdin fari frá stjórnvöldum til framkvæmdaaðila (e.: top down).
Segja má að sú framkvæmd hafi gengið illa þar sem ekkert nám er í boði í framhaldsskólum
sem byggir á lögunum. Framkvæmd laga um framhaldsfræðslu er á sama hátt nær því að
falla að hugmyndum um framkvæmdaaðilar bregðist við viðfagsefnum eða þörfum (e.:
bottom up) sem leiðir svo til stefnumótunar.

Í því tilfelli er þó ekki um hefðbundna

framkvæmdaaðila að ræða þar sem viðkomandi framkvæmdaaðili varð til í gegnum vinnu
hagsmunaaðila. Segja má að framkvæmdaaðilinn ráði einnig ferðinni þegar Borgarholtsskóli
tekur það upp hjá sjálfum sér að koma á verslunarnámi þó að á þeim tíma hafi
námsbrautagerð ekki verið á forræði framhaldsskóla. Einnig má heimfæra starfsgreinaráðið
upp á þá rannsóknarnálgun sem fer frá framkvæmdaaðila til stjórnvalda þar sem þeim er
ætlað að koma fram með þau viðfangsefni í starfsmenntun í smásölu sem þarf að leysa.
Einu virðist því gilda hvort starfsmenntun sé skoðuð sem verkefni sem mótað er af
stjórnvöldum eða framkvæmdaaðilum því niðurstaðan er sú að lítið er að gerast af því sem
ætlunin var að gera en ástandið eru þó sínu verst hvað varðar framhaldsskólana.
Tæki stjórnvalda samkvæmt greiningu Salamons sem falla undir umfjöllun um
framkvæmd er þrjú eins og áður segir. Í fyrsta lagi lán, en Lánasjóður íslenskra námsmanna
lánar til nemenda í starfsnám í framhaldsskólum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Ekkert
slíkt nám er í gangi þannig að það tæki er ekki virkt. Annað tækið er framlög, en þar kemur
framlag úr Vinnustaðanámssjóði til álita en þar sem ekkert skipulagt nám er á því sviði þá er
það tæki ekki heldur virkt. Styrkir eru eina tækið sem er virkt, en það hefur verið nýtt til að
styrkja þróunarvinnu í tengslum við starfsnám í verslun.
Samanburður við þrjú önnur lönd virðist gefa til kynna að mat á stöðu greinarinnar
hvað varðar til dæmis álit almennings og starfsmannaveltu, sé svipað og hér á landi. Í hinum
löndunum hefur þó verið brugðist við með mun meira afgerandi hætti svo sem með skipulagi
á vinnustaðanámi en í Danmörku er aldargömul hefð fyrir slíku námi. Aðstæður að einhverju
leyti svipaðar en viðbrögð stjórnvalda ólík.
Niðurstaðan varðandi framkvæmdina er því sú að lítil menntun virðist í gangi innan
fyrirtækja, í framhaldsfræðslunni og í formlega skólakerfinu.

Framhaldsskólar og

starfsgreinaráð eru ekki að vinna saman að því að byggja upp starfsnám í smásöluverslun og
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sjóður á vegum atvinnulífsins er ekki nýttur til starfsnáms. Stjórnvöld eru afskiptalítil þegar
kemur að framkvæmdinni og helst að fámennur hópur innan fyrirtækjanna leiði það sem þó
er gert í því að byggja upp nám.

5.6.

Almennar niðurstöður og stef

5.6.1. Starfsmannavelta
Mikil starfsmannavelta er nefnd í viðtölum með nokkuð afgerandi hætti og vísað í gögn frá
fyrirtækjum sem þó lágu ekki á lausu. Í umfjöllun um stöðu verslunar í Bretlandi og Svíþjóð
er mikil starfsmannavelta einnig dregin fram. Einn viðmælandi nefnir að starfsmannaveltan
sé aðallega á milli fyrirtækja en að fólk sé ekki svo mikið að fara úr verslun í aðrar greinar.
Gögn úr launakönnun VR gefa ekki til kynna að starfsmannaveltan sé meiri en í öðrum
greinum.

Hvorki gagnvart einstaka fyrirtækjum né innan greinarinnar í heild.

Þeir sem

fullyrða að starfsmannaveltan sé mikil þekkja vel til innan greinarinnar og því er hugsanlegt
að þeir séu að vísa til starfsfólks sem ekki svarar könnun VR. Enda almennt séð ólíklegt að
þeir sem eru í hlutastarfi við afgreiðslu á kassa í matvöruverslun og eru þar fyrst og fremst
með skóla á veturna og sem sumarvinnu að þeir finni hjá sér mikla þörf til að svara VR
könnun um laun og kjör.

Því má telja líklegt að starfsmannavelta sé töluverð í

smásöluverslun og einkum á afmörkuðum sviðum hennar svo sem í stórmörkuðum. Því er
ekki víst að mikil starfsmannavelta sé almennt vandamál í smásöluverslun heldur gæti allt
eins verið að það sé bundið við tilteknar tegundir af verslunum og þá jafnvel við tiltekin störf.
Mikil starfsmannavelta, þó hún sé afmörkuð, getur haft neikvæð áhrif

á uppbyggingu

menntunar og þjálfunar. Ef auk þess er horft til þess að það virðast fyrst og fremst vera stóru
verslunarkeðjurnar sem eru að leiða það litla sem gert er í starfsmenntun í smásöluverslun
þá er undarlegt að ekki hafi verið tekin saman um þetta gögn og jafnvel reynt að meta hvort
aukin menntun leiði til minni starfsmannaveltu. Starfsmannavelta getur verið lykilatriði við að
varpa ljósi á hlutverk menntunar innan verslunarinnar en þó er ekki reynt að afla upplýsingar
um hana né kanna áhrif menntunar á hana.

5.6.2. Einstaklingsmiðað menntakerfi
Í umfjöllun um Starfsmenntasjóð Landsambands íslenskra verslunarmanna og
Samtaka í verslun og þjónustu kom fram að nær öll útgjöld sjóðsins renna til félagsmanna
verkalýðsfélaganna og að ekki er gert að skilyrði að námið gagnist viðkomandi í starfi eða því
fyrirtæki sem hann vinnur hjá. Sjóðurinn er með öðrum orðum ekki notaður til að byggja
markvisst upp starfsnám í smásöluverslun eða í öðrum atvinnugreinum sem hann tengist. Í
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nýmótaðri stefnu sjóðsins kemur þó fram að meira þurfi að huga að fyrirtækjum og
starfsmenntun innan greinarinnar. Í einu viðtali kemur fram gagnrýni á það að framlögin fari
ekki í ríkari mæli til fyrirtækja.

Þegar framhaldsfræðslulögin og framkvæmd þeirra eru

skoðuð kemur einnig fram rík áhersla á þarfir einstaklinga með litla formlega skólagöngu.
Ekki er rætt um atvinnugreinar með lágt menntunarhlutfall á sama hátt eða hliðstæðan, svo
sem að gera þurfi átak í því að auka menntun í fiskvinnslu, ferðaþjónustu og verslun. Í
skýrslu OECD er þetta eitt megingagnrýnisatriðið á starfsmenntakerfið á Íslandi, að kerfið sé
byggt upp í kringum þarfir nemenda frekar en samfélags og fyrirtækja. Þarfir einstaklinga
annars vegar og samfélags og fyrirtækja hins vegar fara oft saman en þurfa þó ekki að gera
það alltaf. Ef til dæmis þörfin fyrir tæknimenntað fólk er jafnmikil og um er talað þá væri hægt
að bregðast við því með veita þeim sem fara í slíkt nám styrk í stað námsláns og nýtt með
því á markvissan hátt eitt af tækjum stjórnvalda sem Salamon (2002) nefnir. Í Danmörku
virðist einstaklingshyggjan ekki vera jafn ríkjandi, samkvæmt lýsingu á uppbyggingu
starfsmenntakerfisins þar. Kerfið er þannig byggt upp að það geti brugðist við þörfum og
athugsemdum bæði nemenda og fyrirtækja.
Það virðist því nokkuð afgerandi að hagsmunum fyrirtækja og atvinnugreina er ekki
sinnt nægjanlega við stefnumótun, innleiðingu og framkvæmd starfsmenntunar almennt og
það að því að best verður séð á einnig við um starfsmenntun í smásöluverslun.

5.6.3. Tengsl skóla og atvinnulífs
Í almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla kemur fram að samstarf atvinnulífs og skóla
sé forsenda þess að skólar geti brugðist við þörfum atvinnulífsins. Í viðtölunum kemur fram
að atvinnulífið miðli kannski ekki upplýsingum til skóla, sé ekki tilbúið af leggja sitt að mörkum
né gera upp við sig hvað það vill. Einnig er talað um það að skólar hafi ekki áhuga á því sem
gert hefur verið í námskrármálum svo sem að nýta námskrá fyrir verslunarnám frá árinu 2007
og í skýrslum kemur það viðhorf fram að skipulag skóla á námi sé ekki nógu gott.

Í

viðtölunum er einnig rætt að skólar og fyrirtæki þurfi að tala saman, vinna saman og
sameinast um ákveðnar tillögur. Í stefnumótun forsætisráðuneytis er eitt aðalatriðið í því sem
þarf að gera er að greina þarfir atvinnulífs.
Fyrir liggur í aðalnámskrá að atvinnulíf og skólar þurfi að vinna saman og að greina
þurfi þarfirnar. Í viðtölum kemur fram að verulega vantar á að þetta hafi náð fram og einnig
virðist sem stjórnvöld ætli sér ekki að taka á því, samanber Hvítbókina þar sem einungis er
gert ráð fyrir samtali ráðuneytis og atvinnulífs í samráðferli um starfsmenntun á Íslandi.
Tengsl skóla og atvinnulífs virðast vera ónóg og að samráð vanti til að stuðla að góðu námi.
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5.6.4. Vinnustaðanám
Í þessari ritgerð er sá skilningur lagður í vinnustaðanám að hann er sá hluti starfsnáms sem
fer fram á vinnustað og er þá einkum horft til grunnnáms en einnig námskeiðhald á vegum
fyrirtækja á vinnustað. Vinnustaðanám er í skýrslu Rannsóknarseturs verslunarinnar metið
veikburða og ekki í föstum skorðum hvorki innan fyrirtækja né skóla. Inni í fyrirtækjum tekur
þjálfun nýliða frá nokkrum mínútum og upp í nokkrar klukkustundir. Í námskrá frá 2004 er
nánast ekki gert ráð fyrir vinnustaðanámi en í námskrá frá 2007 er gert ráð fyrir því, en sú
námskrá hefur ekki verið nýtt.

Vinnustaðanámið í Verslunarfagnáminu virðist ekki hafa

gengið vel en það virðist í þokkalegri stöðu í verslunarstjóranáminu á Bifröst. Í aðalnámskrá
framhaldsskóla er gert ráð fyrir að starfsnám skiptist í vinnustaðanám og bóknám í skóla. Í
reglugerð eru bæði námssamningar og starfsþjálfunarsamningar þar sem skólar eru í
lykilhlutverki varðandi utanumhald og skipulag.

Vinnustaðanámssjóður deilir út fé til

fyrirtækja sem taka nema í þjálfun en úr þeim sjóði fer ekkert til starfsþjálfunar í
smásöluverslun. Bæði úr stjórnsýslunni og atvinnulífinu kemur skýrt fram það viðhorf að
auka þurfi vinnustaðanám. Það kemur einnig fram í skýrslu OECD 2013 og í Hvítbókinni
2014 er vinnustaðanám einn af áherslupunktunum. Samanburður við Bretland, Svíþjóð og
Danmörku leiðir fram afgerandi mun á milli þessara landa og Íslands þegar kemur að
starfsnámi í smásöluverslun; ekki hvað síst í Danmörku þar sem um er að ræða aldargamla
hefð fyrir vinnustaðanámi. Þörfin fyrir vinnustaðanám virðist skýr, stefnan afdráttalaus en
framkvæmdin gengur illa, sérstaklega þegar kemur að framhaldsskólum. Vinnustaðanám fer
fram innan fyrirtækja eins og heiti námsins vísar til en þarf að vera tengt skóla svo það fái
almennt gildi utan fyrirtækis og tengist öðru skipulögðu námi. Tengsl skóla og fyrirtækja eru
hins vegar lítil sem engin þegar kemur að starfsnámi í smásöluverslun sem kann að skýra að
hluta stöðuna í vinnustaðanáminu.

5.6.5. Launahvati
Launakjör eru gjarnan nefnd sem skýring á því að starfsnám sé lítið í smásöluverslun. Í
viðtölum segja fulltrúar frá atvinnulífinu, verkalýðshreyfingunni, stjórnsýslunni og skólum að
þar sem laun hækki ekki sjálfkrafa við að fara í nám þá sé hvatinn til að bæta við sig
menntun mun minni en ella. Það kemur þó einnig fram það viðhorf að fyrst þurfi ávinningur
námsins að koma í ljós áður en að námið leiði til launahækkana. Það viðhorf er ríkjandi
þegar kemur að gerð kjarasamninga, því þar er gert ráð fyrir að samið sé um laun á
vinnustað á milli starfsmanns og fyrirtækis þar sem kjarasamningurinn sé fyrst og fremst
lágmarkssamningur. Í skýrslu Rannsóknarstofnunar verslunarinnar kemur síðan fram þegar
spurt eru um hækkun launa eftir nám í verslunarstjórnun að laun hækka einungis hjá um
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helmingi aðspurðra í kjölfar námsins. Í OECD skýrslunni er það líka nefnt sem skýring á
ófullnægjandi starfsnámi að munur á launum ófaglærðra og faglærðra sé of lítill. Það er mjög
afgerandi viðhorf þeirra sem rætt var við í viðtölunum að tengja þurfi saman með skýrum
hætti laun og menntun og það sama er upp á teningnum í rannsóknum og skýrslum.
Kjarasamningurinn sýnir hins vegar það að ráðandi viðhorf er að semja beri um greiðslur fyrir
menntun á milli starfsmanns og fyrirtækis en ekki að binda í kjarasamningum tengingu
menntunar og launa.

5.6.6. Rannsóknir og upplýsingaöflun
Upplýsingaöflun um þarfir smásöluverslunar fyrir menntun eða stöðu menntunar innan
hennar, virðist ekki hafa farið fram með heildstæðum og skipulögðum hætti. Þarfirnar voru
þó greindar við gerð námskrár í verslunarmenntun frá árinu 2007 og einnig við gerð
námskrár í Verslunarfagnámi. Gögnum úr þeim var þó ekki haldið skipulega saman né voru
þau birt opinberlega. Í viðtali kemur meðal annars fram að í norrænni skýrslu um þarfir
atvinnulífsins eru engar upplýsingar um Ísland aðrar en lýsing á skólakerfinu og einnig að
Íslendingar taki ekki þátt í evrópsku samstarfi um gagnsemi vinnustaðanáms. Í öðru viðtali
kemur fram að Norðmenn hafi komist að því að um 40% af því sem gagnast best í vinnunni
hafi menn lært á vinnustaðnum. Í skýrslum frá bæði atvinnulífinu og OECD er gagnrýnt að
námsráðgjöf byggi ekki á þekkingu á þörfum atvinnulífsins. Í skýrslu frá forsætisráðuneytinu
er lögð áhersla á að afla þurfi skipulagðra upplýsingar um þarfir atvinnulífsins og í skýrslu
OECD segir að engum virðist ætlað að afla upplýsinga kerfisbundið um starfsnám. Ekki eru
aðgengilegar upplýsingar hjá Hagstofunni um fjölda þeirra sem starfa í smásöluverslun.
Hvað þá um mismunandi menntun þeirra eftir til dæmis gerð verslana eða stærð fyrirtækja.
Tölum Hagstofunnar og Háskólans á Bifröst hvað varðar fjöldann sem hefur lokið
verslunarstjóranáminu ber ekki saman.
upplýsingaöflun

um

menntun

í

Eini ljósi punkturinn hvað varðar rannsóknir og

smásöluverslun

eru

rannsóknir

og

skýrslugerð

Rannsóknarseturs verslunarinnar sem birt hefur fjölmargar skýrslur á vef sínum.
Skipulag upplýsingaöflunar hvað varðar starfsnám í smásöluverslun er því ómarkvisst
og gerir mat á stöðunni erfiðari en ella.
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5.7.

Heildarniðurstaða

Hér verður tekin saman heildarniðurstaða rannsóknarinnar um stöðu, þarfir, stefnu og
framkvæmd starfsmenntunar í smásöluverslun á Íslandi.

Einnig verða teknar saman

niðurstöður varðandi þau sex stef sem tengjast inn í fleiri en eitt svið rannsóknarinnar.
Staða verslunar og þá einnig smásöluverslunar er fremur veik á Íslandi sem birtist
ekki hvað síst í minni framleiðni hennar en annarra atvinnugreina á Íslandi og minni
framleiðni en verslunar í samanburðarlöndum. Þróun í netverslun virðist einnig benda í
sömu átt. Starfsmenntunin dregur dám af þessari stöðu greinarinnar þar sem hún er lítil og
þá helst innan stærri verslunarkeðja. Menntunarstaðan virðist falla að kenningum Mintzbergs
um stöðlun hæfni þar sem einföld störf þarfnist ekki mikillar þjálfunar eða menntunar.
Greining á þörf gefur þó til kynna að störfin geti verið flóknari en menntunarstaðan segi til um
og þá að það myndi gagnast greininni að stöðlun hæfni færi frá því að vera einföld yfir í það
að verða í auknum mæli skipulögð samningsbundin þjálfun á vinnustað sem er annað þrep í
stöðlun hæfni samkvæmt Mintzberg. Greiningin bendir einnig til að auka þurfi fagbundna
menntun á þriðja stigi stöðlunar á hæfni sem fer fram í framhaldsskólum og háskólum. Til að
það gerist þá þarf stefna stjórnvalda og vera skýr og framkvæmdin markviss en ekki síður
þarf smásöluverslunin að átta sig á þeim tækifærum sem geta legið í aukinni menntun.
Þó stefna stjórnvalda sé að sumu leyti nokkuð skýr í lögum þá er hún ekki heildstæð.
Eftirfylgnin og framkvæmdin er ekki í góðu lagi og val á stjórntækjum samkvæmt
hugmyndum Salamons virðist hvorki markvisst né heildstætt.
Fleiri þættir auka enn á vandann.

Mikil starfsmannavelta á að því er virðist

afmörkuðum sviðum smásöluverslunar gerir uppbyggingu menntunar erfiðari um, leið og
skortur á menntun gæti verið hluti af skýringunni á starfsmannaveltunni. Þarna virðist aftur
birtast metnaðarleysi verslunarinnar í því að nota menntun til að vinna sig út úr vandanum.
Starfsmenntun á Íslandi virðist í of litlum mæli byggjast á þörfum fyrirtækja,
atvinnugreina og samfélags. Samstarf fyrirtækja og skóla um menntun er ófullnægjandi og
vinnustaðanám veikburða. Menntun leiðir ekki beint til launahækkana sem dregur úr hvata til
að menntunar og síðast en ekki síst er öflun og miðlun upplýsinga um starfsnám í
smásöluverslun fjarri því nógu góð.
Í heild er niðurstaðan sú að staða greinarinnar er veik, þarfir koma ekki fram, stefnan
óheildstæð og framkvæmdin brotakennd sem leiðir til þess að starfsmenntun í
smásöluverslun á Íslandi er ekki í samræmi við það sem greinin þarf til að blómstra.
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Helstu niðurstöður á punktaformi um starfsmenntun í smásöluverslun:


Staða greinarinnar er veik einkum þegar litið er á framleiðni og líklega einnig
nýsköpun.



Menntun í greininni er lítil en margar tilraunir hafa verið gerðar til að bæta hana.



Þörf er á aukinni menntun svo sem varðandi frumkvæði og sköpun en þær
þarfir koma þó ekki skýrt fram.



Stefna stjórnvalda er nokkuð skýr á afmörkuðum sviðum en ekki heildstæð.



Engum framhaldsskóla er falið að sinna starfsmenntun í smásöluverslun.



Framhaldsskólar sinna ekki því hlutverki sem þeim er falið í lögum.



Framboð náms er brotakennt og án afskipta stjórnvalda.



Hlutverk starfsgreinaráðs skrifstofu- og verslunargreina er óljóst og starfið ekki í
samræmi við setta stefnu í lögum.



Menntakerfið miðast ekki nóg við þarfir greinarinnar og samfélagins.



Tengsl skóla og atvinnulífs eru ófullnægjandi.



Formlegt vinnustaðanám er vart til staðar.



Laun og menntun eru ekki tengd saman.



Skipulögð upplýsingaöflun á sér ekki stað og engum viðist ætlað að annast
hana.
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6. Lokaorð
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er starfsmenntun í smásöluverslun. Eins og kemur fram í
inngangi er hún einnig hugsuð til að varpa ljósi á starfsmenntun víðar og þá aðallega
starfsmenntun í greinum þar sem hún er lítil og brotakennd, það er að segja í ferðaþjónustu
og sjávarútvegi auk verslunarinnar. Einnig má segja að rannsóknin beinist að menntakerfinu,
stjórnkerfinu og atvinnulífinu og hvernig þessi kerfi vinna saman í samfélaginu í heild.
Rannsóknin fjallar um menntakerfið út frá framkvæmd og stefnumörkun í starfsmenntun í
smásöluverslun. Hún fjallar um stjórnkerfið einkum út frá stefnumörkun og hún fjallar um
atvinnulífið út frá umfjöllun um þátt atvinnurekenda og verkalýðsfélaga í stefnumótun og
framkvæmd svo og í umfjöllun um stöðu og þarfir.

Í rannsókninni er einnig gerður

samanburður við þrjú önnur lönd en sá samanburður er þó ekki ítarlegur.
Í lok umræðu um niðurstöður vakna ýmsar spurningar. Í fyrsta lagi að hve miklu leyti
eiga niðurstöður við varðandi annað starfsnám?

Eiga niðurstöðurnar um slæma stöðu,

vangreindar þarfir, óheildstæða stefnu einnig við í sjávarútvegi og ferðaþjónustu? Það er
ekki ólíklegt þar sem þar eru á ferðinni að stórum hluta sömu aðilarnir svo sem skólar,
stjórnvöld og einnig að töluverðu leyti sömu hagsmunaaðilar.
Í öðru lagi er spurning um það að hve miklu leyti niðurstöður eigi við um stjórnkerfið
almennt? Aðrar rannsóknir á stjórnkerfinu benda til að stefnumótun sé fálmkennd og því ekki
ólíkt því sem er varnandi starfsnámið í smásöluverslun.
Í þriðja lagi er spurning hvað má læra af samanburði við önnur lönd? Einkum það að
þeim virðist takast betur að koma á starfsnámi smásöluverslun en okkur. Má ekki einnig
segja að samanburðurinn við önnur lönd hvað varðar skipulag vinnustaðanáms að kerfið á
Íslandi hafi ekki enn náð að bregðast við svipaðri stöðu og þörfum með jafn afgerandi hætti
og þar er gert og sé því ekki að vinna með jafn skipulögðum hætti og þau? Ekki ber á öðru.
Ýmislegt annað er áhugavert að spyrja um.

Er ofuráhersla á nemandann og

einstaklinginn í lögum um framhaldsskóla lögum um

framhaldsfræðslu, kjarasamningum

verslunarfólks

og

starfsmenntasjóði

verslunar

og

þjónustugreina

birtingarmynd

einstaklingshyggju sem grunnstefnu í uppbyggingu menntakerfis og starfsnáms í stað þess
að byggjast á hagsmunum atvinnulífsins og samfélagsins í heild sem einnig má nefna
almannahag? Ekki verður annað séð en að svo sé.
Er vont aðgengi að upplýsingum og skipulagsleysi við öflun þeirra lýsandi fyrir
stjórnkerfi sem vinnur ekki skipulega að stefnumótun? Þannig virðist það vera.
Birtist stefnuleysið ekki líka í veikburða aðgerðum við að koma á tengslum á milli
atvinnulífs og skóla eða skóla og framhaldsfræðslu? Enn og aftur er svarið að ekkert bendi
til annars.
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Svörin og spurningarnar hér fyrir fyrir framan vísa þó fyrst og fremst til þess að frekari
rannsókna er þörf. Vonandi mun þessi ritgerð, og rannsóknin sem hún byggir á, sýna að þörf
er á umfangsmiklum rannsóknum á þessu sviði og skipulagðri upplýsingaöflun. Einnig og
ekki síður mun ritgerðin og rannsóknin vonandi nýtast í uppbyggingu og þróun starfsnáms í
smásöluverslun en ýmis merki eru um það þrátt fyrir allt að þar séu hlutirnir að færast til betri
vegar.
Að lokum kemur hér listi yfir það sem höfundur metur að séu brýnustu verkefnin
framundan hvað varðar starfsnám í smásöluverslun og starfsnám almennt:
 Fela þarf einhverjum framhaldsskóla að sjá um starfsnám í
smásöluverslun.
 Koma þarf á skipulögðu vinnustaðanámi.
 Tengja þarf saman laun og menntun í kjarasamningum verslunarfólks.
 Skýra þarf markmið og völd starfsgreinaráðs skrifstofu- og
verslunargreina.
 Móta þarf heildstæða stefnu um starfsnám sem nær til framhaldsfræðslu,
framhaldsskóla, háskóla og vinnustaðanáms.
 Koma þarf á skipulögðu samstarfi um starfsnáma á milli
framhaldsfræðslu, framhaldsskóla, háskólar, menntamálayfirvalda og
hagsmunaaðila.
 Starfsmenntaskerfið þarf í auknum mæli að byggjast á þörfum
atvinnugreina og samfélags.
 Mikilvægt er að hefja skipulagða og markvissa gagnasöfnun.
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Viðaukar

Viðauki 1 Viðtalsrammar
Viðtalsrammi fyrir stefnumótun ráðuneytis
Staða þín og reynsla varðandi starfsnám þróun þess og uppbyggingu?
Hvernig tengist þú starfsnámi í verslun?
Hefur þú haft bein afskipti að uppbyggingu og þróun starfsmenntunar í verslun?
Getur þú farið almennt yfir það sem gert hefur verið til að byggja upp starfsmenntun á
framhaldsskólastigi?
Á ríkið að koma að stefnumótun og uppbyggingu starfsnám og þá starfsnámi í verslun
sérstaklega?
Hverjir koma helst að uppbyggingu og þróun starfsnáms í verslun?
Hvert er hlutverk hvers og eins?
Hefur verið mótuð stefna fyrir starfsnám í smásöluverslunum?
Hefur verið leitað skipulega eftir þörfum smásöluverslunarinnar fyrir starfsmenntun?
Liggja fyrir upplýsingar og greining á þörfum fyrir stafsnám í smávöruverslun?
Hvað hefur verið gert á undanförnu?
Hvernig er samskiptum háttað á milli aðila?
Hverjar eru helstu hindranir í uppbyggingu starfsmenntunar í smávöruverslun?
Hver er staðan núna?
Þarf eitthvað að bæta og laga og ef svo hver á að gera það? Þarf að vinna með
öðrum hætti að uppbyggingu starfsmenntunar í smávöruverslun?
Hefur þú skoðanir á því hvers vegna lítil eftirspurn virðist vera eftir starfsnám í
smávöruverslun?
Hvernig er háttað samskiptum hagsmunaðila, ráðuneytis og stjórnmálamanna hvað
varðar starfsmenntun og þá starfsmenntun í verslun sérstaklega?
Hafa eftirtalin atriði verið notuð til að koma stefnu ráðuneytis í framkvæmd: Verkefni
sett til stofnanna, lög og reglugerðir, samningar, styrkir, ávísanakerfi, skattar,
kjarasamningar og annað?
Eru aðferðir valdar eftir: Virkni, hagkvæmni, jafnræði, hve auðvelt í framkvæmd,
lögmæti og hve pólitískt æskilegt tækið er?
Hvert er hlutverk eftirtalinna? Stjórnmálamanna, ráðuneytis, skóla og fræðsluaðila,
fagkennara, nemenda, hagsmunaaðila og almennings.
Námskrá frá 2007 Þjónustugreinar, verslunarbraut. Hvernig unnin og hvar kennd?
Viðtalsrammi fyrir hagsmunaaðila
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Hvernig tengist þú starfsnámi í verslun?
Hefur þú haft bein afskipti að uppbyggingu og þróun starfsmenntunar í verslun?
Hverjir koma helst að uppbyggingu og þróun starfsnáms í verslun?
Hvert er hlutverk hver og eins?
Hvað hefur verið gert á undanförnu?
Hvernig er samskiptum háttað á milli aðila?
Hverjar eru helstu hindranir?
Hver er staðan núna?
Þarf eitthvað að bæta og laga og ef svo hver á að gera það?
Hvert er hlutverk eftirtalinna? Stjórnmálamanna, ráðuneytis, skóla og fræðsluaðila,
fagkennara, nemenda, hagsmunaaðila og almennings.
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Viðtalsrammi vegna námskrárgerðar.
Vinna við greiningu á þörfum og hæfni fyrir fólk í verslun og þjónustu?
Hvað gert?
Hvernig unnið?
Hverjir komu að því?
Hverjir réðu ferðinni?
Hvernig gekk?
Hverjar eru helstu hindranir í uppbyggingu starfmenntunar og þá í verslun
sérstaklega?
Á ríkið að vera .leiðandi og stefnumáotandi varðandi uppbyggingu á starfsmenntun
eða einhverjir aðrir?
Hvernig er háttað samband stjórnmála, ráðuneytis, skóla og hagsmunaaðila hvað
varðar starfsmenntun og þá verslunarmenntun sérstaklega?
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Viðtalsrammi fyrir skóla og fræðsluaðila
Hvernig tengist þú starfsnámi í verslun?
Hefur þú haft bein afskipti að uppbyggingu og þróun starfsmenntunar í verslun?
Hverjir koma helst að uppbyggingu og þróun starfsnáms í verslun?
Hvert er hlutverk hver og eins?
Hvað hefur verið gert á undanförnu?
Hvernig er samskiptum háttað á milli aðila?
Hverjar eru helstu hindranir?
Hver er staðan núna?
Þarf eitthvað að bæta og laga og ef svo hver á að gera það?
Hvert er hlutverk eftirtalinna? Stjórnmálamanna, ráðuneytis, skóla og fræðsluaðila,
fagkennara, nemenda, hagsmunaaðila og almennings.
Hefur skólinn komið að uppbyggingu og þróun starfsnáms fyrir verslunarfólk?
Hver á frumkvæðið að uppbyggingu og þróun? Stjórnmálamenn, ráðuneyti,
hagsmunaaðila, skólastjórnendur, fagkennarar. Hvernig er samskiptum háttað við
þessa aðila?
Hvernig hefur gengið að þróa og byggja upp nám?
Hverjar eru helstu hindranir í uppbyggingu og þróun starfsnáms í verslun?
Hvernig eru samskiptin á milli framhaldsfræðslunnar og framhaldsskóla og háskóla
þar sem við á?
Hvaðan koma nemendurnir og hvernig er farið að því að ná til þeirra og fá þá til að
fara í námið?
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Viðauki 2 Könnunareyðublað
Eyðublað fyrir úttekt á verslunum á Höfn
Könnun á menntun starfsmanna í verslunum
Eyjólfur Guðmundsson apríl 2014

Nafn fyrirtækis:
Fjöldi verslanna
Fjöld starfsmanna
Fjöldi starfa
Dagvöru- Sérvöruverslun
verslun

Blönduð
verslun

Vefverslun

Tegund verslunar

Miðað við formleg
námslok á hverju
skólastigi

Lokið
Lokið
einhverri
einhverri
Grunnskólanámsbraut
háskólamenntun
í framhaldgráðu
skóla

Alls

Fjöldi eftir menntun
Starfstími
Innan við ár
1-5 ár
Lengur en 5 ár

Hásk.

Framh.sk.

Grunnsk.

Störf og menntun
Almenn afgreiðsla
verslunarstjóri
Önnur störf

Hásk.

Framh.sk.

Grunnsk.
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Lokið
framhaldsskólamenntun á
starfsviði
verslunarinnar

Lokið
háskólamenntun á
starfssvið
verslunarinnar

Verslunarfagnám
Fræðslumiðstöðvar
Atvinnulifsins

Starfstengd
námskeið
á árinu
2013

