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Abstract 

When we travel, the desire of most people is to experience good service and 

professionalism. The service may be in many ways, as it is unthinkable and intangible. It is 

presented as soon as it is handled. We often do not realize good service until we experience 

it. A large part of travel is related to hotels and restaurants, and there are servers at the front 

line. 

Here is an examination of whether education in Iceland is in line with their work. There 

were eight qualitative interviews between four graduates and four skilled workers. These 

conclusions were chosen with the aim of obtaining the most comprehensive overview of 

the above topics. The number of educated helpers and cookers has not been in line with 

increased tourist flows to Iceland. The labor market calls for professionals in this field, but 

the lack of educated assistants means that those with education are more often than not in 

the senior position. The results of the study show a high degree of consistency in the 

responses of all eight interviewees; They requested certain changes related to their study 

and work. Therefore, it can be concluded that further research is needed on this subject. 

Professionalism - Credibility - Quality of service - Education - Occupational training 

 

 



 

Útdráttur 

Þegar við ferðumst er ósk flestra að upplifa góða þjónustu og fagmennsku. Þjónustan getur 

verið á margan hátt, þar sem hún er óáþreifanleg og óefnisleg. Hún er framreidd um leið og 

hún er afgreidd. Við gerum okkur oft ekki grein fyrir góðri þjónustu fyrr en við upplifum 

hana. Stór partur af ferðalögum tengist hótelum og veitingahúsum og þar eru 

framreiðslumenn í fremstu víglínu.  

Hér er til rannsóknar hvort menntun framreiðslumanna á Íslandi sé í takt við starf þeirra. 

Tekin voru átta eigindleg viðtöl sem skiptust á milli fjögurra útskriftarnema og fjögurra 

starfandi faglærðra framreiðslumanna. Þessi úrtök voru valin með það í huga að fá sem 

heildstæðast yfirlit yfir ofangreint viðfangsefni. Fjöldi menntaðra framreiðslu- og 

matreiðslumanna hefur ekki verið í takti við aukinn ferðamannastraum til landsins. 

Vinnumarkaðurinn kallar á fagfólk á þessu sviði, en skortur á menntuðu framreiðslufólki  

þýðir að þeir sem eru með menntunina eru oftar en ekki fengnir í yfirmannastöður. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna mikið samræmi  í svörum allra átta viðmælendanna; þeir 

óskuðu eftir ákveðnum breytingum sem tengjast námi þeirra og starfi. Því má draga þá 

ályktun að frekari rannsókna er þörf á þessu viðfangsefni.  

Fagmennska – Trúverðugleiki – Þjónustugæði – Menntun – Starfsþjálfun  
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1 Inngangur 

Áhugi minn á ferðaþjónustu, námi og starfi framreiðslumanna byggist að verulegu leyti á 

þekkingu minni og reynslu af hótel og veitingastarfinu. Ég útskifaðist sem 

framreiðslumaður frá Hótel- og veitingaskólanum árið 1993, eftir þriggja ára iðnnám á 

hótel Holiday Inn í Reykjavík. Allar götur síðan hef ég meira og minna verið við störf sem 

framreiðslumaður eða veitingastjóri á hótelum, skemmtistöðum og veitingastöðum. 

Rannsóknarefni þessarar ritgerðar tekur því mið af þeirri þróun á starfinu sem ég hef 

upplifað sjálf á mínum starfsferli.  

Ferðaþjónustan hefur verið aðaldrifkrafturinn í íslensku efnahagslífi á umliðnum árum. 

Rúmlega 2,2 milljónir ferðamanna komu til landsins árið 2017, sem er aukning um 24% frá 

árinu 2016 og hefur ferðaþjónustan skapað gríðarlegar tekjur fyrir ríki og sveitarfélög á 

síðustu árum. Til að tryggja stöðu ferðaþjónustunnar til framtíðar verður að horfa til 

stöðugs rekstrarumhverfis, skilvirks regluverks og uppbyggingar á innviðum sem m.a. 

felast í aukinni menntun innan ferðaþjónustu. Mennt er máttur stendur einhvers staðar og 

með aukinni hæfni starfsfólks eykst framleiðni og arðsemi innan fyrirtækja. Gott er að hafa 

í huga að hæfni, fagmennska og viðmót starfsmanna tengjast beint jákvæðri upplifun 

ferðamanna. framreiðslugreinin byggist á þjónustu sem grundvallast á góðri menntun og 

þjálfun starfsfólks. Gæðaeftirlit innan greinarinnar fer nú í auknum mæli fram á 

samfélagsmiðlum og ekki síst af sjálfum viðskiptavinunum, því er mikilvægar en nokkru 

sinni að kunna vel til verka (Grímur Sæmundsen, 2018, bls. 4-5).  

 „Árið 2017 voru að jafnaði um 25 þúsund starfsmenn í ferðaþjónustu á Íslandi. Fæstir 

þessara einstaklinga hafa hlotið formlega menntun í greininni og því þarf að lyfta 

Grettistaki til að efla starfsmenntun og auka hæfni þeirra“ (Samtök ferðaþjónustunnar, 

2018, bls 26).  Margt gott hefur verið gert til að efla gæðakerfi innan veitingageirans og því 

ber að fagna. Má þar nefna stofnun Vakans, sem er gæðaviðmið fyrir hótel og veitingastaði 

á Íslandi, unnið eftir nýsjálensku gæðakerfi sem kallast Qualmark og gæðaviðmiðum frá 

evrópska Hotelstars kerfinu. „Ferðamálastofa stýrir Vakanum en verkefnið var unnið í 
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samvinnu við Samtök Ferðaþjónustunnar, Nýsköpunarmiðstöð og Ferðamálasamtök 

Íslands.“   

Frá því að ég útskrifaðist hef ég nánast ávallt borið ábyrgð á að þjálfa ófaglærða starfsmenn 

til starfa inni í veitingasal. Auk þess að sjá um stjórnun og ráðningu starfsfólks, hafa 

yfirumsjón með pöntunum, gera matseðla og vínseðla, eiga samskipti við birgja, annast 

vaktaskipulag o.s.frv. Vissulega var ég vel undirbúin með mína menntun frá Hótel- og 

veitingaskóla Ísland, en einnig var mjög margt sem ég þurfti að takast á við af eigin 

rammleik, án þess að hafa fengið þjálfun í því á skólaárunum. Tilgangur þessarar ritgerðar 

er ekki að alhæfa heldur að rannsaka hvort  námið frá Hótel- og matvælaskólanum nýtist 

starfandi framleiðslumönnum í ferðaþjónustu í dag og hvað megi betur fara í náminu 

þannig að faglærðir framreiðslumenn séu sem best í stakk búnir til þess að mæta kröfum 

um gæði og fagmennslu í nútíma ferðaþjónustu. Út frá minni reynslu, fjölgun ferðamanna, 

breytinga í veitingaflórunni og fjölgun ófaglærðra þjóna, velti ég því fyrir mér hvort  þeir 

faglærðu þjónar sem hafa stundað þetta nám í þrjú ár, séu tilbúnir í það krefjandi starf sem 

menntaður framreiðslumaður þarf að takast á við. Út frá þessum hugsunum urðu 

eftirfarandi rannsóknarspurningar til:  

• Er nám framreiðslumanna að nýtast þeim í starfi þeirra ?  

• Er einhver námsgrein/ar sem sárlega vantar í námið til að uppfylla kröfur innan 

þessarar starfstéttar ?  

• Er einhver námsgrein/ar sem eru algerlega gagnslausar í þessu námi ?  

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum, voru tekin átta viðtöl þar sem við sögu 

komu fjórir útskriftarnemendur og fjórir útskrifaðir- og starfandi framreiðslumenn. Mig 

langaði til að fá fram viðhorf þeirra sem voru að læra og þeirra sem þegar voru farnir að 

nýta sér námið í starfi. Tilgangurinn með því að taka viðtal við einstaklinga úr þessum 

tveimur hópum, var að sjá hvort samræmi væri í svörum þeirra sem gæti gefið til kynna 

hvernig námið væri að nýtast þeim.  

Ritgerðin er þannig uppbyggð að hún hefst á inngangi þar sem viðfangsefnið er kynnt. 

Annar kafli fjallar um stöðu þekkingar þar sem rýnt er í hugtakið þjónusta, nám og starf 

framreiðslumanns lýst og til að fá enn betri innsýn í starfið er saga Hótel- og 
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matvælaskólans kynnt. Aðferðafræði ritgerðarinnar er í kafla þrjú. Að lokum eru 

niðurstöður og umræður í köflum fjögur og fimm.  

 





 5 

2 Þjónusta 

Skilgreining á hugtakinu þjónusta er ekki auðveld. Næstum eins og að skilgreina hugtakið 

ást. Flest okkar finna þegar við fáum góða þjónustu eða verðum ástfangin en hvernig getum 

við lýst því með orðum? 

Þjónusta er óáþreifanleg og óefnisleg. Hún er framreiðsla og afgreiðsla í senn en ekki 

einhver hlutur sem hægt er að taka fram þegar þörf krefur og hún verður ekki geymd á lager 

til sölu síðar.  (Zeithaml o.fl., 1990, bls.15).  

Samkvæmt rannsóknum eru það einkum fjögur atriði sem hafa ber í huga þegar 

þjónustugæði eru metin:  

Í fyrsta lagi eru það upplýsingar: Jákvætt umtal vekur áhuga á viðkomandi stað. Við sjáum 

fyrir okkur viss gæði og öflum síðan nánari upplýsinga hjá þeim sem mælt hefur með 

staðnum og þjónustunni þar. Loks myndum við okkur eigin skoðun áður en farið er af stað.  

Í öðru lagi eru það persónulegar þarfir/þjónusta. Engir tveir eru eins og þegar kemur að 

séróskum okkar teljum við sjálfsagt að hlustað sé á okkur og óskir okkar uppfylltar. 

Í þriðja lagi er fyrri reynsla. Slæma reynsla af einhverjum öðrum stöðum er hægt að nota í 

samanburðarskyni.  

Í fjórða og síðasta lagi er ytra útlit veitingarstaðarins: Hvaða upplýsingar eru augljósar? 

Hverju er lofað og hvað er staðið við? (Zeithaml o.fl., 1990, bls.19).  

2.1 Þjónustugæði SERVQUAL 

SERVQUAL þjónustugæða líkanið er eitt þekktasta hjálpartækið sem notað er til að bæta 

þjónustugæði (e. service quality) innan fyrirtækja. Líkanið er hannað með það í huga að 

finna ákveðin BIL sem verða á milli væntinga (e. an expectations) og skynjunar (e. a 

perceptions) viðskiptavina/gesta, á gæðum þeirrar þjónustu sem fyrirtækið er að bjóða upp 

á. (Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006, bls.34).   
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Þetta líkan hefur reynst margvíslegum þjónustufyrirtækjum mjög vel m.a. vegna þess að: 

• Það hefur verið samþykkt sem ákveðinn staðall til að meta mismunandi þjónustu. 

• Það hefur sýnt fram á gildi sitt í mismunandi aðstæðum og stigum þjónustunnar 

• Sýnt hefur verið fram á að það sé áreiðanlegt, sem þýðir að mismunandi lesendur 

túlka spurningarnar á sama hátt 

• Líkanið er ódýrt og auðvelt í notkun, með aðeins tuttugu og tveimur tölfræðilegum 

spurningum sem er fljótsvarað, bæði af viðskiptavinum og eigendum. 

• Að lokum er stöðluð greiningaraðferð notuð til að aðstoða túlkun og niðurstöður. 

(Foster, 2004, bls. 221).  

Við gerð SERVQUAL voru þrjár spurningar sem brunnu á rannsakendum og voru 

driffjöðrin í gerð þessa líkans. Fyrirtæki sem eru í einhverjum vafa um hvort nota skuli 

líkanið, eða vilja bæta sína þjónustu, geta einnig spurt sig þessara spurninga áður en haldið 

er af stað: 

• Hvað eru þjónustugæði ? 

• Hvað veldur vandamálum í þjónustu ?  

• Hvað geta fyrirtæki gert til að leysa þessi vandamál og bæta þjónustu sína ? 

(Zeithaml o.fl., 1990, bls. x).  

SERVQUAL líkanið hefur 5 þjónustu bil (Zeithaml o.fl., 1990, bls. 131). Þau kallast: 

1. Áþreifanlegar væntingar (e. Tangibles): Líkamlegt umhverfi táknað af hlutum (til 

dæmis innanhúss hönnun) og viðfangsefni (til dæmis útlit starfsmanna) eins 

skynjun stjórnenda á væntingar viðskiptavina í formi markaðsrannsókna. 

2. Áreiðanleiki (e. Reliability): Geta þjónustuveitunnar til að veita nákvæma og 

áreiðanlega þjónustu. 

3. Viðbrögð (e. Responsiveness): Vilji fyrirtækisins að aðstoða viðskiptavini sína með 

því að veita hraða og skilvirka þjónustu.  
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4. Trygging (e. Assurance): Nokkur atriði sem veita viðskiptavinum traust, til dæmis að 

fyrirtækið geti boðið upp á sértæka þjónustuþekkingu, kurteislega og trúverðuga 

hegðun starfsmanna og staðið við gefin loforð.  

5. Samúð (e. Empathy): Þjónustufyrirtækið er reiðubúið að veita hverjum viðskiptavini 

persónulega þjónustu og kunnáttu til að taka á vandamálum (Hovenga, 2010, bls. 

12).  

Notkun á SERVQUAL líkaninu getur gefið góða mynd af styrkleikum og veikleikum 

fyrirtækis.  

2.1.1 Bil 1 - Væntingar sem eru áþreifanlegar (e. tangibles) 

Bil 1 fjallar um tvennt, áþreifanlegar væntingar á þjónustu eins og innanhús hönnun og 

þjóna í sal eða aðra starfsmenn. Einnig fjallar bilið um væntingar viðskiptavinar (e. 

customer expectations) og það sem stjórnendur skynja (e. management perceptions). 

Lykilatriðin sem eru til skoðunar hér eru:  

• Er skortur á markaðsrannsóknum ? 

• Er ófullnægjandi notkun á niðurstöðum rannsókna  

• Er skortur á samskiptum stjórnenda og viðskiptavina  

• Eru stjórnendur of margir og eru ófullnægjandi samskipti á milli þeirra ?  

Til að loka þessu bili þurfa markaðsrannsóknir að snúast um það hvaða eiginleikar séu 

mikilvægastir þeim viðskiptavinum sem koma. Hvaða stigi þessara eiginleika búast 

viðskiptavinir við og hvað finnst gestum réttlætanleg framkoma þegar vandamál verða við 

afhendingu þjónustu?  (Zeithamal o.fl., 1990, bls. 52 - 53).  

2.1.2 Bil 2 – Áreiðanleiki (e. reliability)  

Í bili 2 er fjallað um áreiðanleika eða skynjaða þjónustu (e. service quality specifications). 

Hér er talað um skynjun viðskiptavinarins á þeirri þjónustu sem hann fær og hvað 

stjórnendur telja að boðið sé upp á. Í þessu bili þarf einkum að skoða fjögur atriði:  
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• Að stjórnendur líti á þjónustugæði (e. service quality) sem lykilmarkmið í sínum 

viðskiptum.  

• Að þeir skynji hagkvæmni í að væntingar viðskiptavina séu uppfylltar.  

• Að farið sé eftir ákveðnum stöðlum til að uppfylla þjónustuverkefni (e. service tasks)  

• Að þjónustugæðamarkmið (e. service quality goals) byggist á stöðlum og væntingum 

viðskipavina en ekki á stöðlum fyrirtækjanna. (Zeithamal o.fl., 1990, bls. 72 - 73). 

Lausnir á þessum atriðum felast í fyrsta lagi í því að stjórnendur séu sífellt að endurskoða 

og fylgist með því að viðskiptavinir þeirra fái að njóta allra þjónustugæða sem fólgin eru í  

lykilmarkmiðum. Til dæmis má  fylgjast með því hversu langan tíma tekur að taka á móti 

gestum og bjóða þeim sæti. Brýnt er að allir þeir starfsmenn sem koma að þjónustu innan 

fyrirtækisins geti unnið saman að settu markmiði. Þannig næst ákveðin hagkvæmni innan 

fyrirtækisins í að gera viðskiptavininn sem ánægðastan án kostnaðar á vinnutíma 

starfsmanna. Staðlar innan þjónustuverkefna eru mikilvæg tæki til að fyrirtækið geti staðið 

undir þeim væntingum sem meiningin er að uppfylla. Staðlar auðvelda líka starfsfólki og 

stjórnendum að vinna sína vinnu án þess að fyrirtæki beri skaða af. Þjónustuaðilar verða 

samt alltaf að byggja á væntingum viðskiptavina en ekki fyrirtækjanna. Svo dæmi sé tekið 

þá er það góð þjónusta að setja vatnsflösku á borðið hjá matargestum jafnvel þó að það geti 

haft hamlandi áhrif á sölu annarra drykkja. (Zeithamal o.fl., 1990, bls. 84 – 85).  

2.1.3 Bil 3 – Viðbrögð (e. responsiveness)  

Bil 3 fjallar um viðbrögð og framkvæmd þjónustu (e. service delivery). Hér þarf margt að 

skoða og fljótt á litið gæti mannauðsstjórnun átt sterklega við í þessu bili. Þeir þættir sem 

eru hér til skoðunar eru:   

• Átök á milli starfsmanna, starfshlutverk eru beggja blands.  

• Lélegur starfsmaður.  

• Óviðeigandi eftirlitskerfi.  

• Léleg tækni.  

• Skortur á augljósri stjórn.  

• Skortur á samvinnu starfsmanna. 
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Til að laga þetta bil, þarf að skoða alla þessa liði og passa að upplýsingar um hlutverk hvers 

starfsmanns séu augljósar og skiljanlegar til að losna við óþarfa átök á milli þeirra. 

Þjónustustefna (e. service policy) fyrirtækisins sé vel þekkt á meðal yfirmanna og 

starfsmanna, að markmið og aðferðir séu kenndar svo að þekkingin verði til staðar og 

starfsmenn viti hvernig á að vinna að settu markmiði. Yfirmenn verða að fylgjast vel með 

starfsmönnum sínum og veita endurgjöf á það sem vel er gert og benda á það sem betur 

mætti fara. Starfsmönnum verður að líða vel og vera öruggir í vinnu sinni til að geta skilað 

sem bestum afköstum. Góð þjálfun er þar af leiðandi mjög mikilvægur liður í ráðningu 

starfsmanna, og ekkert er til sem heitir lélegur starfsmaður. Hins vegar þurfa yfirmenn að 

vera vakandi yfir því hvar viðkomandi starfsmaður skilar bestum afköstum. Starfsfólk sem 

vinnur við að veita þjónustu getur fengið til sín viðskiptavini sem eru að flýta sér, eru reiðir 

eða skipandi/ógnandi og óánægðir. Samvinna á meðal starfsmanna er eitt af lykilatriðum í 

góðri þjónustu, þar sem þeir hafa sínar sterku og veiku hliðar eins og viðskiptavinurinn. 

Nauðsynlegt er að kunna að hlusta á viðskiptavininn til að vita hverjar óskir hans eru, 

þannig að auðveldara sé að koma til móts við hann og hans óskir. (Zeithamal o.fl., 1990, 

bls. 89- 113).  

2.1.4 Bil 4 – Trygging (e. assurance)  

Bil 4 snýst um óuppfyllt loforð eða tryggingu viðskiptavinarins þegar fyrirtæki standa ekki 

við gefin eða auglýst loforð til sinna viðskiptavina. Upplýsingar sem fara frá yfirmönnum 

til  starfsmanna sem eiga að veita þjónustuna, geta oft misfarist, brenglast eða týnst. Sama 

gildir um sölu eða auglýsingar á veittri þjónustu. Viðskiptavinurinn upplifir þá svik og 

slæma þjónustu þegar starfsmaður virðist ekki skilja hvað er verið að biðja um. Lykilatrið 

sem eru til skoðunar hér eru: 

• Ófullnægjandi samskipti milli viðskiptavinar og starfsmanns. 

• Ófullnægjandi upplýsingar milli auglýsinga og rekstrar. 

• Ófullnægjandi samskipti mannauðs, markaðssetningar og starfsemi. 

• Mikill munur á stefnu og verklagsreglum veitingarstaðarins. 

• Tilhneiging til að standa ekki við gefin loforð.  
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Skilyrði til að loka þessu bili eru bætt samskipti á milli yfirmanna, markaðssetningar og 

starfsmanna (Zeithamal o.fl., 1990, bls. 116 -117).  

 Mjög margir veitingarstaðir eru með heimasíðu á internetinu með öllum helstu 

upplýsingum um staðinn, viðburði og jafnvel matseðil með verðum. Nútíma ferðamaður (e. 

tourist) notar internetið eins og ferðabækur voru notaðar hér áður fyrr. Allar upplýsingar 

sem eru þannig augljósar alheiminum eru loforð í augum ferðamanna.  

2.1.5 Bil 5 – Samúð (e. empathy) 

Bil 5 snýst um loka á milli ofantalinna fjögurra bila. Bilið á milli væntingar viðskiptavinar 

(e. customers´expectations) og þeirrar þjónustu sem er veitt (e. perceived service). 

Lykilatriðin eru: 

• Ummæli sem berast frá manni til manns. 

• Persónulegar þarfir viðskiptavinar. 

• Fyrri reynsla. 

• Framkoma þess sem veitir þjónustuna.  

Til að loka þessu fimmta og síðasta bili þarf fyrst að loka hinum fjórum. Ef vel hefur tekist 

að loka þeim, ætti þjónustan sem óskað er eftir í bili 5 að vera leikur einn. Til að átta sig á 

þessari tengingu er gott að skoða SERVQUAL líkanið (Zeithaml o.fl., 1990, bls. 46). 
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Mynd 1 ServQual þjónustugæðalíkan (Zeithaml o.fl., 1990, bls. 46). 

 

2.2 Hlutverk viðskiptavinar í veitingarþjónustu  

Viðskiptavinir gegna mikilvægu hlutverki við afhendingu þjónustu og tengist það bili þrjú í 

SERVQUAL þjónustulíkaninu sem fjallar um viðbrögð og framkvæmd  þjónustu. Vilji 

fyrirtækisins til að aðstoða viðskiptavini sína með því að veita hraða og skilvirka þjónustu, 

felst í því að til séu kerfi (e. systems), ferli (e. processes) og fagfólk til staðar. Þessi 

hlutverk eru í raun upplýsingar um þá þjónustu sem er í boðið á hverjum stað og 

nauðsynlegar fyrir gesti að vita, svo þeir fái skilið leikreglurnar og verið þátttakendur í 

sinni upplifun. Eins konar óskráður samningur á milli gests og þjóns (Zeithaml o.fl., 2006, 

bls. 397). 

Viðskiptavinurinn er jafnmikill þátttakandi sem þiggjandi í þjónustuferlinu og getur þess 

vegna haft áhrif á þjónustuna og þjónustugæðin. Hægt er að skipta þjónustu þátttökunni í 

þrjá flokka – lítil, meðal, mikil – allt eftir því hvernig þjónustu er verið að biðja um.  
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Lítil þátttaka viðskiptavinar í þjónustunni er t.d. á skyndibitastöðum þar sem einu 

samskiptin við þjónustuveituna er að borga fyrir veitta þjónustu.  

Meðal þátttaka er þegar óskir viðskiptavinarins verða vera augljósar til að hægt sé að mæta 

kröfum hans/hennar, eins og á veitingarstað eða á hárgreiðslustofu. 

Mikil þátttaka viðskiptavinar er þegar við tölum um einkaþjálfara, hjónabandsráðgjafa eða 

þar sem þjónustan getur ekki farið fram án þess að viðkomandi viðskiptavinur taki fullan 

þátt í þjónustunni (Zeithaml o.fl., 2006, bls. 392). 

Jafnvel þótt framreiðslumenn séu að vinna í samræmi við þjónustustefnu fyrirtækisins, geta 

stjórnlausar breytur viðskiptavina kynnt breytileika í afhendingu þjónustu. Ef 

viðskiptavinur sinnir ekki hlutverki sínu á viðeigandi hátt – sem dæmi: Ef gestir treysta sér 

ekki til að veita allar upplýsingar (ofnæmi eða óþol) sem nauðsynlegar eru fyrir þjóninn að 

vita eða sýna vanrækslu við að lesa og fylgja matseðlinum eða þeim upplýsingum sem hafa 

verið gefnar, getur þjónustugæðum verið ógnað. Viðskiptavinir geta einnig haft neikvæð 

áhrif á gæði þjónustunnar sem aðrir hafa fengið ef þeir eru truflandi eða taka meira en það 

sem hlutfall þeirra er í þjónustuveitunni. Skilningur  á hlutverki og hvernig viðskiptavinir 

sjálfir geta haft áhrif á þjónustu afhendingu eru mikilvægar þegar kemur að því að meta 

góða þjónustu og loka bili þrjú í þjónustulíkani fyrirtækisins (Zeithaml o.fl., 2006, bls. 41).  

2.3 Nám framreiðslumanns 

Aðeins á einum stað á Íslandi er hægt að læra framreiðslu (þjónn) og það er í Hótel- og 

matvælaskólanum sem er staðsettur í Menntaskólanum í Kópavogi (MK). Námið er þriggja 

ára iðnnám alls 140 einingar, sem skiptist í áttatíu vikna starfsnám (80 einingar) undir 

handleiðslu (iðn)meistara og bóklegt og verklegt nám sem tekið er á þremur önnum (60 

einingar) í MK. Af þessum þremur önnum í skólanum (60 einingar) eru 29 einingar bæði 

bóklegar og verklegar sérgreinar sem tengjast eingöngu framreiðslu á mat og drykk. Þær 

eru: fagfræði í framreiðslu (12 einingar bóklegt), framreiðsla (15 einingar verklegt) og 

matseðlafræði (2 einingar bóklegt/verklegt). Starfsnámið felur í sér að nemandi verður að 

vera samningsbundinn einum meistara og viðurkenndu fyrirtæki sem skuldbindur sig til að 

þjálfa hann til starfa á þessum vettvangi. Náminu lýkur svo með skriflegum og verklegum 

prófum, skólaprófi og sveinsprófi. (Menntaskóli Kópavogs, 2017a). 
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Þeir nemendur sem koma af almennri braut matvælagreina fá aðstoð frá áfangastjóra 

verknáms við að komast á samning í þeirri grein sem þeir óska sér. Nemendur sem koma af 

stúdentsbrautum verða hins vegar sjálfir að finna sér starfsnámssamning. Áfangastjóri 

leiðbeinir þeim eins vel og hægt er og vísar á þá staði sem hafa leyfi til að taka starfsnema. 

Einungis þeir staðir sem eru með tilskilin leyfi geta tekið iðnnema í starfsnám (Menntaskóli 

Kópavogs, 2017b). Hvort sem nemandi velur að byrja í skóla eða í starfsnámi þarf að vera 

til skriflegt samþykki, námssamningur, milli hans og fyrirtækis um fyrirkomulagið. Annar 

samningur, svo nefndur starfsþjálfunarsamningur, er svo gerður á milli fyrirtækis og skóla.  

(Reglugerð um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað nr. 840/2011).  

Mikilvægt er að góð samvinna sé á milli skóla og fyrirtækis hvað varðar skipulagið. 

Einkum þegar kemur að sérhæfingu og verkaskiptingu. Til þess að námið skili sér sem best 

er notuð ferilbók sem fylgir nemandanum í gegnum námið. Fyrirtækið/veitingastaðurinn 

tilskipar ákveðinn umsjónarmann til að hafa umsjón með skipulagi og ferilbók hvers 

nemanda meðan á starfsnámi stendur. Umsjónamaður sem er meistari verður einnig að vera 

með tilskilin réttindi í iðninni til að geta leiðbeint nemanda (Iðan fræðslusetur, e.d.) 

Eftir sveinspróf geta nemendur farið í meistaranám en þar gefst kostur að bæta við sig 

fimm fögum sem eru kennd í jafnmörgum staðbundnum kennslulotum. Þessi fög eru: 

stofnun og þróun fyrirtækja (8 einingar). rekstur og fjármál (8 einingar). stjórnun (7 

einingar). kennsla og leiðsögn (7 einingar). Útskrifaður Iðnmeistari þarf að búa yfir 

grunnþekkingu og hafa yfirsýn hvað varðar rekstur og stjórnun fyrirtækja, hvort heldur þau 

eru lítil eða stór.  Í litlum fyrirtækjum getur iðnmeistari verið allt í senn; atvinnurekandi, 

kennari, faglegur leiðtogi og stjórnandi. Stærri fyrirtæki eru með hreinni verkaskiptingu 

þannig að iðnmeistarar sjá aðalega um stjórnunarstörf, leiðsögn og faglega umsjón 

(Menntaskólinn í Kópavogi, 2017c).  

Framreiðslunám (þjónn) er löggilt iðnnám og hefur hlotið staðfestingu sem námslánahæft, 

samkvæmt lögum nr. 92/2008. Tekjur nemenda geta þó skert námslánin, því nemalaun eru 

samkvæmt reglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna (LÍN), meðhöndluð eins og venjulegar 

tekjur (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.). 

Kaupskrár nema fara eftir taxta frá Matvís sem er Matvæla- og veitingafélag Íslands. 

Nemalaun eru ekki há en þau fara hækkandi eftir því sem nær dregur sveinsprófi. Föst 
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mánaðarlaun fyrsta árs nema eru 201.812 kr. m/v 1164 kr. í dagvinnu en eru komin upp í 

238.133 kr. m/v 1374 kr. í dagvinnu á þriðja árinu. Þessar tölur breytast fljótt þegar miðað 

er við 12 tíma vaktir og fá nemar mun betri laun ef þeir vinna frá kl. 11:00 – 23:00. Nemar 

fá líka 18.000 kr. á ári til skókaupa þar sem 12 tíma vaktir eru venjan og ekki mikið um 

kyrrsetu í þessu starfi. Orlofsuppbót frá 1.maí er 44.500 kr. og desemberuppbót er 82.000 

kr. Þessi aukapeningur nema er af unnum tíma en ekki af þeim tíma þegar er verið í 

skólanum (Matvæla- og veitingafélag Íslands (MATVÍS), e.d. -a). 

Mörgum kemur á óvart hvað það tekur langan tíma að læra til þjóns, en þjónn er ein elsta 

starfsgrein í heiminum. Hún krefst lipurðar í mannlegum samskiptum, mannþekkingar, 

háttvísi og hæfileika til samvinnu. Þjónn er einnig lykilpersóna þegar kemur að móttöku 

gesta á veitingahúsum og fyrsta upplifun komufólks af þjónustunni á staðnum í heild. 

Þegar kemur að uppbyggingu ferðamannaiðnaðar er fagmenntun ein besta trygging sem 

Íslendingar geta byggt á. Fagmenntaður þjónn er hluti af uppbyggingu innviða. Hann 

skapar öryggi og eykur þjónustugæði innan veitingahúsa og hótela.  

2.4 Starf faglærðs framreiðslumanns 

Starf framreiðslumannsins er mjög fjölþætt. Þar koma við sögu fagþekking, 

mannauðsstjórnun, hugmyndaauðgi, mannþekking, vinnuskipulag, samvinna, háttvísi og 

sköpunarkraftur í starfi. Veitingahúsagestir og ferðamenn eru af ýmsum stigum og hafa 

mismunandi bakgrunn (e. culture difference). Sívaxandi ferðamannastraumur erlendis frá 

eykur enn á kröfur til þjónustunnar. Framreiðslumaður þarf að geta komið til móts við alla 

gesti á þeirra forsendum og sýna fagþekkingu og háttvísi.  

Að taka á móti gestum þýðir bæði frumkvæði og stjórnun. Viðkomandi starfsmaður þarf að 

geta boðið gesti velkomna, hvort heldur sem um einstakan gest eða hóp er að ræða. 

Stjórnun felst í því að upplýsa gesti um það sem í boði er og hvað þeim sjálfum ber að gera 

(sjá kaflann 2.2. hér að neðan).  

Framreiðslumaður verður að kunna til verka á mörgum sviðum. Þjóna til borðs (uppvarta 

gesti) á hótelum eða á fallegum veitingastöðum krefst vökuls auga, lipurðar og athygli þess 

sem er að störfum. Það er ekki bara nóg að færa gesti diskinn sinn. Fagþekking í þessu 
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starfi, sem og öðrum, er nauðsynleg til að mæta þeirri þjónustu sem viðskiptavinurinn 

sækist eftir.  

Undirbúningur fyrir brúðkaups- eða fermingarveislu krefst stjórnunar, hugmyndaflugs, 

samvinnu, vinnuskipulags og alls þess sem nefnt er hér að ofan. Eins er það með fundi, 

stóra og smáa. Stærri viðburðir eins og hátíðarveislur fyrirmanna og kvenna, koktel partý, 

heima- veislur o.s.fr. eiga það sameiginlegt að þeir sem standa fyrir þessu vilja gera gestum 

sínum minnisstæðan dagamun.  

Starfsheitið framreiðslumaður (þjónn) er margra alda gamalt og í raun er ekki til neitt 

sérstakt ártal til að byggja upphafið á. Elstu heimildir sem fundist hafa um lúxushótel, 

farfuglaheimili og veitingastaði eru í rústum borgarinnar Pompei á Ítalíu sem fjallið 

Versúvíus færði í kaf í eldgosi 79 árum eftir Krist. (Larsen, 1998, bls. 9). Í þá daga voru 

það einkum efnameiri menn sem gátu borgað fyrir þjónustu á veitingahúsum en á þeirri öld 

sem við lifum núna eru veitingahús og þjónusta opin fyrir öllum stéttum þjóðfélagsins.  

Framreiðslumaður er alþjóðlegt fag og geta því þjónar unnið hvar sem er í heiminum. Hið 

eina sem hugsanlega gæti haft hamlandi áhrif er að geta ekki talað tungumálið í því landi 

sem þú starfar í.  

Furðu margt hefur reyndar breyst í vinnuaðferðum þessarar iðngreinar: Að eldsteikja 

(flambera) eftirrétti. Að skipta um dúka fyrir framan gesti þannig að borðið sjáist aldrei. Að 

umhella rauðvíni og kveikja í vindlum. Að skipta um öskubakka án þess að askan dreifist 

um allt. Þetta eru nokkur atriði sem heyra sögunni til á veitingahúsum hérlendis. Sumt segir 

sig auðvitað sjálft eins og öskubakkinn, því ekki er lengur leyfilegt að reykja inni á 

veitingahúsum. Hvað dúka varðar þá eru mjög fáir staðir enn þá með dúka á borðum þar 

sem svo mikill kostnaður getur verið vegna hreinsunar á þeim. Allt er þetta háð breytingum 

og tískustraumum áranna.  

2.5 Upphaf og saga framreiðslunáms 

Upphaf iðnnámsins má rekja til fyrstu fundargerðarinnar hjá Matsveina – og 

veitingaþjónafélag Íslands sem rituð var þann 12.febrúar 1927. Þar voru mættir fimm 

þjónar og tveir matsveinar. Stofnfundurinn var svo haldinn á Hótel Heklu í Reykjavík þann 
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4.mars 1927 eftir miðnætti, því sá tími var bestur vegna langs og óreglulegs vinnutíma 

félagsmanna. Mættu þá sex af upphafsmönnum auk átta annarra karlmanna. Auk þess var 

þarna einn Dani William Th. Bruun sem ekki var álitinn þess verður að vera talinn 

félagsmaður þar sem hann var danskur. Einnig var tillaga Ólafs Jónssonar formanns um að 

nemar fengju inngöngu í félagið, kolfelld. Hins vegar hlaut hugmyndin um að brytar og 

eigendur veitinga- og gistihúsa fengju aðild sem stuðningsmenn, mjög góðar undirtektir. 

Þeir myndu samt ekki hafa atkvæðisrétt en mættu sitja fundi og borga lægra félagsgjald 

(Gylfi Gröndal, 1997, bls. 11-17). 

Á þessum tíma hafði fjölgað töluvert þeim mönnum sem höfðu matreiðslu og framreiðslu 

að atvinnu. Helstu veitingahúsin voru Hótel Ísland, Hótel Hekla, Hótel Skjaldbreið og Café 

Rosenberg. Einnig voru allmargir sem unnu á skipunum Goðafossi og Gullfossi, frá 

Eimskipafélagi Ísland (Gylfi Gröndal, 1997, bls. 14).  

Þeir fáu sem stunduðu nám í matreiðslu- og framreiðslu þurftu að fara til Danmerkur í nám. 

Þróun fagsins hófst fyrr þar, eða árið 1866 og studdist við ýmiss konar erfðavenjur sem 

ekki voru til hér á landi. Eins kaldhæðnislega og það hljómar þá voru Danir (eða aðrir 

útlendingar) ekki vinsælir meðlimir innan hins nýja alíslenska stéttarfélags matreiðslu- og 

veitingamanna. Aðal áhyggjuefnið var, að þeir gætu tekið vinnu af þeim íslensku. Helsta 

baráttumál hins nýja félags var að koma á skipulögðum vinnutíma. Upphaflega nutu þessar 

stéttir bókstaflega engra réttinda hér á landi, þær voru réttlausar. Hver sem er gat orðið 

þjónn og hið sama gilti um matsveina þótt talið væri að þeir þyrftu þó ákveðna 

grunnþekkingu í matreiðslu. Almennt var talið að matreiðsla og framreiðsla væru 

kvennastörf sem karlmenn ættu ekki að sinna (Gylfi Gröndal, 1997, bls. 18-23).  

Þann 30. Júní 1937, um 10 árum eftir að félagið var stofnað, varð það löglegur aðili að 

Landssambandi iðnaðarmanna þó að stéttirnar hafi ekki starfað í löglegum iðngreinum 

(Gylfi Gröndal, 1997, bls. 136). Nokkrum árum síðar, eða árið 1941, eftir misheppnað 

verkfall og klofning félags Matsveina- og veitingamanna var stofnað nýtt félag Matsveina- 

og veitingaþjónafélag Íslands, oft nefnt „hið yngra“. Þetta sama ár náðist sá mikilvægi 

árangur að stéttirnar urðu báðar samtímis lögskipaðar iðngreinar. Allir sem höfðu unnið 

lengi að þessum störfum hlutu viðurkennd iðnréttindi, hvort sem þeir gátu státað af erlendu 

prófi eða af fenginni reynslu hér heima. Áhugaleysi matsveina og veitingaþjóna á þessum 
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vegsauka sem þjóðfélagið var reiðubúið til að veita þeim var vægast sagt lítill. En um leið 

og fyrstu meistarabréfin höfðu verið afhent og félagsmenn urðu varir við virðingu 

almennings og atvinnurekenda á þessari viðurkenningu, breyttist afstaða þeirra. Þeir sem 

unnið höfðu við þessi störf í aðeins 4-7 ár fengu tækifæri til að þreyta sveinspróf í iðninni 

og var fyrsta sveinsprófið í matreiðslu og framreiðslu haldið 17. – 19. september árið 1945 

í Hótel Valhöll á Þingvöllum. Fimm framreiðslumenn luku sveinsprófi þennan dag og sjö 

matreiðslumenn (Gylfi Gröndal, 1997, bls. 145-147).  

Árið 1946 var lagt fram frumvarp til Alþingis um lög fyrir matsveina- og 

veitingaþjónaskóla. Inntökuskilyrði skyldu vera að nemandi væri orðinn a.m.k. 16 ára eða 

eldri, ekki haldinn slæmum sjúkdómi eða kvilla, væri með óflekkað mannorð og hefði 

lokið miðskólaprófi. Kennslan átti bæði að vera bókleg og verkleg, bóklegar námsgreinar 

voru: íslenska, danska, enska, franska, matreiðsla, framreiðslustörf, efnafræði, sérstaklega 

næringarefnafræði, vöruþekking, reikningur, bókfærsla, búreikningar og innkaup. Þann 

5.júní 1947 var svo Matsveina- og veitingaþjónaskólinn stofnaður með lögum en engin 

fjárveiting fékkst til að hefja skólastarfið fyrr en árið 1955 og var skólinn þá settur þann 1. 

nóvember sama ár í húsi Sjómannaskólans. Rétt átta árum eftir að frumvarpið til Alþingis 

lá fyrir og skólinn  var orðinn löggildur tókst loks að stofna skólann (Gylfi Gröndal, 1997, 

bls. 174 – 179).  

Aðsókn að skólanum var dræm fyrstu árin. Að jafnaði voru einungis fjórir til fimm 

nemendur í hvorri deild. Vorið 1958 fór í fyrsta sinn fram sveinspróf í matreiðslu og 

framreiðslu eftir þriggja vetra nám. Útskrifaðir voru þrettán nemendur, sex 

framreiðslumenn og sjö matreiðslumenn. Sveinsprófin fóru fram í tveimur hlutum, 

verklegum og bóklegum greinum. Verklegar æfingar fólust í að leggja á veisluborð fyrir 

átta manns með skreytingum og matseðillinn miðaðist við sjö rétti með tilheyrandi 

víntegundum. Deginum áður höfðu nemendur tekið bóklegt próf. Meðal annars höfðu 

framreiðslunemar lært allmikið í sálfræði. Upp úr 1960 fór aðsókn að Matsveina- og 

veitingaþjónaskólanum að aukast og komust færri nemendur að en vildu. Á sjöunda 

áratugnum risu gistihúsin Hótel Saga, Hótel Holt og Hótel Loftleiðir og þá varð brýn 

nauðsyn að hafa góðan skóla fyrir nemendur í þessari iðn. Árið 1971 þann 30.mars var 

nafni skólans breytt í Hótel- og veitingaskóli Íslands. Skólinn var nú með aðstöðu á 

Suðurlandsbraut 2 þar sem Tækniskólinn og Hótel Esja voru til húsa. Haustið 1975 fór 
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Tækniskólinn úr því húsnæði og Hótel- og veitingaskóinn fékk þá aðeins meira pláss sem 

var þó enn þá ófullnægjandi (Gylfi Gröndal, 1997, bls. 180 – 185).  

Haustið 1996 flutti Hótel- og veitingaskólinn í glænýtt húsnæði Menntaskólans í Kópavogi 

og fékk við það nafnið Hótel- og matvælaskólinn sem hann heitir enn þann dag í dag.  

Mennt er máttur stendur einhvers staðar. Framfarir í námsumhverfi og kennsluháttum 

framreiðslunema hafa verið miklar frá upphafi þessarar iðnmenntunar eins og talið hefur 

verið upp hér í þessum kafla. Einnig hafa breytingar á  starfsumhverfi, launum og kjörum 

orðið nánast lygilegar á þessum árum. Á sjöunda áratugnum þegar öll stóru hótelin voru að 

rísa í Reykjavík var  

...þjónastarfið vinna og aftur vinna. Föst laun fylgdu því ekki og nálega engin 

réttindi; eini afraksturinn voru prósentur af sölunni svo að menn urðu að hafa sig 

alla við til að hafa nógu góðar tekjur, ef þeir höfðu fyrir stórri fjölskyldu að sjá. Og 

það var unnið myrkranna á milli í þess orðs fyllstu merkingu á stundum (Gylfi 

Gröndal, 1995, bls. 218). 

Enn þá einkennir langur vinnudagur líf þessarar stéttar. Framreiðslumenn þurfa að vinna 

þegar aðrir eru að skemmta sér. Fjölskyldulíf þeirra er oft ekki alveg eins og hjá þeim sem 

vinna venjulegan vinnudag. Algengasta vinnuskipulagið kallast 2-3-2, þá er átt við að 

vinnutíminn sé 12 klst. á dag þar sem eina vikuna er unnið í fimm daga, tvo virka daga og 

svo frá föstudegi til sunnudags. Hina vikuna er aðeins unnið í tvo virka daga. Þannig verður 

til helgarfrí aðra hverja helgi, heila þrjá daga í senn.  

Félag iðnaðarmanna í matvæla- og veitingarmanna (MATVÍS) sameinar undir einn hatt 

alla launþega í matvæla- og veitingagreinum, með það höfuðmarkmið að vinna að bættum 

kjörum og öðru því sem til hagsbóta er fyrir félagsmenn (MATVÍS, e.d. -b).  

2.6 Þjálfun sumarstarfsfólks (ófaglært og erlent 

vinnuafl) 

Að bjóða góða þjónustu er ekki sjálfsagt ferli og krefst kunnáttu og þekkingar. 

Ferðaþjónusta á Íslandi er enn þá árstíðabundin sem þýðir að sumrin eru mikill annartími 

og krefst fjölda starfsfólks í stuttan tíma á meðan veturnir eru mun rólegri. Í því tilfelli er 
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erlent vinnuafl og skólafólk algengir starfsmenn inn á veitingarstöðum landsins yfir 

sumarið, sem er tilbúið að vinna mikið á þessum stutta tíma. Yfirmenn (veitingastjórar) 

geta notað fjögur lykilatriði til að byggja upp gott ferli og þekkingu meðal sinna 

starfsmanna: samskipti, viðbrögð, sjálfstraust og hæfni. Áður en þessi vinna fer fram verða 

kerfi fyrirtækisins að vera skýr þ.e. markmið og sýn fyrirtækisins, stefna þess og áætlanir. 

Einnig, og ekki síst, þurfa sumarstarfsmenn að vita hver sé helsti viðskiptavinur 

fyrirtækisins og hvernig eru algengustu vandamálin eru, sem gætu komið upp. (Zeithaml, 

Parasuraman og Berry, 1990, bls. 94).  

Ef skoðaður er heildarfjöldi starfandi í ferðaþjónustutengdum greinum í janúar 2016, var 

19.500 manns þegar fæstir voru að störfum, og 28.900 í ágúst 2016 þegar voru flestir 

starfandi. Flestir launþegar störfuðu á gististöðum og veitingasölu eða 13.200 í janúar og 

18.100 í ágúst (Ferðamálastofa, 2017, bls. 3) 

 

Mynd 2 Fjöldi launþega í einkennandi atvinnugreinum ferðaþjónustu (Ferðamálastofa, 

2017, bls. 3). 

Góð þjálfun starfsmanna skiptir gífurlega miklu máli fyrir veitingastaði, einkum vegna 

samskiptamiðla sem gestir og viðskiptavinir nota og þeirra miklu áhrifa sem þeir hafa á 
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neytendur. Netmiðlar eins og Tripadvisor, Facebook og Twitter eru miðlar sem flest okkar 

nota þegar við viljum finna góðan veitingarstað. Árið 2003 var Dianping.com stofnað í 

Kína út frá appinu zagata.com og árið 2013 (10 árum síðar) var það með skráð yfir 15 

milljónir veitingarstaði í 2300 borgum með 48 milljónum virkum notendum. Appið veitir 

matskerfi sem er byggt á þremur þáttum: veitingum, þjónustu og umhverfi (Zhai, Xu, 

Yang, Zhou, Zhang og Qiu, 2015). Þessir miðlar hafa mikið vægi, einkum þar sem flestir 

veitingastaðir eru með fáa starfsmenn og lítið fé til markaðsetningar. Samfélagsmiðlar geta 

byggt upp jákvæða ímynd og bætt gagnsæi og ábyrgð yfirmanna/eigenda (Kim, Koh, Cha 

og Lee, 2015). 

Gestir veitingahúsa koma úr öllum stéttum samfélagsins og er framreiðslumaður 

lykilpersóna í starfsemi hótela og veitingarhúsa og þegar gestir meta gæði í þjónustu 

(Menntaskólinn í Kópavogi, 2017a).  

Góð þjálfun og markvisst ferli við móttöku nýrra starfsmanna getur einnig dregið úr 

vinnuslysum og töfum við úrvinnslu og framkvæmd verkefna. Líkur aukast á að 

starfsmaður verði ánægður í starfi sem stuðlar að aukinni tryggð og hollustu 

starfsfólks og þar af leiðandi minni starfsmannaveltu. Með góðri færni starfsfólks 

aukast líkur á auknum hagnaði og meiri gæðum vöru og þjónustu og hefur 

nýliðaþjálfun því bein áhrif á ánægju viðskiptavina. Minni starfsmannavelta dregur 

jafnframt úr kostnaði og tíma stjórnenda og annarra starfsmanna í nýráðningar og 

þjálfun. Beinn og óbeinn kostnaður við nýráðningar vegna hárrar starfsmannaveltu 

er gjarnan vanmetinn í fyrirtækjum en gera má ráð fyrir að hver ráðning geti kostað 

allt frá þrennum mánaðarlaunum í allt að tvöföld árslaun viðkomandi starfsmanns 

(Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009, bls. 25).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl tryggðar starfsmanna við tryggð viðskiptavina 

og því er til nokkurs að vinna að lágmarka starfsmannaveltu í fyrirtækjum (Arney 

Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009, bls. 28). Mannauðurinn, eða starfsfólk 

fyrirtækja, er mikilvægasta auðlind þess og á það ekki síst við í þjónustufyrirtækjum, sem 

flest ferðaþjónustufyrirtæki eru (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009, 

bls. 5). Einnig hafa verið gerðar áhugaverðar rannsóknir á hæfnismati starfsmanna innan 

ferðaþjónustu, sem miðast við að kanna hæfnisviðmið hjá atvinnurekednum, kennurum og 

nemendum. Hæfnismat starfsmanna innan ferðaþjónustunnar er yfirleitt byggt á fyrri 
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reynslu og framkomu starfsmanns í starfsmannaviðtölum en ekki hæfnismati sem byggist á 

„sýningu“. Leikarar og tónlistarfólk þurfa að sýna og sanna hæfni sýna áður en til ráðningar 

kemur.(Mondok, 2014)  
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3 Rannsóknaraðferð 

Albert Einstein sagði eitt sinn „Ef við vissum hvað við værum að gera þá myndu þetta ekki 

kallast rannsóknir“ (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 380). 

Markmið (e. aims) þessarar BA ritgerðar felst í því að rannsaka hvort menntun 

framreiðslumanna sé tengt við starf þeirra á vinnumarkaðnum árið 2018. Síðan undirrituð 

hóf framreiðslunám árið 1990 hafa áherslur í framreiðslu breyst mikið. Hraði samfélagsins 

hefur aukist verulega á þessum rúmu 26 árum. Þegar rannsakandi velur sér 

rannsóknaraðferð skiptir miklu máli að hann velji sér aðferð sem samræmist fræðasýn (e. 

paradigm) hans. „Fræðasýn vísar til þeirrar rannsóknarnálgunar eða sjónarhorns er varðar 

eðli veruleikans og hvernig best sé að rannsaka hann“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 

25). Í eftirfarandi undirköflum verður farið yfir það hvernig rannsóknin var framkvæmd, 

hvernig þátttakendur voru valdir og hvaða aðferðafræði var notuð. Loks verður úrvinnsla 

útskýrð og greind eftir bestu getu.  

3.1 Þátttakendur og framkvæmd 

Þegar þátttakendur eru valdir er mikilvægt að það sé fólk sem hefur persónulega reynslu af 

því fyrirbæri sem rannsaka á og áhuga og getu til að lýsa reynslu sinni (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013c, bls. 287). Þýði (e. population) þessarar rannsóknar eru allir 

framreiðslunemar og útskrifaðir starfandi framreiðslumenn landsins. Til að finna úrtak (e. 

sample) þessa þýðis (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 113) taldi ég 

best að fá bæði námsmenn á útskriftarári og starfandi faglærða framreiðslumenn í viðtöl. 

Hafði ég samband við Baldur Sæmundsson, áfangastjóra Hótels – og matvælaskólans í 

MK. Hann tók mjög vel í að aðstoða mig við að fá útskriftarnemendur í framreiðslu í 

viðtöl. Hér varð einskonar snjóboltaúrtak þar sem upphaflega áttu aðeins að vera þrír nemar 

en á síðustu stund tók einn neminn, annan nema með sér. Ég hafði svo persónulega 

samband við faglærða framreiðslumenn sem voru búnir að starfa í tvö-þrjú ár eftir útskrift. 

Í heildina má segja að um tilgangsúrtak (e. purposive) hafi verið að ræða. Viðmælendur 

sem myndu best henta markmið og tilgangi rannsóknarinnar Reynt verður eftir fremsta 
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megni að (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2103, bls. 130/132). Enginn 

þátttakandi óskaði eftir nafnleynd og tóku þátt af fúsum og frjálsum vilja, sem ég tel 

virðingarverrt.  

Spurningalistar voru tveir, annars vegar fyrir nemendur og hins vegar fyrir starfandi 

framreiðslumenn. Þeir voru samdir af undirritaðri og yfirfarnir af leiðbeinanda. 

Fjórir útskriftarnemar höfðu samband við mig, tvær stúlkur og tveir drengir, stefnan var að 

hafa jafn kynjahlutfall í rannsókninni til að auka víðsýni og s. Viðtölin fóru fram á 

kaffihúsi í Kópavogi og komu þau til mín eitt og eitt í einu. Samræður voru teknar upp á 

hljóðband eftir að þátttakandi hafði skrifað undir viljayfirlýsingu þar að lútandi.  

Til að fá enn betri heildarmynd af notkun námsins á vinnumarkaðnum hafði ég samband 

við starfandi faglærða framreiðslumenn, tvær konur og tvo karlmenn. Ég valdi tvo þekkta 

veitingastaði á höfuðborgarsvæðinu og tvo veitingastaði á Selfossi. Viðmælendur mínir 

voru mjög áhugasamir og fóru öll viðtölin fram á vinnustöðum framreiðslumannanna, utan 

vinnutíma þeirra eða á hvíldartíma. Öll skrifuðu þau einnig undir viljayfirlýsingu áður en 

samtölin voru tekin upp á hljóðband. Eftir hvert viðtal voru skráðir niður minnispunktar 

um það efni sem fékk að flæða á milli rannsakanda og þátttakanda. Viðtölunum var síðan 

umbreytt í texta sem voru notuð við gerð þessarar rannsóknar.  

3.2 Aðferðafræðin 

Ég kaus að nota eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research) með opnum og 

hálfopnum spurningum í átta einkaviðtölum, sem skiptust á milli útskriftarnema í 

framreiðslu og starfandi menntaðra framreiðslumanna. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

snúast um að afla gagna um hvernig fólk túlkar aðstæður sínar og umhverfi. Þær má rekja 

til hughyggju, fyrirbærafræði og samskiptakenninga þar sem áhersla er lögð á að 

viðmælandinn sé virkur túlkandi veruleikans (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Niðurstöður 

sem fengnar eru út frá þessari rannsóknaraðferð geta veitt dýpri innsýn inn í viðfangsefnið 

en sýna ekki heildarmyndina (Háskóli Íslands, 2014a). „Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

margar, s.s. vettvangsrannsóknir, tilfellarannsóknir, menningarlýsing, þátttökuathuganir, 

orðræðugreining, fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð, grunduð kenning, lífssöguaðferð, 
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eigindleg sagnfræðileg aðferð, starfendarannsóknir og klíniskar rannsóknir (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 240).   

Ég kaus að nota fyrirbærafræðilega rannsókn (e. phenomenology research) sem þýðir – Að 

koma auga á þemu til að lýsa fyrirbærum/reynslu fólks. Í örstuttu máli snýst fyrirbærafræði 

sem rannsóknaraðferð um að rannsaka reynslu fólks með opnum huga og leitast við að 

leggja til hliðar fyrirframgerðar hugmyndir í þeirri viðleitni. (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013a. bls. 244). Fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð getur veitt verðmætar upplýsingar 

sem rannsakandinn á erfitt með að fá með öðrum hætti. Rannsakandi þarf ætið að muna að 

þátttakendur eru fáir og markmið rannsóknaraðferðarinnar er aldrei að alhæfa heldur að 

dýpka skilning og auka þekkingu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013c, bls. 281). 

Ég valdi að taka einstaklingsviðtöl því þau eru talin vera sérlega öflug aðferð til að ná fram 

viðhorfi eða skilningi fólks á ákveðnu viðfangsefni, eða ef rannsókn beinist að huglægum 

atriðum. „Eins á mjög vel við að nota einstaklingsviðtöl til að öðlast heildstæða mynd af 

breytingarferli út frá sjónarhóli viðmælenda“ (Háskóli Íslands, 2014b). „Markmiðið með 

einstaklingsviðtölum er aldrei að alhæfa niðurstöður yfir á stærri hóp. Markmiðið er fyrst 

og fremst að fá innsýn í hugmyndir eða viðhorf fólks í tengslum við ákveðið viðfangsefni.“ 

(Háskóli Íslands, 2014b). 

3.3 Úrvinnsla 

Eins og áður segir voru spurningalistarnir tveir. Annars vegar fyrir útskriftarnemendur og 

hins vegar fyrir starfandi faglærða framreiðslumenn. Áhersluþemu í spurningum til 

nemenda voru: 

• Hvort einhverjar námsgreinar gætu talist óþarfar í þessu námi ? 

• Hvort það vanti einhverja námsgrein inn í þetta nám til að uppfylla kröfur 

framreiðslumanna á vinnumarkaðnum ? 

• Hvaða námsgrein væri óskandi að yrði kennd lengur, ítarlegri kennsla ? 

Helstu áherlsuþemu í spurningum til starfandi faglærðra framreiðslumanna voru:  

• Hvaða námsefni er að helst að skila sér á vinnustað ? 
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• Hvaða námsefni hefði verið gott að fara dýpra í, læra betur ? 

• Er eitthvert námsefni sem hægt væri að bæta inn í það námsframboð sem þegar er til 

staðar ? 

• Er eitthvert námsefni sem er þýðingarlaust í þessu námi ? 

Markmiðið var að rannsaka hvort menntunin væri í samræmi við starfið. Hvort öll þau fög 

sem kennd væru í skólanum væru í raun að skila sér í því ábyrgðamikla starfi sem biði 

nemenda. Viðtölin voru öll tekin upp á hljóðband og skoðuð út frá orðnotkun (e. words), 

samhengi (e. context), innra samræmi (e. internal consistency), algengi atriða (e. frequency 

and extensiveness), styrkleika samræðna (e. intensty of comments, nákvæmni í svörum (e. 

specificty) og heildarmynd (e. big ideas) (Sóley S. Bender, 2013, bls. 308). 
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4 Niðurstöður 

Rannsóknarspurningin var: Er nám faglærðs framreiðslumanns í takt við starf hans ? Til að 

fá einhverja heildarmynd af notkun náms í starfi, var viðmælendum, sem voru átta alls, 

skipt í tvo jafnstóra hópa. Fyrri hópurinn samanstóð af fjórum útskriftarnemum frá Hótel -

og matvælaskólanum í MK, tveimur stúlkum og tveimur piltum. Í seinni hópnum voru 

fjórir faglærðir framreiðslumenn, tvær konur og tveir karlmenn, sem höfðu unnið við fagið 

síðan námi lauk, Til grundvallar á greiningu þessa verkefnis, verður byrjað á því að skoða 

niðurstöður úr spurningarþema til nemenda, en þemu til þeirra voru þrjú. Næst verður rýnt í 

spurningarþemu til starfandi framreiðslumanna/kvenna en þau voru fjögur (sjá kafla 4.3. 

hér að ofan). Að lokum verða svo niðurstöður dregnar saman í umræðum.  

4.1 Nemendur 

Helstu áhersluþemu hjá nemendum voru: Hvaða námsgrein var að þeirra mati óþörf ? 

Hvaða námsgrein vantaði í námið ? Hvaða námsgrein væri gott að kafa betur í eða læra 

betur? Margt annað var spjallað um og mun samantekt úr þeim umræðum líka koma fram 

undir annað.  

Petra er með samning í Bláa Lóninu – 

Henni fannst  bóklegar íþróttir vera sú námsgrein sem síst kæmi henni, sem starfandi 

framreiðslumanni, að notum. Hún hefði viljað hafa frönsku fagorðin áfram og fara dýpra í 

vínfræði og barinn, því það fag er að nýtast henni mikið. Námsgreinar sem hún taldi að 

gjarnan mættu bætast við þetta iðnnám vörðuðu bókhald og skipulag starfsmanna. Einnig 

vantaði grein sem undirbyggi nemandann betur undir stjórnunarstörf á veitingastöðum.  

Annað sem Petra talaði um var að námið í skólanum væri ögn gamaldags að því leyti að 

framreiðsluaðferðir eins og eldsteiking, skurður á réttum inni í sal og afgreiðsla rétta af 

stórum fötum væru ekki  notaðar á veitingastöðum í dag. Samt sem áður fannst henni 

nauðsynlegt að kunna þessar grunnaðferðir í framreiðslu og að námið veitti ákveðið öryggi. 

Kennslu á barnum taldi hún að færa mætti örlítið meira til nútímans svo að nemendur 
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fengju t.d. kennslu í vinsælustu kokteilum dagsins í dag. Hún stefnir á að fara í 

meistaranám í framreiðslu (Petra Árnadóttir, munnleg heimild, 13. mars 2018). 

Sigurður Borgar er með samning á Grillinu -  

Honum finnst næringarfræðin nýtast sér minnst inni í sal en hún sé góð námsgrein engu að 

síður. Hann tók aðeins fagfögin í Hótel og Matvælaskólanum þar sem hann var stúdent af 

náttúrufræðibraut frá FSU (Fjölbrautarskólanum á Selfossi) áður en hann byrjaði að læra 

framreiðslumanninn. Hann hefði viljað fara dýpra í vínfræðina en hún er einnig áhugamál 

hjá honum. Námsgreinar sem honum finnst vanta í þetta nám eru meiri vínfræði, 

líkamstjáning, verkefnastjórnun, mannauðsstjórnun og jafnvel þjónustustjórnun. Í raun fög 

sem undirbúa nemendur fyrir stjórnunarstöður á veitingastöðum.  

Annað sem hann taldi vanta væri að námið yrði uppfært til nútímans. Hinir klassísku þættir 

eins og eldsteiking, skurður og afgreiðsla rétta af fötum væru góðir og nauðsynlegir en það 

þyrfti fleira til.  Klassíkin gæfi öryggi og faglegt yfirbragð en einnig væri nauðsynlegt fyrir 

nemendur að læra meira um nýjustu vínin, kokteilana og réttina að hans mati. Hann væri til 

í að sjá fjölbreyttari kennslu sem innihéldi menningarlæsi og stjórnun. Sigurður segir að 

mikil eftirspurn væri eftir faglærðum framreiðslumönnum á vinnumarkaðnum. Eins og 

Petra stefnir hann á meistaranám (Sigurður Borgar Ólafsson, munnleg heimild, 13. mars 

2018).   

Hilmar er með samning á Steikhúsinu – 

Hann taldi öll fagfögin nauðsynleg í náminu. Hins vegar byggi hann að því að hafa lært 

matreiðslumanninn áður en hann lærði framreiðslumanninn, þannig að öll grunnfögin 

hefðu verið búin þegar að síðara náminu kom. Hann hefði viljað fara dýpra í vínfræðina og 

barinn og breyta heildarsvipnum á þessum fögum. Námsgreinar sem mættu bætast við þetta 

nám væru líkamstjáning, sölutækni og sitthvað sem tengdist mannlegum samskiptum. 

Hilmar segir þjóninn vera örlítinn skemmtikraft sem sé af hinu góða.  Hann vill  sjá námið 

verða nútímalegra og að það miðist meira við það sem faglærður þjónn sé í raun og veru að 

gera í dag inni á veitingastöðunum.   

Annað sem við ræddum um var, hvort það væri samræmi í námi og starfi og fannst honum 

að námið í heild væri ögn gamaldags. Gott væri að kunna ákveðinn grunnatriði en gömlu 
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réttirnir, framreiðsluaðferðirnar og kokteilarnir væru ekki að skila sér í hans vinnu. Hann 

telur að það sem hann hafi lært uppi í skóla gæti skilað sér á erlendum veitingastöðum en 

ekki hér á Íslandi. Hann ætlar í meistaranám eins og Sigurður Borgar og Petra (Hilmar Örn 

Hafsteinsson, munnleg heimild, 13. mars 2018). 

Bjarney er með samning hjá Fiskifélaginu -   

Hún var búin með öll grunnfög áður en hún fór í framreiðslunám þannig að hún þurfti 

aðeins að taka fagfögin, sem hún telur öll nauðsynleg. Fagið sem hefði mátt kafa dýpra í 

var að hennar mati vínfræðin og barinn  Hún vill sjá kennsluna fjalla um þá kokteila og 

gerð síróps sem tíðkist í dag. Gömlu kokteilarnir séu ákveðin klassík og gott að kunna en 

nútíminn krefjist þess líka að framreiðslumenn geti afgreitt nýja kokteila og kunni skil á 

nýjum vínum. Þegar við töluðum um hvaða námsgrein mætti bæta við þá nefnir hún aftur 

vínfræðina og barinn. Henni finnst skólinn kenna gamlar aðferðir sem ekki séu  notaðar 

inni á veitingastöðum í dag. Einnig væri hún til í að sjá eitthvert stjórnunarnám sem viðbót 

við það sem þegar sé í boði.  

Annað sem við ræddum var samræming náms og starfs, hvort hún væri að nýta sér námið á 

starfsnámsstaðnum. Hún sagðist nota mikið af náminu en ekki allt. Henni fannst námið 

gera sig faglegri og öruggari í vinnu sinni. Hún vill ekki taka neitt út úr náminu en finnst 

vel mega uppfæra allt námið og námsbækur. Meistaranámið verður svo næst á dagskrá hjá 

henni eins og samnemendum hennar (Bjarney Bjarnadóttir, munnleg heimild, 13. mars 

2018). 

4.1.1 Samantekt - nemendur 

Nemendur komu í viðtöl, eitt og eitt í senn. Ekkert af þeim hafði séð spurningarnar áður en 

þau komu í viðtalið. Samt sem áður var sterkur samhljómur um margt en einkum þó það 

fag sem nemendur hefðu viljað læra meira um.  Þau hefðu viljað bæta við námið 

einhverskonar stjórnunarfögum og jafnvel mannauðsstjórnun til að eiga auðveldar með að 

takast á við þau stjórnunarstörf sem biðu þeirra eftir útskrift.  

Námsgreinar sem voru taldar óþarfar: 
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Þrír af nemendum höfðu lokið framhaldskólanámi áður en framreiðslunámið hófst. Eini 

nemandinn sem tók grunnfögin saknaði þess að læra ekki frönsk fagorð og sá ekki nauðsyn 

þess að læra um bóklegar íþróttir til að starfa sem framreiðslumaður. Allir nemendurnir 

töldu að öll fagfögin væru nauðsynleg þó þau væru gamaldags. Klassískar 

framreiðsluaðferðir færðu námsmönnum ákveðið traust og öryggi í starfi sínu.  

Námsgrein sem hefði verið gaman að fara dýpra í / læra betur:  

Hér voru nemendur allir sammála um að vínfræði væri það fag sem nauðsynlega þyrfti að 

fara dýpra í. Aðalega vegna þess að það fag nýttist þeim best í starfi. Að læra meira á 

barinn og fara meira í nýtísku kokteila hefði líka verið gott.  

Námgreinar sem vantar/væri gaman að fá:  

Allir nemendur vilja sjá námsgreinar sem tengjast stjórnun og rekstri. Að þeirra sögn er 

mikil eftirspurn eftir faglærðum framreiðslumönnum og nær undantekningarlaust eru þeir 

ráðnir í yfirmanna og stjórnunarstöður. Mannauðsstjórnun, menningarlæsi, stjórnun og 

þjónustustjórnun eru fög sem flest þeirra vilja fá inn í framreiðslunám.  

4.1.2 Annað 

Allir nemendur reyndust sammála um að í heildina tekið væri námið gamaldags og vantaði 

tengingu við nútímann. Verklegir þættir í framreiðsluaðferðum væru ekki lengur notaðir á 

veitingastöðum og því óþarft að læra þá svona vel eins og kennt er í skólanum. Bóklegu 

fagfræðin væru líka úrelt og þyrftu upplyftingu. Samt sem áður vilja þau öll hafa þessi fög 

inni til að halda í erfðafræðilegar tengingar við fagið, bara ekki í þessu magni. Þau segjast 

finna fyrir trausti og öryggi í starfi sínu þegar þau hafa lært um uppruna fagsins. Að lokum 

er það eftirtektarvert að öll stefna þau á að fara í meistaranám eftir útskrift og sveinspróf.  

4.2 Starfandi faglærðir framreiðslumenn 

Helstu áhersluþemu hjá framreiðslumönnum voru fjögur: Hvaða námsefni er að skila sér í 

starfi ? Hvaða námsefni hefði verið gott að fara dýpra í ? Hvað námsefni vantar til að mæta 

starfinu ? Var eitthvert námsefni þýðingarlaust ? Fyrir utan þessa áhersluþætti var spjallað 

um ýmislegt fleira. Hér verður stiklað á stóru úr því undir heitinu annað.  
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Jökull útskrifaðist 2012 sem framreiðslumaður en 2010 sem matreiðslumaður.  

Hann starfar hjá Fiskifélaginu og er vaktstjóri þar. Starf hans felst m.a. í að svara 

tölvupósti, gera vaktaplön, skipuleggja sumarfrí starfsmanna, annast mannaráðningar, gera 

vínseðla og matseðla, en hann sér ekki um launaútreikninga. Námsefnið sem skilar honum 

mestu í starfinu eru faglegu fræðin í framreiðslu, bæði bókleg og verkleg. Hann hefði viljað 

fara dýpra í vínfræðina. Það námsefni sem hann vill sjá bætast við eru tungumál og þá helst 

franska. Mikið er um frönsk fagorð inni á veitingastöðum og tungumálakunnátta í þessu 

fagi er aldrei of mikil. Eins hefði hann viljað fara meira í sölutækni og læra hvernig best sé 

að semja við birgja og fara betur í gerð vínseðla og  matseðla/fræði. Námsefnið, sem hefur 

ekkert nýst honum, eru bóklegar íþróttir og blómaskreytingar. Það veitir samt ákveðið 

öryggi og styrkir fagþekkinguna að kunna örlítið í blómaskreytingum og vill hann því ekki 

að sá þáttur verði tekinn út, þótt hann noti slíkt ekki á eigin vinnustað.  

Annað sem við ræddum um voru óskir viðskiptavina og hvort eitthvað hefði breyst í faginu 

frá því að hann útskrifaðist. Hann sagði að meira væri um allskonar óþol og ofnæmi hjá 

viðskipatvinum. Einnig væru kokteilar orðnir fjölbreyttari og meira „fansý“. Þar að auki 

væri netnotkun orðin mun meiri en þegar hann var að læra (Jökull Tandri Ámundason, 

munnleg heimild, 21. mars 2018). 

Heiða Ósk útskrifaðist 2016 og vinnur á Grillmarkaðnum.  

Hún er vaktstjóri og felst starf hennar í að svara tölvupósti, bóka hópa, gera tilboð og sjá 

um að hennar vakt sé fullmönnuð og að allt gangi vel. Námsefnið sem sannar gildi sitt best 

í hennar starfi er vínfræðin sem hún notar dags daglega. Hún hefði viljað fara dýpra í flest 

allar námsgreinarnar og væri vel til í endurmenntun. Helst vill hún læra öll frönsku 

fagorðin og yfirhöfuð að ná valdi á frönskunni. Annars segist hún mjög sátt með námið í 

heild. Henni finnst helst vanta kennslu í starfsmannaráðningum, mannauðsstjórnun og 

bókhaldi í þessu fagi. Allt sem viðkomi skrifstofutengdri vinnu vanti í þetta nám þar sem 

flest allir útskrifaðir framreiðslumenn fari í yfirmanna- eða stjórnunarstöður eftir nám. 

Bóklegar íþróttir er sú grein sem hún telur vera þýðingarlausa í þessu námi.  

Annað sem við ræddum voru óskir viðskiptavina og hvort breytingar hefðu orðið á 

framreiðslunni síðan hún lauk námi. Henni finnst gestir mismunandi eftir því á hvernig 
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veitingastað borðað sé. Í Reykjavík séu gerðar meiri kröfur til framreiðslumanna en til 

dæmis á Akureyri. Þar sé andrúmsloftið mun afslappaðra. Netnotkun sé einnig orðin mun 

meiri, allir gestir noti símana sína til að taka myndir af mat og upplifun. Ákveðin auglýsing 

fyrir staðinn sem sé oftast góð en geti líka verið slæm (Heiða Ósk Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild, 22. mars 2018).   

Hrefna útskrifaðist 2015 og er einnig búin að taka meistaranámið, og vinnur á Hótel 

Selfossi.  

Hún er vaktstjóri og sér um að þjálfa starfsfólk, hafa vaktina fullmannaða, skipuleggja 

viðburði og stundum stjórnar hún þeim.  Námsefnið, sem er helst að sanna sig, er vínfræðin 

að hennar mati, en hún hefði einnig viljað fara dýpra í það fag. Henni finnst vanta 

tilfinnanlega að kennd sé millistjórnun þ.e. starfsmannaráðningar m.t.t. sumarleyfa, lög og 

reglur vegna vinnutíma, stjórnun og viðburðarstjórnun. Allt það námsefni sem hún fór í 

gegnum í MK telur hún hafa nýst sér í starfi og vill ekki meina að eitthvert eitt fag væri 

þýðingarlaust. Margt í meistaranáminu taldi hún hins vegar vera þýðingarlaust í því starfi 

sem hún var í núna. Meistarnámið væri betur sniðið að eigin rekstri en millistjórnun.  

Annað sem við ræddum var á svipuðum nótum og fyrri viðtöl. Hvort óskir viðskiptavina 

hefðu breyst og hvort að framreiðsla hefði breyst ? Hún taldi netnotkun orðna mjög mikla 

og gestir væru alltaf að flýta sér. Þetta hefði leitt til þess m.a. að hætt var að bjóða upp á 

matseðil (a la carte) þjónustu og farið að bjóða hlaðborð í staðinn á Hótel Selfossi. Þannig 

gæti gesturinn tekið það sem hann vildi, borðað og farið á sem skemmstum tíma. Gestir 

væru nánast hættir í „fine dinning“ og vildu bara bjór og hamborgara. Fordrykkir væru 

nánast úr sögunni en allskonar kokteilar komnir í staðinn. Einnig væri íslenski bjórinn að 

sigla sterkur inn á markaðinn. Erlendir gestir væru reyndar mun fljótari að taka við sér 

gagnvart honum en íslenski viðskiptavinurinn. Hún vill líka meina að það séu 

tískustraumar í þessum geira eins og flestum öðrum. Það sem væri heitt í dag yrði kalt og 

gamalt eftir nokkur ár (Hrefna Katrínardóttir, munnleg heimild, 22. mars 2018). 

Birgir Aron útskrifaðist 2016 og vinnur í Tryggvaskála á Selfossi.  

Hann er vaktstjóri á sínum vöktum en þar er unnið eins og á flestum stöðum 2-3-2 vaktir 

(sjá kafla Saga Hótel- og veitingaskóla Íslands). Hans ábyrgð felst einkum í því að halda 
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vaktinni sinni vel mannaðri og sjá um að allt gangi vel þegar hann er að vinna. 

Námsgreinin sem best hefur nýst honum í starfi er vínfræðin og það er líka sú námsgrein 

sem hann hefði viljað læra meira um, kafa betur í. Annars er hann ánægður með allt námið 

í skólanum þó að honum finnst það gamaldags. Honum finnst að vel mætti koma með 

einhverja nýbreytni inn í námið eins og t.d. nýjustu kokteilana og nýjustu vínin. Allt 

námsefnið er gamalt og gott að hans mati. Það sem hefur ekkert nýst honum er 

skyndihjálpin (brosir og segir: sem betur fer) og matseðlafræðin. Hann er ekki í því að gera 

matseðla og vill meina að kokkarnir sjái nánast alfarið um þá deild þegar komið sé út á 

vinnumarkaðinn. Þjónar sjái meira um vínseðlana.  

Annað umræðuefni var það sama og hjá hinum. Birgir Aron vill meina að gestir breytist 

ekki, en viðhorf þeirra til þjónustunnar breytist eftir því hvar borðað sé. Þeir sem borði á 

Vox í Reykjavík geri meiri kröfur til þjónustunnar en þeir sem borða í Tryggvaskála á 

Selfossi. Staðurinn breyti framkomu gesta. Honum finnst ekki hafa orðið nein breyting á 

framreiðslunni en væri alveg til í að sjá meira af eldsteikingu (flamberingu) inni á 

veitingastöðum í dag. Eins séu það allaf kokkar sem skeri á hlaðborðum en áður fyrr hafi 

það verið þjónarnir. Hann langar til að sjá það fyrirkomulag aftur (Birgir Aron 

Ásbjörnsson, munnleg heimild, 22. mars 2018). 

4.2.1 Samantekt – Starfandi faglærðir framreiðslumenn 

Viðmælendur mínir gáfu sér tíma til að hitta mig á frídögum sínum og/eða þegar rólegt var 

að gera hjá þeim á vinnutíma. Ég hitti þau á vinnustað þeirra í öllum tilfellum og höfðu þau 

ekki séð eða heyrt spurningarnar fyrr en í viðtölunum. Samhljómur var um þrenn þemu í 

þessum viðtölum. Alls voru fjögur áhersluþemu til umræðu, þó annað hafi verið líka rætt.  

Námsefni sem hefur sannað sig best og er notað mest í starfi.  

Þrír af fjórum sögðu að vínfræðin væri að skila sér mest í núverandi starfi. Einn sagði að 

öll bóklegu og faglegu fögin væru að skila sér og í því tilfelli er hægt að segja að vínfræðin 

sé einnig að skila sér þar.  

Námsefni sem hefði verið gaman að fara dýpra í/læra betur:  

Hér er það sama hjá öllum. Vínfræðin er sú námsgrein sem allir viðmælendur hefðu viljað 

læra meira um. Einn framreiðslumaður vildi enn fremur að það yrði farið dýpra í allt 
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námsefnið og minntist sérstaklega á að kennsla í frönsku fagorðunum hefði mátt vera 

meiri. Annar taldi að það hefði líka mátt fara betur í matseðlafræðina og gerð vínseðla.  

Námsgrein sem vantar í núverandi nám til að mæta starfsskilyrðum: 

Þrír viðmælendur sögðu að öll fög sem tengdust millistjórnun; starfsmannaráðningum, 

sölutækni og samningagerð við birgja, bókhald og viðburðarstjórnun, vantaði sárlega í 

námið. Allir einstaklingarnir sem komu í viðtölin fóru strax í stjórnunarstöður eftir útskrift. 

Mismunandi ábyrgð er hjá hverjum og einum en ákveðin millistjórnun samt sem áður. 

Námsgrein sem hefur ekkert nýst og er þýðingarlaus í þessu námi: 

Tveir nefndu bóklegar íþróttir, sá þriðji sagði að allt námsefnið hefði nýst sér og ekkert 

hefði verið þýðingarlaust. Sá fjórði talaði um að skyndihjálp og matseðlafræðin hefði 

ekkert nýst sér.   

4.2.2 Annað 

Við ræddum meðal annars um viðskiptavini og veltum fyrir okkur hvort hegðun þeirra 

hefði eitthvað breyst. Einnig var tekið til umfjöllunar hvort framreiðsla hefði eitthvað 

breyst síðan viðmælendur hófu nám eða eftir útskrift. Tvö sögðu að viðskipatvinir breyttust 

eftir því á hvernig veitingastað borðað væri. Landshlutar gætu jafnvel skipt máli. Þannig 

væri viðskiptavinurinn afslappaðri úti á landi en í Rvík. Þriðji vildi meina að alls konar 

óþol og ofnæmi meðal gesta hefði aukist verulega. Fjórði talaði um að gestir væru nánast 

hættir í svokallaðri „fine dining“ að fara fínt út að borða með þriggja rétta máltíð og 

léttvíni. Hlaðborð væru í tísku í dag, þar sem gesturinn gæti gengið að tilbúnum mat, 

borðað og farið. Segja má að þetta tengist líka spurningunni um það hvort 

framreiðsluaðferðir hafi breyst. Gestir sem flýta sér kalla á aðra tegund af þjónustu. 

Netnotkun hefur líka stóraukist inni á veitingastöðum, sem getur bæði verið gott og slæmt. 

Mikill auglýsingamáttur ef allt gengur vel en getur líka haft slæmar afleiðingar ef eitthvað 

kemur uppá. Mikið hefur líka verið talað um fjölbreytta kokteila sem hafa komið í staðinn 

fyrir fordrykki.  
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5 Umræður 

Rannsóknin miðaðist við að skoða hvort nám framreiðslunema sé í takt við starf þeirra. 

Námið tekur þrjú ár og er bæði bóklegt og verklegt iðnnám sem líkur með sveinsprófi. Eftir 

sveinspróf er hægt að fara í meistaranám í iðngreininni. Faglærðir framreiðslumenn þurfa 

að takast á við fjölbreytt og krefjandi störf, oft sem millistjórnendur, veitingastjórar eða 

vaktstjórar strax eftir útskrift. Ábyrgðin sem felst í þannig starfi tengist einnig yfirumsjón 

með öðru starfsfólki og þjálfun þess, auk margs annars sem tengist stjórnun. Hæfni 

stjórnenda og starfsmanna eru forsendur aukinnar verðmætasköpunar í ferðaþjónustu 

(SAF,2018, bls.26).  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Er nám framreiðslumanna að nýtast þeim í starfi þeirra ?  

• Er einhver námsgrein/ar sem sárlega vantar í námið til að uppfylla kröfur innan 

þessarar starfstéttar ?  

• Er einhver námsgrein/ar sem eru algerlega gagnslausar í þessu námi ?  

Áhugavert er að mikill samhljómur var í svörum allra þátttakenda með námið í heild sinni. 

Öll þau fög sem betur mætti fara í og hvaða fög væri gott að fá inn í námið sem að tengjast 

betur  starfi þeirra.  

Nemendur og starfandi framreiðslumenn voru á einu máli um að námið í heild sinni hefði 

styrkt þau í starfi, aukið faglega sýn og veitt þeim öryggi. Samt sem áður fannst þeim 

einnig að námið væri orðið gamaldags á margan hátt og ekki í takt við nútímann. 

Gamaldags í þeim skilningi að kokteilar og réttir á matseðlum mættu færast nær 

nútímanum. Hraði samfélagsins væri orðin svo mikill að svo kallað „fine dining“ væri 

nánast að hverfa. Hægt er að skilgreina „fine dining“ sem kvöldverð með þremur réttum 

eða fleirum og léttvín í samræmi við matseðilinn. Ósk nútíma ferðamannsins væri að geta 

komið inn og borðað á sem skemmstum tíma. Vinsælustu réttirnir væru skyndibitar í 

fallegri útgáfu, eins og fjölbreyttir og öðruvísi hamborgarar eða hlaðborð. Netnotkun gesta 
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væri líka orðin áberandi inn á veitingastöðum og margskonar óþol eða ofnæmi gagnvart 

mat.  

Vínfræði var sú námsgrein sem þátttakendur voru öll sammála um að mætti fara betur í, því 

þetta fag er að nýtast þeim best í starfi. Þeim fannst ekki farið nógu djúpt í vínfærðina og 

hefðu viljað fá meiri kennslu bæði á vínum og á nýtísku kokteilum sem innihalda oft 

margvísleg síróp eða eru gerðir á allt annan hátt en gömlu fræðin segja til um.  

Fyrir utan Vínfræðina voru þau öll sammála um að fög sem tengjast stjórnun, rekstri og 

mannaráðningum, þyrftu að vera partur af framreiðslunáminu í MK. Flest allir nemendur 

sáu fram á að fara strax í vaktstjórastöður eftir útskrift og allir þeir sem þegar störfuðu við 

framreiðslu voru í yfirmannsstöðum. Mannauðstjórnun, líkamstjáning, menningalæsi, 

stjórnun og þjónustustjórnun voru fög sem þau stungu uppá. Í raun allar almennar 

námsgreinar til að vera millistjórnandi, fannst þeim sárvanta þegar á atvinnumarkaðinn var 

komið. Lítum þá á hugtakið millistjórnandi (e. middle manager) en samkvæmt rannsókn 

sem var gerð um starf þeirra komu í ljós fjögur hlutverk sem einkenna þetta hugtak. Í fyrsta 

lagi hugmyndasmiður eða frumkvöðull (e. entrepreneur) í þeim skilningi að útfæra 

fyrirskipanir stjórnenda á þann hátt að fyrirtækið njóti góðs af. Öðru lagi sem 

upplýsingamiðlari (e. communicator) að miðla upplýsingum til sinna starfsmanna. Þriðja 

lagi er hann sálfræðingur (e.therapist) sem hlustar, hvetur og styður starfsmenn sína. Fjórða 

og síðasta hlutverk hans er stuðpúði (e. tightrope artist) þá heldur hann jafnvægi á milli 

stjórnenda og starfsmanna ef um breytingar er að ræða innan fyrirtækisins (Huy,2001). 

Margir söknuðu einnig kennslu í frönskum fagorðum og almennu tungumálanámi, sem þau 

segja að sé aldrei of mikið í þessu námi. Einnig var eftirtektarvert að allir nemendur sem 

talað var við, stefndu á að fara í meistaranám eftir útskrift úr MK. Einungis einn faglærður 

framreiðslumaður hafði lokið meistaranámi og fannst lítið hægt að nota það nám í sinni 

veitingarstjórastöðu. Hins vegar væri það ágætt ef stefnt væri á eigin rekstur.  

Nokkuð ósamræmi var þegar spurt var um það fag sem væri óþarft. Hjá mörgum voru 

bóklegar íþróttir taldar hafa skilað minnstum árangri á starfsvettvangi. Einnig voru nefnd 

fög eins og blómaskreytingar og skyndihjálp sem óþörf í starfinu, þó það væri gott að hafa 

þessi fög til að auka öryggi og fagmennsku í starfi. „Fjölbreytilegt námsumhverfi sem er 

hvetjandi og styðjandi fyrir nemendur er ein forsenda þess að nemendur eigi þess kost að 
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ná þeim þáttum lykilhæfni sem til dæmis lúta að sjálfsþekkingu, sjálfstæði, frumkvæði og 

skapandi hugsun“. „Viðfangsefni sem tengja námið við daglegt líf og starfsvettvang stuðlar 

einnig að auknu læsi nemenda á umhverfi sitt“. (Aðalnámskrá framhaldsskóla - Almennur 

hluti, 2011, bls.28).  

Mikilvægt er að fjárfesta í hæfni starfsfólks sem er grunnur að gæðum þjónustunnar, 

framleiðni og arðsemi. „Í janúar 2016 tók til starfa verkefnahópur á vegum Stjórnstöðvar 

ferðamála sem var ætlað að greina þarfir fyrir heildstæðar úrbætur sem styðja við hæfni, 

gæði, fagmennsku og þekkingu innan ferðaþjónustunnar“ (Stjórnstöð ferðamála, 2016, bls. 

2). Fjölbreyttari atvinnugrein en ferðaþjónustu er erfitt að finna og mætti notkun 

þjónustulíkanskins SERVQUAL vera meiri til að meta styrkleika, veikleika, tækifæri og 

ógnanir þjónustfyrirtækja. Einnig er lítið vitað um starfsmannaveltu í ferðaþjónustu á 

Íslandi. Eins og fram hefur komið er nokkuð stór hluti starfs framreiðslumanns að þjálfa 

ófaglærða starfsmenn. „Reiknað er með að um 6.000 erlendir starfsmenn muni að jafnaði 

starfa við ferðaþjónustu á Íslandi árið 2016 og að þeim muni fjölga um nær 1.500 árið 

2017“ (Stjórnstöð ferðamála, 2016, bls. 5). Þótt gríðarlegur vöxtur hafi verið í greininn er 

enn mikill skortur á viðeigandi hæfni. Einungis hafa að meðaltali 31 einstaklingur lokið 

sveinsprófi í matreiðslu árlega síðustu áratugi. Stjórnstöð feðramála vilja auka hæfni innan 

ferðaþjónustunnar svo að starfsmenn geti notið fræðslu og þjálfunar á vinnustað. „Grunnur 

að farsælum rekstri felst í góðu starfsumhverfi, hæfni og þekkingu, starfsánægju og 

stöðugleika í starfsmannahald“ (Stjórnstöð ferðamála, 2016, bls. 9). Til að ná þessum 

markmiðum innan veitingastaða er nauðsynlegt að hafa menntaða fagmanneskju sem veit 

hvað fellst í þjálfun og kennslu nýrra starfskrafta. Nú eru mörg hótel farin að auglýsa eftir 

sumarstarfsfólki, margt af því hefur aldrei unnið við veitingaþjónustu áður. Gaman væri að 

sjá rannsókn um starfsmannaveltu innan ferðaþjónustunnar á Íslandi í næstu tölum frá 

Samtökum ferðaþjónustunnar. Einkum þar sem þjálfun nýrra starfsmanna getur verið allt 

frá þrennum mánaðarlaunum upp í tvöföld árslaun viðkomandi starfsmanns (sjá kafla 2.4. 

hér að ofan). Í rekstri lítilla fyrirtækja eins og flest hótel eða veitingahús á landsbyggðinni 

eru, segir sig sjálft að þessi kostnaður er töluverður. Rannsókn sem myndi kanna 

hæfniskröfur þeirra sem starfa innan ferðaþjónsutunnar væri líka gaman að sjá. Þannig að 

rannsókn myndi byggjast á könnun á félagsfærni viðkomandi starfsmanns eða nemenda. 

Einnig væri gaman að sjá rannsóknir sem byggjast á upplýsingum um menntun starfsmanna 

eftir atvinnugreinum í ferðaþjónustu. Fyrir utan þessar tillögur vona ég að Hótel- og 
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matvælaskólinn geti nýtt sér þessa rannsókn til að skoða námsskrár í framreiðslunáminu og 

horfa til þessara ofangreindra þátta. Vínfræði, millistjórnenda- og leiðtogafræðsla eða fög 

sem gætu tengst þeim greinum, eru helstu atriðin sem bæði nemendur og útskrifaðir 

framreiðslumann vilja sjá inn í þessu námi. Einnig er þarft er að taka mið af þessari 

heildarmynd um samspil hæfni og arðsemi, skoða hvort að Hótel- og matvælaskólinn eigi 

að sjá um þesskonar menntun eða er einhver annar skóli betur til þess fallinn ?  

Stór hluti framreiðslunámsins fer fram á veitingarstöðum og/eða hótelum fyrir utan bóklega 

námhlutans í MK og er því  

…mikilvægt að sterk bönd séu á milli atvinnulífs og skóla svo að tengsl hins 

fræðilega þáttar námsins og framkvæmdar verði svo traust sem framast er unnt. Í 

náminu er leitast við að tryggja að nemendur öðlist þá leikni í vinnubrögðum sem 

þarf til þess að uppfylla kröfur sem starfið útheimtir og um leið að þeir hafi öðlast 

það persónulega öryggi sem fagmanni er nauðsynlegt (Margrét Friðriksdóttir, 2007, 

bls. 5).  

 Ég hef meira og minna verið að vinna sem millistjórnandi á hótelum og veitingarhúsum 

síða ég útskrifaðist frá Hótel- og veitingaskólanum 1993 og tengi því sterklega við allt það 

efni sem hér hefur verið til umfjöllunar. „Hluti af bakgrunni rannsakandans eru þær 

aðferðafræðilegu forsendur sem hann byggir á“(Helga Jónsdóttir, 2013, bls.149). Námið í 

Hótel- og matvælaskólanum er mjög gott að mati þátttakanda og eykur fagþekkingu, gefur 

traust og fagmennsku byr undir báða vængi, tilvonandi framreiðslumanns. Ég ákvað að 

nota eigindleg viðtöl við gagnaöflun við þessa rannsókn. „Viðtölin felast í samræðum þar 

sem umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda sem leggur sig fram um að mæta viðmælanda 

á jafnréttisgrundvelli“ (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). „Grundvallaraðriði við töku 

eigindlegrar viðtala er að þátttakendur geti tjáð sig sem frjálsast innan þess ramma sem 

tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning setja“ (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 144). 

Helstu annmarkar þessarar rannsóknar eru í fyrsta lagi að þátttakendur voru eingöngu frá 

suðurhorni landsins, þar sem ferðamenn eru mun fleiri yfir allt árið og þar af leiðandi meira 

um heilsársstörf innan ferðaþjónustunnar. Um 63% gistinótta ferðamanna að vetri var eytt á 

höfuðborgarsvæðinu en um 42% gistinótta að sumri til (Ferðamálastofa, 2017, bls. 18). 

Þannig að úrtakið hefði kannski skilað öðrum niðurstöðum ef þátttakendur hefðu verið af 

öllu landinu. Einnig gæti verið að viðtöl við aðra hagsmunaaðila eins og kennara eða 
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atvinnurekendur hefðu haft árhif á þessa rannsókn. Að lokum er það reynsluleysi höfundar 

í rannsókn sem þessari en von mín er sú að með því að gera framkvæmd gagnasöfnunar 

gagnsæja, getur lesandi rannsóknarskýrslunnar lagt mat á réttmætið (Helga Jónsdóttir, 

2013, bls. 149).  
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6 Lokaorð 

Framúrskarandi þjónusta krefst hæfni, þekkingar og menntunnar. Mennt er máttur og saga  

Hótel- og matvælaskólans hefur oft verið þyrnum stráð þegar kemur að skólahúsnæði eða 

viðurkenningu samfélagsins fyrir sína nemendur. Í dag hafa báðar iðngreinarnar 

framreiðslumaður og matreiðslumaður öðlast sess innan menntakerfisins. Rannsókn þessi 

miðaðist við að kanna hvort nám framreiðslumanns sé í takt við starf hans. Nemendur og 

starfandi faglærðir framreiðslumenn voru á eitt sáttir með að námið í skólanum væri mjög 

gott og nauðsynlegt til að styrkja öryggi, fagþekkingu og færni nemenda. Öllum kom þeim 

saman um að auka þyrfti kennslu í vínfræði og mikil þörf væri á kennslu í millistjórnun. 

Nám og starf voru ekki alveg að smella saman að þessu leiti. Nemendur og útskrifaðir 

töluð um að námið í MK væri sniðið að faginu sem starfandi framreiðslumaður í sal en 

ekki sem stjórnandi annara starfsmanna. Vaktstjórar eru ábyrgir fyrir starfsþjálfun, svörun 

tölvupósta og öll því sem viðkemur millistjórnun.  

Von höfundar eftir gerð þessarar rannsókanar, er að Hótel- og matvælaskólinn geti nýtt sér 

hana til að skoða það starfsumhverfi sem útlærðir framreiðslumenn fara í eftir námið. 

Jafnvel verið stefnumótandi fyrir hagsmunaaðila í þróun námsskráa innan náms í 

ferðaþjónustu. Þrátt fyrir smátt úrtak þátttakanda og reynsluleysi höfundar, er óskandi að 

notagildi þessarar rannsóknar sé nokkurt þar sem hæfni, fagmennska og viðmót 

framreiðslumanna tengjast jákvæðri upplifun ferðamanna. Auk þess getur aukin hæfni 

starfsfólks aukið framleiðni og arðsemi innan fyrirtækja. 
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Viðauki A - spurningarlisti til nemenda 

• Hvar ert þú á samning? 

• Hver er meistari þinn? 

• Hvers vegna valdir þú þetta nám?    

• Færðu vinnu strax eftir nám?  

• Ef svarið er já: -  Hvar muntu þá vinna?   

• Ef svarið er nei: - Hvað langar þig til að gera eftir þetta nám? 

• Eru einhverjar námsgreinar sem þér finnst óþarfar í þessu námi?  

• Finnst þér vanta einhverja námsgrein inn í þetta nám til að uppfylla kröfur 

framreiðslumanna á vinnumarkaðnum? 

• Hvaða námsgrein myndir þú vilja að yrði kennd lengur, ýtarlegri kennsla?  

• Ætlar þú að taka meistarnámið líka? 

• Ætlar þú að fara í eitthvert annað nám eftir útskrift?  

• Ef svarið er já: -  Í hvaða nám færirðu og hvers vegna?  

• Hvar gæti þetta nám nýst þér á vinnumarkaðnum við annað en framreiðslu?  

• Getur þú séð þetta nám, kennt á einhvern annan hátt en það er gert í dag?  

• Finnst þér bóklega námið í samræmi við starfið á þínum starfsnámsstað?  

• Ef svarið er já: – Notið þið allt sem þið lærið í skólanum?  

• Ef svarið er nei: – Hvar er helst ósamræmi?  

• Hver er ábyrgð þín á starfsnámsstaðnum og hver er ábyrgð meistara og 

veitingastaðarins? 

• Heldurðu að þú munir nota allt það, sem þú hefur lært, bæði bóklegt og verklegt, í 

því starfi sem þú ferð í eftir útskrift? 
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Viðauki B - spurningarlisti faglærðra 

framreiðslumanna 

• Hvað ár útskrifaðist þú? 

• Hvar ertu að vinna?  

• Hefur þú unnið þar síðan þú útskrifaðist? 

• Já 

• Nei..... hvar hefur þú verið að vinna áður? 

• Hvaða námsefni finnst þér vera að skila sér í þinni vinnu? 

• Hefðir þú viljað fara dýpra í eitthvað ákveðið námsefni? 

• Er eitthvað sem þú vildir bæta við inn í það námsframboð sem þegar er verið að 

kenna? 

• Er eitthvað námsefni sem þú myndir segja að væri þýðingarlaust inn í þessu námi? 

• Finnur þú mun á óskum viðskiptavina frá því að þú byrjaðir að læra 

framreiðslumanninn? 

• Er eitthvað breytt í framreiðslu frá því að þú byrjaðir að læra? 



 47 

Viðauki C – Upplýst samþykki 

eyðublað 

 

BA verkefni við Ferðamáladeild Háskólans á Hólum 

Rannsókn : Er nám framreiðslumanns (þjóns) í takt við þróun veitingarstaða og óskir 

almennings ?  

Rannsóknin er unnin af Önnu Birnu Þorsteinsdóttur sem er nemandi við Ferðamáladeild 

Háskólans á Hólum og er rannsóknin hluti af lokaverkefni til BA gráðu í ferðamálafræði. 

Leiðbeinandi er Þórir Erlingsson. Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka hvort nám 

framreiðslumanns sé í takt við þá þróun sem á sér stað innan veitingarhúsa.  

Upplýst samþykki: 

Rannsóknin fer þannig fram að rannsóknaraðili sem er nemandi á síðasta ári í 

ferðamálafræði til BA gráðu við Háskólann á Hólum mun heimsækja þig/hringja í þig og 

taka við þig viðtal sem tekur um hálfa klukkustund. Í viðtalinu verða lagðar fyrir þig 

spurningar og þú beðin/n að lýsa þinni upplifun/viðhorfi/reynslu af náminu í Hótel og 

matvælaskólanum, hvernig það nýtist þér á starfsnámsstaðnum og vonandi í atvinnulífinu 

eftir námið. 

Samtalið verður hljóðritað, en aðeins rannsóknaraðili og leiðbeinandi hans munu hafa 

aðgang að hljóðrituninni og afrituðu eintaki hennar. Rannsóknaraðili mun einungis nýta 

upplýsingar úr viðtalinu í BA ritgerð sína við Ferðamáladeild Háskólans á Hólum. 

Nafn þitt kann að koma fram í ritgerðinni, en óskir þú eftir nafnleynd verður leitast við eftir 

fremsta megni að tryggja að ekki verði hægt að rekja innihald viðtalsins til þín sem 

einstaklings.  Þá er þér bent á að þú getur hætt þátttöku hvenær sem er.  

Rannsóknaraðili er Anna Birna Þorsteinsdóttir nemi við Háskólann á Hólum. Sími 849-

4368 og tölvupóstur annabth@gmail.com 

Nánari upplýsingar um rannsóknina veitir leiðbeinandi; Þórir Erlingsson, gsm: 892-8003, 

netfang: thor@mail.holar.is 

Með undirritun minni staðfesti ég að mér hafa verið kynntar ofangreindar upplýsingar og 

upplýst samþykki mitt fyrir þátttöku í rannsókninni: 
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