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• Rannsóknasetur verslunarinnar

• Capacent

• Fagráð verslunar- og 
þjónustugreina

Styrktaraðilar: Starfsmenntaráð og Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks

 Útflutningstekjur af þjónustu: 42%

 Samgöngur og flutningar: 18%

Flutningar er alþjóðleg atvinnugrein 

Framtíð starfsgreinarinnar er háð 

fagmennsku starfsmanna
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 Metið út frá þörfum þjónustufyrirtækja

 Stuðst við hæfnimódel frá SHL

 Framkvæmdin fór fram í tveimur 
meginskrefum
◦ Yfirmenn skilgreindu mikilvægustu 

hæfniþætti viðkomandi starfa

◦ Starfsmenn og yfirmenn þeirra

mátu hvernig starfsmenn stóðu á 

einstökum hæfnisþáttum

 Starfsmenn fylgi fyrirmælum og verklagsreglum

 Tengslamyndun

 Mæti þörfum og væntingum viðskiptavina

 Hafi hæfni til ákvarðanatöku og frumkvæðis

 Hafi til að bera forystu-
og stjórnunarhæfileika

 Eigi auðvelt með samstarf 
og samvinnu
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1 2 3 4 5

Ákvarðanataka og frumkvæði

Forysta og stjórnun

Skipulag og áætlanir

Frumkvöðlastarf og …

Samvinna

Siðferði og gildi

Tengslamyndun

Álags- og streituþol

Fylgja fyrirmælum og …

Mætir þörfum og væntingum …

Beiting sérfræðikunnáttu

Flutningagreinar
rauð lína = 4,2 (neðri mörk 

stykrleikabils)

*   aðeins valið af efra stjórnendalagi
** aðeins valið af neðra stjórnendalagi

*

*

*

**

**

*

*

Aðlögun og viðbrögð við breytingum 4,3

Álags og streituþol 4,0 3,8 3,9

Fylgja fyrirmælum og verklagsreglum 4,4 4,3 4,1 4,3

Samvinna 3,8 3,9 3,8 3,9

Siðferði og gildi 4,0 4,0 3,7

Tengslamyndun 3,6 3,9 3,8 4,2

Beiting sérfræðikunnáttu 3,7 3,9

Frumleiki og sköpun 3,6 4,0 3,5

Lærdómur og rannsóknir 3,6

Mætir þörfum og væntingum viðskiptavina 4,1 4,1 3,7 4,0

Ákvarðanataka og frumkvæði 3,9 4,2 3,7 4,1

Forysta og stjórnun 3,6 3,6 3,6 3,9

Frumkvöðlastarf og viðskiptahugsun 3,6 3,6 4,1

Mótun stefnu og hugmyndavinna 3,3

Skipulag og áætlanir 4,1 3,7

3,89 3,93 3,75 3,95

Fagleg hæfni

Stjórnunarleg hæfni

Meðaltal

Hæfnisþættir
Smásala

Ferða- 

þjónusta

Flutninga- 

þjónusta

Trygginga- 

þjónusta

Persónuleg hæfni
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 Hvaða hæfni þarf til að fá framgang í starfi?

 Hvernig er þjónustulund þeirra 

sem starfa í

flutningafyrirtækjum?

 Hvernig er stjórnunarhæfnin?

 Hvernig er best að haga 

kennslu fyrir flutningageirann?

Skýrslan er á: www.rsv.is


