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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um rannsókn sem gerð var á starfsvettvangi 

bókasafns- og upplýsingafræðinga eftir útskrift frá Háskóla Íslands. Með 

rannsókninni var vonast til að unnt væri að fá heildstæða mynd af menntun, 

stöðu, stefnu og störfum bókasafns- og upplýsingafræðinga.  Gerð var 

megindleg rannsókn með spurningalista sem sendur var á alla bókasafns- og 

upplýsingafræðinga sem útskrifuðust úr HÍ, voru á lífi, búsettir á Íslandi og 

með gilt heimilisfang. Niðurstöður sýndu fram á að starfsvettvangur 

bókasafns- og upplýsingafræðinga er mjög fjölbreyttur en hefðbundin störf á 

sviði bókasafna eru ríkjandi að mörgu leyti. Ýmiskonar upplýsingaþjónusta 

kemur nær alls staðar fram sem tíður verkþáttur. Niðurstöður sýndu einnig að 

algengasta ástæða framhaldsmenntunar er sú að vilja halda við fræðilegri 

þekkingu og starfskunnáttu. Niðurstöður benda til þess að laun séu ólík eftir 

atvinnuveitanda og eðli starfsins. Að meðaltali eru veitt hærri laun fyrir störf 

hjá einkafyrirtækjum heldur en ríki og sveitarfélögum. 

 

Lykilorð: BA verkefni, bókasafns- og upplýsingafræðingar, bókasafns- og 

upplýsingafræði, megindlegar rannsóknir, starfsstéttir, atvinnuhættir. 
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Abstract 
 This thesis covers a study made on the professional field of occupation 

among library and information graduates of the University of Iceland. The aim of 

the study was to give a clear overview of education, status, aspirations and jobs of 

the library- and information specialists’ profession. The research was quantative. 

All library- and information professionals who have graduated from University of 

Iceland, are alive, living in Iceland with a valid address received a questionnaire. 

The conclusion was that the library- and information professions field of work in 

Iceland is diverse but traditional jobs within libraries still hold majority. Various 

kinds of information services are the most common parts of the work progress. 

The conclusion is also that the most common reason why people within the field 

seek continued education is that they want to maintain they’re academic 

knowledge and occupational skills. Further conclusions point to that wages differs 

from employment sectors and the nature of the job. Wages are higher in average 

in jobs within the private business sector than within the community or the 

government sector. 

 

 

Keyword: Quantative research, Information Professionals, Librarians, Jobs, 

Library and Information science, survey. 
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Inngangur 
 

Rætur bókasafns- og upplýsingafræðinga liggja djúpt og teygja sig langt 

aftur í aldir. Breytingar í upplýsingatækni síðustu áratugi hafa haft miklar 

breytingar í för með sér á störfum og menntun bókasafns- og upplýsingafræðinga 

og Ísland er engin undartekning. Þeir starfa víða í þjóðfélaginu við ýmiss konar 

störf tengd bókasöfnum og upplýsingum en eru oft lítið sjáanlegir í þjóðfélaginu. 

Almenningur virðist hafa mjög misjafna þekkingu á starfssviði stéttarinnar og 

þeim breytingum sem orðið hafa á því. Innan stéttarinnar sjálfrar ber meira að 

segja á örlítilli togstreitu milli starfstegunda og óljósum hugmyndum um hver sé 

eða eigi að vera þróun hennar. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á stéttinni í heild 

og þær sem gerðar hafa verið með tilliti til bókasafna, viðhorfa eða annarra þátta 

eru nánast úreldar á nokkrum árum vegna örra breytinga. Til þess að koma til 

móts við þetta var  ákveðið að gera rannsókn á starfsvettvangi bókasafns- og 

upplýsingafræðinga. Vonast var til að hægt væri að fá heildstæða mynd af stöðu, 

stefnu og störfum útskrifaðra bókasafns- og upplýsingafræðinga. Upplýsingar sem 

fást með rannsókn geta reynst mikilvægar til þess að vita hvar stéttin stendur. Hún 

getur orðið hvatning til stéttarinnar til að sækja fram og halda áfram góðu starfi og 

hvatt til frekari rannsókna á þessu sviði. 

Ritgerðin skiptist í nokkra kafla. Fyrst er farið yfir sögu stéttarinnar á 

Íslandi og í alþjóðlegu samhengi. Farið er yfir fyrri rannsóknir sem tengjast inn á 

þessa rannsókn. Fjallað er um aðferðarfræði rannsóknarinnar, þýði, úrtak, 

þátttakendur og framkvæmd hennar. Settar eru fram rannsóknarspurningar og 

tilgátur. Niðurstöður eru í tvennu lagi. Í fyrri hluta er hver og ein spurning skoðuð 

og helstu niðurstöður hennar. Margar spurningarnar standa fyrir sínu einar og sér 

og þarfnast lítilla útskýringa.  Í seinni hluta niðurstaðna eru rannsóknarspurningar 

og tilgátur skoðaðar, tengsl milli einstakra spurninga og könnunin skoðuð í 

samhengi. Í lokin er rætt um niðurstöður hennar, hvaða frekari ályktanir megi 

draga af þeim og þær skoðaðar í samhengi við aðrar rannsóknir.  Að síðustu eru 

teknar saman helstu niðurstöður og lærdómur. 
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Yfirlit yfir sögu bókasafns- og upplýsingafræðinga á 
Íslandi 
 

Sögu bókasafna og vörslumanna þeirra má rekja nokkur þúsund ár aftur í 

tímann til landanna í kringum Miðjarðarhaf. Fyrstu íslensku bókasöfnin urðu til í 

klaustrum, á biskupsstólunum og í eigu einstakra höfðingja. Á 18.öld tóku menn 

sig saman og stofnuðu lestrarfélög. Snemma á 19. öld fóru fyrst að koma fram 

bókasöfn fyrir almenning (Friðrik G. Olgeirsson, 2004). 

Fyrsti Íslendingurinn til þess að læra bókasafnsfræði var Sigurgeir 

Friðriksson sem útskrifaðist árið 1920 úr Statens Biblioteksskole í 

Kaupmannahöfn. Næsti Íslendingur til að læra bókasafnsfræði, Ólafur F. Hjartar 

útskrifaðist ekki fyrr en 1947. Báðir voru þeir kennaramenntaðir fyrir. Kennsla í 

bókasafnsfræði á Íslandi hófst veturinn1956-57 innan heimsspekideildar Háskóla 

Íslands. Dr. Björn Sigfússon, þáverandi háskólabókavörður veitti náminu 

forstöðu, en það var kallað safnfræði og handritalestur. Fyrstu tveir nemendurnir 

luku fyrsta stigi í bókasafnsfræði við Háskóla Íslands árið 1957 sem þá svaraði til 

eins vetrar náms í greininni. Árið 1964 lauk fyrsti nemandinn  BA-prófi og þar 

fékk greinin viðurkenningu sem sjálfstæð háskólagrein við skólann. Árið 1966 

komu fyrstu bókasafnsfræðingarnir heim frá framhaldsnámi erlendis á masters 

stigi, MLS (Friðrik G. Olgeirsson, 2004).  

Félag bókasafnsfræðinga var stofnað árið 1973 og átti mikinn þátt í að 

móta skipan námsins við Háskóla Íslands (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2005) og 

félagið fékk aðild að Bandalagi háskólamanna, BHM, í árs lok. Árið 1984 voru 

sett lög um bókasafnsfræðinga, nr. 97/1984 sem kveða á um að þeir sem lokið 

hafa háskólaprófi með að minnsta kosti 60 einingar í bókasafnsfræði mega kalla 

sig bókasafnsfræðinga. Á sama tíma var sett á laggirnar starfsréttindanám til 60 

eininga ætlað þeim sem höfðu lokið háskólaprófi í annarri grein (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2005).  Árið 1986 var heiti námsgreinarinnar breytt í bókasafns- 

og upplýsingafræði.  

Árið 1987  lauk Sigrún Klara Hannesdóttir fyrst Íslendinga doktorsprófi í 

bókasafns- og upplýsingafræðum frá University of Chicago (Guðrún Pálsdóttir, 

1988). 

Breyting var gerð á lögum um bókasafnsfræðinga 2001 þar sem 

starfsheitinu var breytt í bókasafns- og upplýsingafræðingur. Á árunum 1992-
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1994 fór fram endurskoðun og breytingar á námskeiðum í bókasafns- og 

upplýsingafræði við Háskóla Íslands og var farið að kenna tölvuleitir, notkun 

netsins, gerð heimasíðna og fyrst boðið upp á sérhæfingu á sviði skjalastjórnar 

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006; Friðrik G. Olgeirsson, 2004).  

Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga, SBU, var stofnað árið 

1998 upp úr kjaradeild Félags bókasafnsfræðinga  (Friðrik G. Olgeirsson, 2004).  

Árið 1996 útskrifaðist fyrsti nemandinn með MA gráðu í bókasafns- og 

upplýsingafræði við Háskóla Íslands en sama ár varð námsgreinin að sérstakri 

skor innan félagsvísindadeildar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006).  Í lok árs 1999 

sameinuðust nokkur félög og þar á meðal Félag bókasafnsfræðinga undir merkjum 

Upplýsingar, félagi bókasafns og upplýsingafræða. Árið 2005 útskrifuðust fyrstu 

nemendur með MLIS gráðu frá Háskóla Íslands. Vorið 2008 var fyrst boðið upp á 

sérstakan áfanga í vefstjórnun. 

 

Fræðilegt yfirlit 
 

Íslensk starfsstétt 
Bókasafns- og upplýsingafræðingar eru skýr og afmörkuð starfsstétt á 

Íslandi. Samkvæmt skilgreiningu er „stétt“ hópur manna sem hefur svipaða 

afstöðu í framleiðslu- og þjóðfélagskerfinu, fæst við svipuð störf, hefur svipaða 

lífshætti og fjárhagsafkomu (Íslensk Orðabók, 1983).  Starfsheitið bókasafns- og 

upplýsingafræðingur er lögverndað starfsheiti og nær því aðeins yfir ákveðinn 

afmarkaðan hóp sem hefur lokið ákveðinni menntun. Þrátt fyrir sambærilega 

menntun vinna bókasafns- og upplýsingafræðingar á breiðu sviði ýmist hjá ríkinu, 

sveitarfélögum eða einkafyrirtækjum.  

Aðeins hluti stéttarinnar notar lögverndaða starfsheitið að staðaldri, ekki 

sækja allir um leyfi til að nota það sem hafa til þess menntun. Samkvæmt 

upplýsingum frá Menntamálaráðuneytinu höfðu aðeins 260 leyfisbréf fyrir 

starfsheitinu verið gefin út frá setningu laganna 1984 til loka apríl 2006 (munnleg 

heimild, 30. apríl 2008). Ef skoðaðar eru heimasíður stofnana, safna og fyrirtækja 

koma í ljós ólíkir starfstitlar sem eru ýmist lögverndaða heitið, tilbrigði við það 

eða starfsheiti sem eru lýsandi fyrir starfshlutverk. 
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 Í 24. árgangi Bókasafnsins, sem fjallaði að miklu leyti um stéttina og 

menntun hennar velti Hrafnhildur Hreinsdóttir (2000) starfsheitinu fyrir sér. Hún 

taldi að starfsheiti væri oft tengd möguleikanum um þróun í starfi og þar með 

launakjörum. Þannig hafi breytingin á starfsheitinu frá bókasafnsfræðingur yfir í 

bókasafns- og upplýsingafræðingur verið meðvitaður eða ómeðvitaður hluti af því 

markmiði. Hrafnhildur telur þó staðreynd að hér hafi bókasafns- og 

upplýsingafræðingar litla möguleika á þróun í starfi. Hún nefnir sem dæmi að 

skólabókavörður sé yfirleitt einn að starfi. Þeir sem vinna á 

almenningsbókasöfnum geti þó sérhæft sig og orðið deildarstjórar, útibússtjórar 

eða yfirbókaverðir, en að það nái ekki langt.  

 Þegar til kemur reynist nokkuð erfitt að bera saman stéttina hér við 

sambærilega stétt eða fagaðila erlendis. Fagaðilum sem skrifa um bókasafns- og 

upplýsingafræðileg málefni ber ekki alltaf saman um hvernig eigi að titla þessa 

stétt eða hvernig hún skuli vera skilgreind. Starfsheitið Librarian er algengt, enda 

gamalt, margreynt og hefðbundið. Fjölmargir vísa í LIS (library and information 

specialists/scientist/science) sem fer ágætlega við MLIS (master of library and 

information science) eða MLS (master of library science). Einnig er mjög algengt 

að notuð séu heitin Information professional (IP), eða Information specialist / 

scientist. Sumar greinar nota síðari heitin sem yfirheiti yfir ýmiskonar bókasafns- 

og upplýsingatengd störf. Ólíkum heimildum ber ekki alveg saman um hver sé 

skilgreiningin að baki þessara heita eða hvort og hvaða ákveðna krafa eða gæði 

þurfi að standa að baki. 

 

Ólíkar menntunarkröfur eftir löndum 
Önnur ástæða þess hve erfitt er að bera bókasafns- og upplýsingafræðinga 

á Íslandi saman við sambærilega sérfræðinga erlendis er hve ólíkar 

menntunarkröfur eru eftir löndum. Víða er verið að vinna að samhæfingu kennslu 

í bókasafns- og upplýsingafræði. Meðal annars er stefnt að samræmdri 

menntunarkröfu innan Evrópusambandsins. Athuganir á kennslu í löndum sem 

hafa sótt um eða eru að ganga í Evrópusambandið hafa sýnt að sum lönd hafa fáar 

eða engar viðurkenndar menntunarleiðir á háskólastigi í þessu fagi (Juznic og 

Badovinac, 2005) á meðan önnur lönd hafa mjög ákveðna sýn á hvaða menntun 

skuli búa að baki. 
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Í Kanada eru ekki sérstaklega ströng skilyrði fyrir því hverjir mega kalla 

sig bókasafns- eða upplýsingafræðing en yfirleit er mastersgráða (MLIS eða 

MLS) viðurkennd sem grunnmenntun fyrir kanadískan bókasafns sérfræðing 

(Library professional). Þessi háa menntunarkrafa hefur gert það að verkum að 

ekki útskrifast nógu margi bókasafnsfræðingar í Kanada til að anna eftirspurn 

upplýsingageirans. Til að koma á móts við framboðsskort hafa 

menntaskólamenntaðir bókasafnstæknar (Library Technicians) hlaupið í skarðið 

(Geldof, 2006).   

Dæmi um fjölbreyttari möguleika má finna í Þýskalandi. Þar eru þrjár 

leiðir til þess að sérmennta sig í bókasafns- og upplýsingafræðum  Þar má fyrst 

nefna hefðbundna háskólamenntun af einhverri tegund þar sem á eftir fylgir 

tveggja ára starfsnám í upplýsingageiranum til starfsréttinda. Annar möguleiki er 

3-4 fjögurra ára háskólanám í bókasafns- og upplýsingafræði og þriðji 

möguleikinn er sá, að hægt er að ráða sig í læri í þrjú ár þar sem safnað er að 

minnsta kosti 20 mánaða starfsreynslu og stundað nám í  16 mánuði (Coleman, 

2005).  

Menntunarleiðir í Kanada og Þýskalandi eru dæmi um að ýmsar útfærslur 

eru í ólíkum löndum. Það þarf að hafa í huga að stefnur og námsframboð eru 

ólíkar eftir löndum og jafnvel einstökum skólum. Jafnvel þó menntunin líti 

sambærilega út getur kennsla og þar af leiðandi grunnmenntun bókasafns- og 

upplýsingafræðinga verið mjög ólík eftir löndum.  

 

Stétt í sífelldri þróun 
Þegar fagstéttin bókasafns- og upplýsingafræðingar er skoðuð hvort sem er 

hér á landi eða erlendis þarf að hafa í huga þær breytingar sem fagið hefur gengið 

í gegnum allra síðustu áratugi. Það er óhætt að segja að fáar stéttir hafi gengið í 

gegnum jafn ótrúlegar breytingar á jafn fáum árum. Bókasafns- og 

upplýsingafræði og stéttin hafa þurft að tileinka sér nýja tækniþekkingu og 

innleiða hana inn í starf sitt. Sem starfsstétt er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

þeim miklu breytingum sem stéttin hefur gengið í gegnum til þess að geta búið sig 

undir enn frekari breytingar og tryggt að stéttin muni hafa þá hæfni sem framtíðin 

krefst (Andrews og Ellis, 2004).  Með tímanum hafa tækniframfarir og ný sýn á 

bókasafns- og upplýsingaþjónustu gert það að verkum að aðgreining á milli 
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bókasafnsfræðinga og sérfræðinga á sviði upplýsinga er nær óþörf. Grunntæknin 

sem bókasafns- og upplýsingaþjónusta er veitt í gegnum er ekki lengur bundin við 

háskólastofnanir eða hagsmunaaðila (Owen, 2001).  Internetið er öllum 

aðgengilegt.  

Internetið hefur gjörbreytt flæði upplýsinga svo mikið að nú á dögum er 

ekki vandamálið að finna upplýsingar heldur að sigta frá óþarfa upplýsingar til að 

koma í veg fyrir að ofgnótt þeirra skyggi á það sem raunverulega er verið að leita 

að (Andrews og Ellis, 2004). Þetta er verðugt verkefni bókasafns- og 

upplýsingafræðinga. 

Það er mikilvægt fyrir bókasafns- og upplýsingafræðinga sem starfsstétt að 

vita hvar tækifærin liggja, hvaða hæfileika við þurfum til þess að nýta þessi 

tækifæri (Andrews og Ellis, 2004). 

 

„Við verðum að aðlaga okkur að breyttu starfsumhverfi og það er 

á okkar ábyrgð að auka sýnileika okkar og virðingu og að sýna í 

verki að við kunnum okkar fag, að við vitum mikið um umsjón og 

stjórn upplýsinga og að við erum tilbúin til að nýta þá þekkingu í 

hag vinnuveitanda okkar“ (Pedley, 2001). 

 

Víða í ritum og greinum tengdu faginu er talað um nýjan 

starfsmannamarkað tengdan upplýsingafræði (emerging information labor 

market). Þessi markaður hefur verið skilgreindur sem: „Fjölbreytt svið tengt 

þekkingarstjórnunarlegum  störfum sem eru ekki tengd hinu hefðbundna sviði 

bókasafna eða upplýsingameðhöndlunar en falla samt undir þá skilgreiningu að 

henta bókasafns- og upplýsingafræðingum“ (Willard, Patrichia og Mychalyn. 

1998). Í þessu felst að möguleikarnir séu miklir fyrir bókasafns- og 

upplýsingafræðinga hvort sem þeir vinna á bókasöfnum fyrirtækja, sem 

upplýsingasérfræðingar eða sjálfstætt starfandi ráðgjafar. Sérfræðiþekking er til 

staðar. Hægt er að tvinna hefðbundna þekkingu saman við markaðsfræði og 

þjóðmál  (Cullen, 2005).Það er skoðun ýmissa greinahöfunda að til þess að stéttin 

lifi af verði bókasafns- og upplýsingafræðimenntun að veita upplýsingasviðinu 

meiri athygli: 
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„Án viðbragðsflýtis og grundvallarbreytingu á fyrirkomulagi 

kennslunnar er stéttin líkleg til þess að fara sömu leið og pöndur: 

krúttlegt, elskað dýr sem margir láta sér annt um, en er að verða 

útdautt“ (Juznic og Badovinac, 2005). 

 

Í grein  þar sem skoðaðar eru breytingar á áherslu í námi bókasafns- og 

upplýsingafræðinga (Tedd, 2002) kemur fram að þessi starfsstétt sé að verða fyrir 

miklum áhrifum af framförum í upplýsinga- og samskiptatækniþróun og finni því 

fyrir breytingum á hlutverkum sínum og störfum. Það sem kemur greinarhöfundi 

hins vegar á óvart er að hvort sem verið er að tala um sérfræðinga á 

almenningsbókasöfnum í Wales, háskólabókasöfnum í Slóvakíu eða 

landsbókasöfnum í nálægt Kyrrahafinu í Asíu þá eru það sömu hæfileikar og 

kunnátta sem starfsmenn þurfa á að halda. 

 Umræðan um heiti stéttarinnar og fagsins er mikil á alþjóðavettvangi og 

það hefur verið skoðað frá ýmsum ólíkum sjónarhornum. Suzanne Hildenbrand 

(1999) segir í grein tengdri þessu málefni: 

 

„The old saying „Information science is library science for boys“ 

may have considerable truth.“ 

 

Hún skoðaði til dæmis menntun í bókasafnsfræðum  og upplýsingafræðum 

í Bandaríkjunum með tilliti til kynjaskiptingar og jafnræðis. Hún rökstuddi þessa 

setningu með því að gera úttekt á kyni kennara og starfsfólks við háskóla þar sem 

kennd eru bókasafns- og/eða upplýsingafræði. Það kom í ljós að í 

upplýsingafræðitengdum áföngum voru 71% kennarar karlmenn en í áföngum 

tengdum bókasafnsfræðum var hlutur kvenna 61% (Hildenbrand, 1999).  

Það ætti þó að skipta litlu máli hvaða nöfnum greinin er kölluð á meðan 

hlutverk þeirra sem við hana vinna eru á almanna vitorði. Ef sýn almennings er 

mynduð af „steríótýpum“ þarf að taka á þeim vanda. Misskilning og vanþekkingu 

almennings á hlutverkum og verkefnum bókasafns- og upplýsingafræðinga er 

hægt að bæta með því að leggja ekki aðeins áherslu á hvað þeir geta gert heldur 

með því að sýna þá vaxandi þörf hæfileika og þá kunnáttu sem þeir þurfa sífellt að 

tileinka sér í fagi sem tekur sífelldum breytingum (Cullen, 2002). 
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„... starfsmenn bókasafna (librarians) eru bestu leitarvélarnar, 

sérfræðingar á sviði upplýsinga.“ (Ashcroft, 2003). 

 

Rannsóknir 
Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á mismunandi hliðum bókasafns- og 

upplýsingafræði og mismunandi tegundum starfa sem bókasafns- og 

upplýsingafræðistéttin sinnir. Vegna öra breytinga síðustu áratuga eru margar 

þeirra úreltar og á lítinn hátt sambærilegar við greinina í dag. Mikið er til af 

greinum um kaup og kjör stétta er hér verður aðeins lítillega fjallað um kjör 

bókasafns- og upplýsingafræðinga. Erlendis hefur verið nokkuð um rannsóknir á 

vinnumarkaði stéttarinnar þar sem starfsauglýsingar eru greindar. Innihald þeirra 

er skoðað með tilliti til eftirspurnar og breytinga á eftirspurn. Samtök bókasafna 

og upplýsingafræðinga í Bretlandi, CILIP hafa gert kannanir á högum 

félagsmanna sinna. Engar útgefnar rannsóknir er að finna á högum íslenskra 

bókasafns- og upplýsingafræðinga sérstaklega en SBU gerði eina könnun árið 

2001. 

 

Kjarakönnun SBU 2001 
Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga, SBU, gerði kjarakönnun 

meðal félagsmanna sinna í nóvember 2001 (Stéttarfélag bókasafns- og 

upplýsingafræðinga, 2001). Upplýsingar um könnunina og helstu niðurstöður 

fengust hjá SBU en niðurstöður hennar voru ekki gefnar út opinberlega. Könnunin 

var símakönnun og var unnin af Gallup. Spurningar könnunarinnar snérust um 

menntun og starfið, starfsánægju, ímynd bókasafns- og upplýsingafræðinga, laun 

og hlunnindi, stéttarfélög og námskeið. Upphaflegt úrtak voru 310 bókasafns- og 

upplýsingafræðingar en fjöldi svarenda var 250, eða 85,9%. Spurningarnar 

spönnuðu nokkuð vítt svið sem skoðuðu stéttina og viðhorf þátttakenda. 

89% svarenda töldu námið nýtast vel í starfi en 86% þeirra störfuðu sem 

bókasafns- og upplýsingafræðingar. 52,4% svarenda störfuðu hjá Ríkinu, 34,6% 

hjá sveitarfélagi, 8,1% hjá einkafyrirtæki og 4,9% hjá annarskonar aðilum. Mikill 

meirihluti starfaði í fullu starfi eða 69,5%, 14,8% voru í 75-99% starfi og 15,6% 

voru með lægra starfshlutfall. Í niðurstöðum komu fram tölur um dagvinnulaun 
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miðað við 100% starf hjá þeim 223 sem afstöðu tóku. Þar var meðaltalið 197 

þúsund með staðalfráviki upp á 47.6 þúsund. Þegar öll svör voru talin saman voru 

tíðustu heildarlaun á bilinu 180-199þúsund, 20,9%  (sjá mynd 1). Ef heildarlaun 

voru umreiknuð fyrir þá sem unnu lægra starfshlutfall var tíðasta gildi 180-199 

þúsund með 25,5%, 17% með laun á bilinu 200-219þúsund (sjá mynd 1). Ekki 

lágu fyrir upplýsinga um meðaltal en af stöplariti má dæma að það liggi í 

flokknum 200-219 þúsund, þ.e. 51% voru með heildarlaun upp á 200 þúsund eða 

meira (SBU, 2001). 
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Mynd 1: Heildarlaun á mánuði

Career opportunities in libraries, information centres, and 
at RM 1989 and 2001 

Stefanía Júlíusdóttir gerði samanburðarúttekt á starfsmöguleikum og 

vinnuaðstæðum starfsmanna bókasafna á Íslandi á árunum 1989 og 2001. Seinna 

árið þurfti að gera breytingar á úttektinni með tilliti til þeirra breytinga sem orðið 

hafa hjá stéttinni. Þá gerði hún einnig ráð fyrir skjalastjórnunarstörfum. Tilgangur 

rannsóknarinnar var meðal annars að meta stærð stéttarinnar með tilliti til starfa, 

menntunar aldurs og kyns, starfsaldurs og breytinga á þessum atriðum milli 

kannana (Stefanía Júlíusdóttir, 2007). 

 Helstu niðurstöður sýndu fram á að yfir heildina hafði starfsstöðum fjölgað 

um 92,7% og starfmönnum fjölgað um 43,7%, en landsmönnum fjölgaði um 

12,9% á sama tíma. Þegar menntun starfsmanna var skoðuð sérstaklega kom í ljós 

að helsta vígi bókasafns- og upplýsingafræði menntaðra starfsmanna var í 

skólasöfnum, háskólum og sérfræðisöfnum. Miðað við könnunina 1989 höfðu 

bókasafns- og upplýsingafræði menntaðir einstaklingar lækkað í hlutfalli í 

 

http://www.gegnir.is/F/PJCDEUINGAVMQA7LFB44YS7LU9JKPTL5PKSGN8X7SXL7YH6MXA-00536?func=full-set-set&set_number=868051&set_entry=000003&format=999
http://www.gegnir.is/F/PJCDEUINGAVMQA7LFB44YS7LU9JKPTL5PKSGN8X7SXL7YH6MXA-00536?func=full-set-set&set_number=868051&set_entry=000003&format=999
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almennings og sérfræðisöfnum árið 2001 en aðilar með aðra háskólamenntun 

komið í staðin. Samkvæmt töflu yfir stöðugildi einstakra starfssviða með tilliti til 

menntunar voru bókasafns og upplýsingafræðingar með um 40% hlutdeild af 

heildar stöðugildum (Stefanía Júlíusdóttir, 2007). 

 

Life@Work könnun bresku samtakanna CILIP 
CILIP eru samtök bókasafna og upplýsingafræðinga í Bretlandi. CILIP 

stendur fyrir „Chartered Institute of Library and Information Professionals“ Í 

samtökunum er um 21 þúsund félagar. Eitt af aðal markmiðum CILIP er að styðja 

félaga í hverju sem við kemur störfum þeirra. Samtökin stóðu að viðamikilli 

könnun árið 2006, Life@Work, með þau markmið í huga. Könnunin var lögð 

fram gegnum vef CILIP og bauðst öllum félögum að svara henni. 1440 svöruðu 

könnuninni sem þótti nokkuð lítið miðað við fyrri kannanir en var nóg til þess að 

geta greint gögnin (Creaser, 2006). 

 Grein eftir Claire Creaser (2006) segir frá helstu tölfræðilegu niðurstöðum 

könnunarinnar.  Hún leiddi í ljós að innan CILIP er fjöldi starfstitla litlu færri en 

félagarnir en af 1328 starfsheitum voru 904 þeirra ólík. Algengustu starfsheitin 

voru „Librarian“ og „Assistant Librarian“. Samantekt 21 algengustu titlana náði 

yfir 42% svarenda. 

 Stærsti hluti svarenda unnu fullt starf eða 80%. Marktækur munur var á 

milli meðallauna þeirra sem voru í fullu starfi og í hlutastarfi eða með annað 

fyrirkomulag. 20% svarenda unnu einir. Þeir voru einnig líklegri til þess að vera í 

verr launuðum störfum og að hafa lægri meðallaun en þeir sem unnu í stórum 

deildum. Hjá þeim sem höfðu mannaforráð eða, 60% svarenda, var meðaltalið 7,6 

þar sem hámarkið var allt að 250 starfsmenn, en miðgildi var 2.  Það kemur ekki á 

óvart að þeir sem voru með mannaforráð voru með marktækt hærri laun að 

meðaltali en aðrir (Creaser, 2006).  

 Stærsti hluti svarenda voru konur eða 85%. Það kemur ekki á óvart en 

76% félaga í CILIP eru konur. Marktækur munur var á launum karla og kvenna 

bæði í dreifingu og meðallaunum. Konur voru líklegri til þess að vera í verr 

launuðum störfum og að hafa lægri laun en karlar. Í þessari könnun kom fram að 

ef skoðuð voru laun á almenningsbókasöfnum voru meðallaun karla (n=24) 

32.040 pund á meðan meðallaun kvenna voru 25.476 pund (Creaser, 2006).  
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Miðað við gengi  í apríl 2008 voru karlar með 4.691.617kr. í árslaun og  konur 

3.726.554 eða 390.986 kr. meðal mánaðarlaun karla og 310.546 kr. meðal 

mánaðarlaun kvenna. Meðalaldur svarenda var 43 ár, en áætlað er að hann sé 48 

ár meðal félaga í CILIP (Creaser, 2006). 

 

Vinnumarkaður bókasafns- og upplýsingafræðinga á Írlandi 
Á tólf mánaða tímabili á árunum 2001 til 2002 var gerð úttekt á 301 

starfsauglýsingum í níu írskum miðlum þar sem leitað var eftir bókasafns- og/eða 

upplýsingafræðingum. Þessi rannsókn byggði á og víkkaði út eldri írska rannsókn 

sem gerð var árið 1999 á starfsauglýsingum tveggja stærstu dagblaða Írlands 

(Cullen, 2002). 

 Flestar starfsauglýsingar sem voru greindar voru innan hefðbundins sviðs 

bókasafns- og upplýsingafræðinga eða 60% en þar af voru 4% störf tengd 

skjalamálum (archivists). 40% starfa voru tengd óhefðbundnum 

upplýsingastörfum sem hafa verið að koma fram síðustu áratugi. Þegar starfstitlar 

eru skoðaðir vega þyngst Information officer  og Library Assistant eða Assistant 

Librarian með milli 15-17% hvert. (Cullen, 2002). Starfstitlarnir eru ekki greindir 

ítarlega í niðurstöðum en af listanum má sjá að starfstitillin Librarian í ýmsum 

útgáfum er ríkjandi. Af þeim stöðum sem tilgreina starfshlutfall eru 82% sem 

bjóða fullt starf í styttri eða lengri tíma (Cullen, 2002). 

 Helstu niðurstöður könnunarinnar var að þó stærsti einstaki markaðurinn 

væri fyrir information officer (upplýsingafulltrúa) og tengd störf eða 18,27%, þá 

var stærsti hópur auglýsinga að leita eftir starfsmönnum í einhverskonar 

bókasafnsstöður eins og sérmenntuðum bókasafnsfræðingum (professional 

librarian), 29,1%, eða aðstoðarmönnum bókasafnsfræðinga (assistant / senior 

library asstistant), 21,06%. Í auglýsingunum var verið að leita eftir ólíkum 

hæfileikum en eftirsóttustu hæfileikarnir voru þekking á upplýsingatækni, 

samskiptahæfileikar og stjórnunarhæfileikar (Cullen, 2002). 
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Samantekt 
Bókasafns- og upplýsingafræðingar eru afmörkuð stétt á Íslandi undir 

lögvernduðu starfheiti en þó nota það ekki allir. Nokkuð erfitt er að bera stéttina 

hér saman við sambærilega stétt eða fagaðila erlendis. Það er meðal annars vegna 

þess að ekki er samræmi milli þeirra titla sem notaðir eru yfir fagaðila á þessu 

sviði og vegna þess að menntunarkröfur eru ólíkar eftir löndum. 

Það sem einkennir stéttina hér á Íslandi og erlendis eru miklar breytingar 

síðustu áratugina vegna tækniframþróunar. Bókasafns- og upplýsingafræðingar 

þurfa að vera vakandi fyrir nýjum starfsvettvangi í upplýsingafræðum til þess að 

halda áfram að þróast sem starfsstétt með ákveðin hlutverk og störf. 

SBU gerði kjarakönnun SBU í nóvember 2001 þar sem spurningarnar 

spönnuðu nokkuð vítt svið sem skoðuðu stéttina og viðhorf þátttakenda meðal 

annars með tilliti til starfa, launakjara og atvinnuveitanda. Stefanía Júlíusdóttir 

gerði samanburðarúttekt á starfsmöguleikum og vinnuaðstæðum starfsmanna 

bókasafna á Íslandi á árunum 1989 og 2001 en í seinni hluta rannsóknarinnar var 

gert ráð fyrir breytingum á starfsvettvangi með tilkomu skjalastjórnunarstarfa. 

Bresk rannsókn, Life@Work frá 2006 gerði úttekt á störfum upplýsingafræðinga 

meðal annars út frá starfsheitum, störfum og launakjörum. Á Írlandi var gerð 

úttekt á starfsauglýsingum 2001 til 2002 til að meta markaðinn og eftirspurn eftir 

ákveðnum hæfileikum bókasafns- og upplýsingafræðinga. Allar þessar rannsóknir 

og kannanir hafa skoðað ýmsar hliðar á bókasafns- og upplýsingafræðingum bæði 

á Íslandi og erlendis og tengjast að einhverjum hluta. 
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 Aðferðarfræði 
 

Hér á eftir verður fjallað um rannsókn á starfsvettvangi bókasafns- og 

upplýsingafræðinga sem útskrifast hafa úr Háskóla Íslands. Rannsóknin var 

framkvæmd síðari hluta vetrar 2007 til fyrri hluta vorannar 2008. Fjallað er um þá 

aðferð sem notuð var við rannsóknina, gerð grein fyrir þýði og úrtaki hennar og 

fjallað um mælitækið og úrvinnslu rannsóknarinnar.  

 
Aðferð 

Rannsóknin styðst við megindlegar rannsóknaraðferðir.  Notast var við 

spurningalista sem lagður var fyrir þátttakendur í rannsókninni. Helsta áhættan við 

spurningalista er lágt svarhlutfall en helsti kosturinn er að nafnleysi er tryggt.  Þar 

sem 99% landsmanna hafa aðgang að tölvu með Interneti (Hagstofa Íslands, 2008) 

var talin hentug leið að notast við spurningalista settan fram á Internetinu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrifamáttur spurningakannana um Internetið 

hefur verið að minnka síðustu ár og þróunin hefur verið að lægra svarhlutfall fæst 

með hverju ári. Rannsóknir hafa einnig sýnt að ýmsar leiðir til að auka svarhlutfall 

hafa haft takmörkuð áhrif til að bæta það (Sheehan, 2001). Í ljósi þessa og vegna 

þess að þátttakendur voru á öllum aldri var því ákveðið að bjóða bæði upp á 

spurningalista á neti og á pappír.  

Þessi rannsókn var ekki hefðbundin úrtakskönnun heldur var 

spurningalistinn lagður fyrir allt þýðið.  

Í rannsókninni var unnið með persónuupplýsingar. Lög gilda um meðferð 

persónuupplýsinga (lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 

77/2000) og því var send, þann 8.nóvember 2007,  rafræn tilkynning til 

persónuverndar á www.personuvernd.is um framkvæmd rannsóknarinnar. Ekki 

þurfti að fá sérstakt leyfi fyrir rannsókninni þar sem ekki var unnið með 

viðkvæmar persónuupplýsingar. Tilkynningin var móttekin undir númerinu 

S3659. 
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Markmið 
Markmið rannsóknarinnar var þríþætt. Í fyrsta lagi var ætlunin að gefa 

heildstæða mynd af fjölbreyttum og ólíkum starfsvettvangi bókasafns- og 

upplýsingafræðinga. Hvar vinna þeir, við hvað vinna þeir í dag, hefur 

starfsvettvangurinn eitthvað breyst eftir þróun greinarinnar og hvert er 

starfshlutfall þeirra í aðalstarfi?  

Í öðru lagi að athuga hve margir bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa 

sótt sér framhaldsmenntun og hvort það hafi verið til þess að mennta sig frekar á 

þessu sviði eða til þess að komast á annan starfsvettvang.  

Í þriðja lagi var tilgangurinn að athuga hvort kjör bókasafns- og 

upplýsingafræðinga væru ólík eftir starfsvettvangi og atvinnuveitanda og hvort 

einhver marktækur munur sé á launum kynjanna.  

Vonast var til að hægt væri að fá heildstæða mynd af stöðu, stefnu og 

störfum útskrifaðra bókasafns- og upplýsingafræðinga. 

 

Rannsóknarspurningar 
Settar voru fram þrjár rannsóknarspurningar. 

RSP 1: Hvaða störfum sinna bókasafns- og upplýsingafræðingar? 

RSP 2: Hver er helsti hvati þess að bókasafns- og upplýsingafræðingar 

sækja meiri menntun? 

RSP 3: Er mismunur á kjörum bókasafns- og upplýsingafræðinga eftir eðli 

starfsins og eftir því hjá hverskonar atvinnuveitanda þeir starfa? 

Tilgátur 
Í kjölfar rannsóknarspurninganna voru settar fram þrjár tilgátur með tilliti til 

væntinga og fyrirliggjandi vísbendinga í umhverfi stéttarinnar og rituðum 

heimildum: 

T1: Bókasafns- og upplýsingafræðingar sinna mjög fjölbreyttum störfum, 

ekki einungis á sviði bóka- eða skjalasafna. 

T2: Bókasafns- og upplýsingafræðingar sækja aukna menntun til þess að 

geta sinnt öðrum en hefðbundnum störfum stéttarinnar. 

T3: Bókasafns- og upplýsingafræðingar sem starfa hjá ríkinu eða 

sveitarfélögum fá lægri laun en þeir sem starfa hjá fyrirtækjum eða 

einkaaðilum.  
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Þýði og úrtak: Þátttakendur 
Við undirbúning rannsóknar kom fljótt í ljós að erfitt yrði að kanna stöðu 

allra bókasafns- og upplýsingafræðinga sem vinna á Íslandi. Ákveðið var því að 

takmarka umfang rannsóknarinnar. Þýði rannsóknarinnar var því útskrifaðir 

nemendur úr Háskóla Íslands sem lokið hafa að minnstakosti 60 einingum í 

bókasafns- og upplýsingafræði og hafa öðlast rétt til að kalla sig bókasafns- og 

upplýsingafræðinga. Undantekning frá þessari skilgreiningu eru þeir sem 

útskrifuðust með bókasafnsfræði til 3.stigs, 45 einingar. Á þeim tíma taldist 45 

eininga nám fullgilt. Þátttakendur með 45 einingar eru því taldir með. Rétt þótti að 

undanskilja tvo fasta kennara í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands 

vegna nálægðar við rannsóknina. 

Frumathugun á stærð þýðisins leiddi í ljós að um var að ræða hóp í 

kringum 500 einstaklinga. Þar sem þýðið reyndist ekki stærra var ákveðið að gera 

ekki hefðbundna úrtakskönnun heldur að rannsaka hópinn í heild. Úrtakið var því 

allir útskrifaðir nemendur úr Háskóla Íslands sem lokið hafa að minnsta kosti 60e 

(45 eftir eldra kerfi) í bókasafns- og upplýsingafræði, eru lifandi, búsettir á 

Íslandi, hafa skráð gilt heimilisfang í þjóðskrá eða símaskrá eða aðgengilegt 

netfang. 

Mikið vandaverk reyndist að safna upplýsingum um nákvæman fjölda 

útskrifaðra og var það ómögulegt þegar til kom. Listi var fenginn frá 

Nemendaskrá Háskóla Íslands yfir útskrifaða, en sá listi reyndist ekki tæmandi þar 

sem gögn frá fyrstu áratugum kennslu í bókasafnsfræðum voru ekki ítarleg. Til að 

mynda sem heilstæðastan lista var gripið til þess ráðs að leita eftir upplýsingum 

frá Upplýsingu, félagi bókasafns- og upplýsingafræða og taka út lista yfir skráðar 

námsritgerðir og lokaverkefni í bókasafns- og upplýsingafræði sem aðgengilegur 

var í Gegni af Gegnir.is. Þessum þremur listum bar engan vegin saman. Með 

töluverðri vinnu var settur saman einn listi með 497 einstaklingum, búsettum á 

Íslandi, lifandi og með gilt heimilisfang eða netfang. Á listanum frá nemendaskrá 

voru heimilisföng uppfærð úr þjóðskrá og netföng þeirra sem voru með netföng 

hjá Háskólanum. Leitað var í þjóðskrá og í símaskránni til þess að finna 

upplýsingar um einstaklinga eftir þörfum og þaðan komu nokkur netföng líka.  

Fljótlega eftir útsendingu spurningalistans kom í ljós að á þessum lista var 

hópur af einstaklingum sem höfðu aðeins lokið 30 eininga skólasafnsmenntun og 

féllu því ekki undir skilyrði könnunarinnar. Þetta voru 38 einstaklingar. Heildar 
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úrtakið í þessari rannsókn var því 459 einstaklingar, 417 konur (90,8%) og 42 

karlar (9,2%). 

Markmið rannsóknarinnar er að draga ályktanir um stóran hóp einstaklinga 

og áhugi er á að alhæfa niðurstöður yfir á stærri hóp einstaklinga (þýðið). Með því 

að kanna allt þýðið í heild má gera ráð fyrir að úrtakið lýsi þýðinu án teljanlegrar 

kerfisbundinnar skekkju.  Því stærra sem úrtakið er og nær stærð þýðisins minnkar 

jafnframt tilviljunarkennd skekkja og gert er ráð fyrir að úrtak endurspegli þýðið. 

Svarhlutfall 
Gildir spurningalistar voru 272. Ógildir voru 4. Miðað við gilda 

útsendingalista og úrtakið var svarhlutfallið 59,5%. Spurningalistanum svöruðu 

250 konur (91,9%) og 22 karlar (8,1%) sem endurspeglar kynskiptingu í þýði vel. 

83 svöruðu spurningalistanum á pappír en 189 gegnum vefspurningalista á 

questionpro.com.  

 

Mælitæki 
Mælitækið í rannsókninni var spurningalisti. Við hönnun spurningalistans 

var haft að leiðarljósi að safna staðreyndum um stéttina. Hugmyndin var að ekki 

væri spurt um skoðanir eða viðhorf, þar sem þátttakendur þyrftu að taka einhverja 

huglæga afstöðu, nema að litlu leyti. Með það í huga var ákveðið að hafa sem 

flestar lokaðar spurningar þar sem merkt væri við ákveðin atriði að undanskyldum 

tveimur opnum spurningum í lokin.  

Spurningalistanum var skipt í tvo hluta. Í fyrri hluta spurningalistans var 

spurt um bakgrunn og menntun. Þar voru spurningar um kyn, aldur, búsetu, 

útskriftarár, hve mörgum einingum hefur verið lokið í bókasafns- og 

upplýsingafræði, hvaða aukagrein var tekin með, hvaða öðru námi svarandinn 

hefur lokið, hvort hann hafi sótt endurmenntun eða framhaldsmenntun og hvort 

hann hefði áhuga á því og að lokum hvort hann væri starfandi og hvers vegna ef 

svo var ekki. Spurning 5 sem sneri að loknum einingum var hugsuð sem sía til 

þess að tryggja að svarendur féllu undir skilgreiningu rannsóknarinnar. Fyrri hluta 

spurningalistans gátu allir svarað hvort sem þeir voru starfandi eða ekki. Í lok 

annars hluta voru sett inn fyrirmæli um að þeir sem ekki hefðu verið starfandi í 

tvö eða fleiri ár lykju þar með að svara spurningalistanum en þeir sem hefðu verið 

starfandi á síðastliðnum tveimur árum héldu áfram í síðari hluta listans. Þetta var 
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gert til þess að þeir sem væru nýlega farnir af atvinnumarkaði gætu samt sem áður 

svarað spurningalistanum en að ekki fengjust upplýsingar um eldri störf 

þátttakenda. 

Í seinni hluta spurningalistans voru spurningar sem sneru að 

starfsvettvangi. Spurt var um hvort starf svarenda krefðist menntunar eða 

sérhæfðar þekkingar úr bókasafns- og upplýsingafræði, hvort þeir teldu að 

menntunin nýttist í starfi, um starfshlutfall, tegund atvinnuveitanda, starfstitil, 

verkþætti, menntun fyrir verkþætti, hvort þeir ynnu einir eða með öðrum, um 

mannaforráð, heildarlaun. Í lokin komu tvær opnar spurningar um starfsgreinina 

og athugasemdir eða ábendingar sem svarendur vildu koma á framfæri. 

Gerð voru drög að spurningalistanum. Farið var yfir tæknileg atriði sem 

snúa að orðalagi, röð spurninga og fleira. Í hönnunarferlinum var spurningalistinn 

borinn undir ýmsa fagaðila og menntaða bókasafns- og upplýsingafræðinga sem 

komu með ábendingar og tillögur að spurningum og spurningaliðum. Listinn var 

endurskoðaður og smávægilegar breytingar og viðbætur gerðar. Á endanum 

innihélt spurningalistinn 27 spurningar með 50 breytum á fjórum blaðsíðum (sjá 

viðauka 1). Gengið var frá listanum til prentunar og framkvæmd undirbúin. 

Spurningalistinn var settur upp á tvennan máta. Annarsvegar á eina A3 

pappírsörk, báðum megin, og hins vegar var hann settur upp rafrænt á vefsvæðinu 

questionpro.com þar sem hægt var að svara honum rafrænt. Questionpro.com 

veitti frítt nemendaleyfi sem heimilar uppsetningu eins spurningalista og notkun í 

sex mánuði. Sett var upp vefsíða fyrir rannsóknina þar sem fram komu 

upplýsingar um rannsóknina og beinn tengil á spurningalistann hjá 

questionpro.com. Vefsíðu rannsóknarinnar var hægt að heimsækja með því að fara 

inn á: http://www.hi.is/~oth5/storfbou/ en til hægðarauka var settur upp flýtivísir í 

gegnum http://www.storfbou.tk sem vísaði á sömu síðu. Á vefsíðunni bauðst 

svarendum að skrá sig til þess að afþakka frekari áminningar, gera grein fyrir sér 

ef þeir féllu ekki undir skilgreiningu rannsóknarinnar og ef þeir vildu fá 

tilkynningu í tölvupósti þegar verkefnið væri kynnt á opinberum vettvangi. 
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Framkvæmd rannsóknar 
 Þann 18. janúar var spurningalistinn sendur út til þátttakenda. Send voru út 

363 umslög í pósti og 134 tölvupóstar. Í hverju umslagi (stærð C4) var einn 

spurningalisti (A3 blað prentað báðum megin), upplýsingablað með lýsingu á 

rannsókninni og fyrirmælum (A4 blað, sjá viðauka 2) og umslag fyrir 

svarsendingu sem mátti setja ófrímerkt í póst (stærð C5).   

Í upplýsingabréfi var kynning á rannsókninni. Kynntur var tilgangur 

hennar og markmið og hverjir stæðu á bak við hana. Í bréfinu var greint frá 

tilkynningu til Persónuverndar og þess getið að fullkominnar nafnleyndar yrði 

gætt og að ekki yrði hægt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga. Enn fremur 

var tekið fram að þátttakendum væri ekki skylt að svara einstökum spurningum né 

spurningalistanum í heild en vonast væri til þess að þeir myndu svara öllum. Á 

upplýsingablaðinu var að finna tengil á heimasíðu rannsóknarinnar. Öllum 

þátttakendum bauðst að svara spurningalistanum annaðhvort á pappír eða gegnum 

netið. Í bréfunum voru þeir hvattir til þess að svara gegnum netið. 

Sama dag, 18. janúar var sendur út tölvupóstur á þá aðila sem netföng voru 

skráð við. Tölvupósturinn innihélt sama efni og upplýsingablaðið sem sent var í 

pósti með smávægilegri aðlögun þar sem spurningalisti á pappír fylgdi ekki með 

rafrænu útgáfunni (sjá viðauka 3).  

 8. febrúar var send áminning í pósti (stærð B5, karton) og tölvupósti á þá 

sem ekki höfðu afþakkað áminningar gegnum vef rannsóknarinnar (sjá fylgiskjal 

4). Einnig var send áminning á póstlista Skruddu, en þar sem fleiri en bókasafns- 

og upplýsingafræðingar eru á þeim lista fylgdi ekki tengill á rannsóknina heldur 

einungis áminning til þeirra sem áttu í hlut.  

 
Úrvinnsla gagna 

Gögn af svarblöðum sem bárust í pósti og úr svörum á vef questionpro.com 

voru slegin inn í tölfræðiforritið SPSS, útgáfu 15. Við úrvinnslu var einnig notast 

við Exel 2003 og Exel 2007. Niðurstöður könnunarinnar eru birtar á tvennan hátt í 

þessari skýrslu.  

Í fremri hlutanum eru þær settar fram myndrænt og í hlutföllum í töflum 1 til 

22 og á myndum 2 til 27. Töflum og textum fylgir skýringartexti. Töflur og 

myndir eru birtar fyrir stakar spurningar, spurningar skoðaðar í hlutföllum og 

stundum í ljósi ýmissa þátta. 
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Í seinni hlutanum eru skoðuð tölfræðileg tengsl ýmissa spurninga og þátta sem 

tengjast og  gögn skoðuð með tilliti til rannsóknarspurninga.  Þetta er gert með því 

að bera saman hlutfallstölur á milli ákveðinna þátta. Einnig eru skoðuð meðaltöl 

ákveðinna flokka. Niðurstöður þessarar greininga eru birtar í myndum 28 til 29 og 

töflum 23  til 40 í viðauka 5.  

Fjöldi þeirra sem svara hverri spurningu eða eru teknir með í útreikningi eða 

töflu eru tilgreindir sem n (t.d. n=217) Leitast er við að birta upplýsingar um 

meðaltal, staðalfrávik, tíðustu gildi og há- og lágmark eftir því sem við á. 
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Niðurstöður, fyrri hluti: Spurningalistinn 
Í þessum hluta verður farið í niðurstöður einstakra spurninga 

rannsóknarinnar. Settar eru fram myndir, töflur og tekin saman lýsandi tölfræði 

eftir því sem við á. Einnig er vísað í töflur í viðauka til frekari skýringa. Fyrri 

hluta niðurstaðna er raðað upp á sama hátt og í spurningalistanum. Fyrst er farið 

yfir hluta I  þar sem eru spurningar um bakgrunn og menntun þátttakenda og síðan 

er farið yfir hluta II  þar sem eru spurningar sem snúa að starfi þátttakenda.  

Hluti I 

Spurning 1: Kyn 

92%

8%

Kona

Karl

n = 272Stærsti hluti þátttakenda 

voru konur eins og sést á mynd 

2. Kynjaskipting þátttakenda 

endurspeglar vel kynjaskiptingu 

úrtaksins. Svörun kvenna var 

nokkru betri. 60% kvenna í 

úrtakinu svöruðu og en 52% 

karla. Heildar svarhlutfall var 

59,5%. 

 

 
Mynd 2: Kynjaskipting 

Spurning 2: Aldur 
Aldursskipting þátttakenda dreifðist nokkuð jafnt í kringum miðjan aldur 

eins og sést á mynd 3 og töflum 1 og 2. Flestir eru á miðjum aldri eða í kring um 

45 ára aldurinn. Yfir helmingur svarenda var á aldrinum 36 til 55 ára (54,7%). 
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19
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20
40
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< 25 ára 26 ‐ 35  36 ‐ 45  46 ‐ 55  56 ‐ 65  > 65 ára
ára ára ára ára

1 2 3 4 5 6

 

n = 269

Mynd 3: Aldur
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Tafla 1: Aldur þátttakenda 

  n = 269 Tíðni % Uppsöfnuð 
% 

1 < 25 ára 1 0,4 0,4
2 26 - 35 ára 41 15,2 15,6
3 36 - 45 ára 72 26,8 42,4
4 46 - 55 ára 75 27,9 70,3
5 56 - 65 ára 61 22,7 92,9
6 > 65 ára 19 7,1 100

 Samtals
26
9 100   

 
 

Tafla 2: Meðalaldur, tíðasti aldur og staðalfrávik 

n = 269 Á kvarðanum: 
1-6 

Meðaltal 3,78
Miðgildi 4
Staðalfrávik 1,17

 
 

Spurning 3: Búseta 
Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda býr á höfuðborgarsvæðinu eins og sést 

á mynd 4. Aðeins 17,9% þátttakenda býr utan höfuðborgarsvæðisins í kaupstað 

eða í dreifbýli.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Búseta 

  

82%

16%

2%

Á höfuðborgarsvæðinu

Í kaupstað

Í dreifbýli

n = 269
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Spurning 4: Útskriftarár 
Yfir þriðjungur þátttakenda útskrifuðust á síðustu átta árum eða frá 1999 

til 2007. Þátttakendum fækkar síðan jafnt og þétt því lengra sem liðið er frá 

útskrift eins og sést á mynd 5. Þessar tölur eru í samræmi við fjölda þeirra sem 

útskrifast hafa úr hverjum flokki og endurspegla dreifingu þýðis vel (saman ber 

tafla 23 í viðauka 5). 
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Tafla 3: Meðaltal, miðgildi og 
staðalfrávik útskriftarára 

n = 271 Á kvarðanum: 
1-5 

Meðaltal 3,89
Miðgildi 4
Staðalfrávik 1,076

 
 

 n = 271

Mynd 5: Útskriftarár 

  

Spurning 5: Einingum lokið frá HÍ 

212

44
10 3

0

50

100

150

200

250

60 einingar 90 einingar 45 einingar 75 einingar

Algengast er að nemendur hafi útskrifast úr Háskóla Íslands á hefðbundinn hátt 

með 60 einingar í bókasafns- og upplýsingafræði eins og sést á mynd 6. 

 

 
 

n = 269

Mynd 6: Einingum lokið í bókasafns‐ og upplýsingafræði við HÍ 
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Tafla 4: Einingum lokið í bókasafns- og upplýsingafræði frá HÍ 

n = 269 Tíðni % Uppsöfnuð %

60 einingar 212 78,8 78,8
90 einingar 44 16,4 95,2
45 einingar 10 3,7 98,9
75 einingar 3 1,1 100

Samtals 269 100   
 
 

Tafla 5: Tölfræði yfir einingum lokið 

n = 269 Á kvarðanum: 
1-4 

Meðaltal 1,27
Miðgildi 1
Staðalfrávik 0,58

 
 
 

Spurning 6: Aukagrein  
18,2% útskrifuðust með enga aukagrein og 4% með fleiri en eina 

aukagrein. Samtals komu fram 38 ólíkar aukagreinar. Algengustu aukagreinar sem 

þátttakendur höfðu lokið voru bókmenntafræði eða bókmenntasaga, sagnfræði, 

íslenska og þjóðfræði. Þessar fjórar aukagreinar náðu yfir 34% af heildinni, eða 

42% aukagreinanna 38 (sjá töflu 6). 

Þar á eftir komu enska, danska, mannfræði, uppeldis- og menntunarfræði 

og viðskiptafræði. Saman skýra þessar 11 greinar 60% af heildinni eða 72% af 

skiptingu milli greina (ef flokkurinn engin aukagrein er frátalinn). 

Bókmenntafræði eða saga

Sagnfræði

Íslenska

Þjóðfræði

Þýska

2 Fög (blanda eða tvö heil 
aukafög)

n = 253

Mynd 7: Skipting aukagreina 
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Tafla 6: Algengustu aukagreinar 

n = 253 Tíðni Hlutfall Uppsöfnuð % 
Bókmenntafræði eða 
saga 29 11,46% 14,01% 
Sagnfræði 23 9,09% 11,11% 
Íslenska 18 7,11% 8,70% 
Þjóðfræði 16 6,32% 7,73% 

Samtals 86 33,99% 41,55% 
 

Spurning 7: Lokið annarri framhaldsmenntun 
46% þátttakenda merktu við einhverskonar viðbótar- eða 

framhaldsmenntun á háskólastigi. Algengast var að þátttakendur hefðu lokið öðru 

BA námi eða MA námi eins og sést á mynd 8. Flestir, eða 71% höfðu aðeins lokið 

einni tegund náms eins og sést á töflu 8. 

framhaldsmenntun á háskólastigi. Algengast var að þátttakendur hefðu lokið öðru 

BA námi eða MA námi eins og sést á mynd 8. Flestir, eða 71% höfðu aðeins lokið 

einni tegund náms eins og sést á töflu 8. 
    

0
4
4

14
14

23
41

47

Doktorsnám
BS nám

Kandídatsnám
Diploma nám

BEd nám
MA nám

Öðru nám
BA nám

n = 272

Mynd 8: Fjöldi einstaklinga með tiltekna viðbótarmenntun Mynd 8: Fjöldi einstaklinga með tiltekna viðbótarmenntun 

Tafla 7: Tíðni framhaldsmenntunar Tafla 7: Tíðni framhaldsmenntunar 

n = 272 Tíðni Af heild 
BA nám 47 17%
Öðru nám 41 15%
MA nám 23 8%
Diploma nám 14 5%
BEd nám 14 5%
BS nám 4 1%
Kandídatsnám 4 1%
Doktorsnám 0 0%

Samtals 147
 

Tafla 8: Fjöldi annarra menntunareininga 

n = 125 Fjöldi Af heild Af menntuðum 
1 105 71,4% 84% 
2 18 12,2% 14,4% 
3 2 1,4% 1,6% 

Samtals 125 85% 100% 

 



B l s .  | 25 
 

Spurning 8: Hvaða framhaldsnámi lokið 
Af þeim 99 sem svöruðu hvaða námi þeir hefðu lokið komu fram 68 ólíkar 

menntunarleiðir. Þegar menntunarleiðirnar voru flokkaðar saman stóð út 

talsverður fjöldi eða 22%, með kennaramenntun eða kennsluréttindi. 18% mátti 

flokka saman undir framhaldsnám í bókasafns- og upplýsingafræði á háskólastigi. 

10% þeirra sem svöruðu hvaða námi þeir höfðu lokið höfðu lokið M.Sc., Cand. 

Mag, Cand. Scient eða Fil Kand. 

 

Spurning 9: Ástæður þess að farið var í framhaldsnám 
Algengasta ástæða þess að fara í framhaldsnám var til að mennta sig frekar 

fyrir störf bókasafns- og upplýsingafræðinga eða til þess að skipta um 

starfsvettvang eins og sést á mynd 9. Merkja mátti við fleiri en eina ástæðu og 

þess vegna má ætla að þessir tveir liðir falli að nokkru leyti saman. Yfir 

fjórðungur (28%) svarenda sögðu ástæðuna vera til þess að hækka í launum. 

  

56%
50%

28%

37%
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60%

Til þess að mennta þig frekar fyrir störf bókasafns‐ og upplýsingafræðinga

Til þess að skipta um starfsvettvang 

Til þess að komast í hærri launaflokk / hækka í launum

Aðrar ástæður

Mynd 9: Ástæður þess að farið var í framhaldsnám   

 

Margir töldu fram aðra ástæðu (37%). Ástæðurnar voru flokkaðar 

kerfisbundið í hópa og þar var algengasta skýringin áhugi á námi eða fagi. Meðal 

annarra ástæðna má nefna: til að auka faglega þekkingu, til að fá kennsluréttindi, 

til að auka starfsmöguleika og að komast í stjórnunarstöðu. 
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Spurning 10: Sótt endurmenntun 
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Stærsti hluti svarenda höfðu 

einhvern tíman sótt endurmenntun til 

Háskóla Íslands eins og sést á mynd 10. 
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Spurning 11: Áhugi fyrir 
framhaldsmenntun 

Mynd 10: Sótt endurmenntun 

Stærsti hluti þátttakenda höfðu 

áhuga á að sækja framhaldsmenntun 

eða endurmenntun í framtíðinni eins og 

sést á mynd 11. 
 
 

 
Spurning 12: Ástæður að baki 
áhuga á framhaldsmenntun 

Mynd 11: Áhugi á menntun 

Spurt var hvers vegna þátttakendur hefðu áhuga á framhaldsmenntun eða 

endurmenntun. Svör voru greind og kerfisbundið flokkuð niður í 8 flokka sem 

þóttu eiga saman. 

Almennt ríkti gífurlega jákvætt viðhorf til menntunar og afgerandi var 

hversu margir vildu fara í framhaldsnám til þess að halda sér við og fylgjast með 

nýjungum og til þess að afla sér nýrrar þekkingar. Þetta kemur ekkert á óvart 

miðað við þær öru breytingar sem stéttin hefur gengið í gegnum. 
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Mynd 12: Ástæður að baki áhuga á framhaldsmenntun 
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Spurning 13: Starfandi 
Rétt um 90% þátttakenda voru 

starfandi á atvinnumarkaði þegar þeir 

svöruðu spurningalistanum. 
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 Mynd 13: Starfandi á atvinnumarkaði 

Spurning 14: Ástæður fyrir því að vera ekki starfandi 
Af þeim sem ekki voru starfandi voru flestir hættir störfum eins og sést á 

mynd 14. Alls voru 3,7% af heildarfjölda svarenda hættir störfum, 1,8% í námi, 

0,7% í barneignarfríi og 3,3% ekki starfandi af öðrum ástæðum. 
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Mynd 14: Hvers vegna ekki starfandi

Hluti II 

Spurning 15: Krafa um bókasafns- og upplýsingafræðimenntun 
eða í starfi 

Stærsti hluti þátttakenda voru í 

starfi sem krafðist menntunar eða 

þekkingar úr bókasafns- og 

upplýsingafræði eins og sést á mynd. 
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 n = 242

 Mynd 15: Krafa um menntun 
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Spurning 16: Menntun nýtist í daglegu starfi 
Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda telja menntun í bókasafns- og 

upplýsingafræðum nýtast í daglegu starfi hvort sem þeir vinna við störf sem 

krefjast menntunarinnar eða ekki eins og sést á mynd 16 og 17.  
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Mynd 17: Menntun nýtist í starfi (allir) Mynd 16: Menntun nýtist í starfi meðal 
þeirra sem vinna í öðrum störfum 

 

Spurning 17: Starfshlutfall 
Um 70%  þátttakenda eru í fullu starfi hvort sem þeir vinna störf sem 

krefjast menntunar eða sérhæfðrar þekkingar úr bókasafns- og upplýsingafræði 

eða ekki, eins og sést á mynd 18.  
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Mynd 18: Starfshlutfall 

 

Tafla 9: Starfshlutfall í flokkum (aðalstarf) 

n = 212 Tíðni % Uppsöfnuð 
% 

100% < 149 70,3 70,3
75 - 99 % 37 17,5 87,7
50 - 74 % 20 9,4 97,2
< 25 - 49 % 6 2,8 100
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Tafla 10: Tölfræði fyrir starfshlutfall 

 
n = 212 Á kvarðanum: 

0-100% 
Meðaltal 90,91
Miðgildi 100
Staðalfrávik 16,79

 
 
 
 
 
 
 

Spurning 18: Tegund atvinnuveitanda 
Meðal þeirra sem vinna að störfum innan fagsins (í starfi sem krefst 

menntunar eða sérþekkingar úr bókasafns- og upplýsingafræði) er hlutfall þeirra 

sem vinna hjá ríkinu eða sveitarfélögum er svipað, hvoru tveggja með um 42-44% 

þátttakenda eins og sést á mynd 19. Rétt yfir 10% þátttakenda vinna hjá 

einkafyrirtækjum. Undir aðra tegund atvinnuveitanda féllu sjálfseignastofnanir og 

félagasamtök. 
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Mynd 19: Tegund atvinnuveitanda 

Meðal þátttakenda sem ekki vinna við fagið voru 32.1% (9) hjá Ríkinu, 

7,1% (2) hjá sveitarfélögum, 39,35 (11) hjá einkafyrirtækjum, 17,9% (5) með 

eigin rekstur og 3,6% (1) hjá annarri tegund, sjálfseignarstofnun. 

 

Spurning 19: Starfstitlar 
Af þeim sem eru í starfi sem krefst menntunar eða sérhæfðrar þekkingar úr 

bókasafns- og upplýsingafræði skráðu 200 einstaklingar starfsheiti sitt. 58 ólík 

starfsheiti komu fram sem ýmist tengdust heiti stéttarinnar, starfi, hlutverki eða 

stöðu. Til þess að fá betra yfirlit yfir starfsheitin voru starfsheiti með sömu 

grunnheiti dregin sama. Til dæmis voru allir forstöðumenn og konur settar í einn 

flokk þó sum starfsheiti væru lengri og nákvæmari. Með kerfisbundinni flokkun 

fækkaði starfsheitum niður í 38 flokka. Í ljós kom að sex algengustu flokkarnir 

náðu yfir um 70% starfsheita eins og sést í töflu 11 og mynd 20. 
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Tafla 11: Flokkaðir starfstitlar (í starfi innan fagsins) 

n = 200  Tíðni Hlutfall Uppsafnað

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 34 17,0% 17,0%
Forstöðumaður / ....einhvers / Forstöðukona 31 15,5% 32,5%
Skjalastjóri 23 11,5% 44,0%
Deildarstjóri / ...einhvers  21 10,5% 54,5%
Deildarbókavörður 15 7,5% 62,0%
Bókasafnsfræðingur / ...einhvers staðar 14 7,0% 69,0%
... ... ... ...

 
Önnur starfsheiti sem komu nokkrum sinnum fyrir voru til dæmis: 

verkefnis/verkefnastjóri, sérfræðingur (stundum í einhverju) og safnstjóri. Flest 

önnur heiti komu ekki fram nema 1-3 sinnum.  
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Deildarstjóri / ...einhvers 

Deildarbókavörður

Bókasafnsfræðingur / ...einhverstaðar

 

Mynd 20: Flokkaðir starfstitlar þeirra sem vinna við fagið 

Ef starfsheiti eru flokkuð kerfisbundið eftir tegund og hlutverki kemur í 

ljós að forstöðumenn, stjórar og yfirmenn eru í meirihluta. Næst koma ýmsar 

útgáfur af orðinu fræðingur þar sem lögverndaða starfsheitið vegur þyngst. Í 

þriðja sæti eru skjalatengd starfsheiti (sjá töflu 12). 

 
Tafla 12: Flokkuð starfsheiti eftir hlutverki og líkindum 

n = 200  Hlutfall 

Forstöðumenn, stjórar og yfirmenn 36,5% 
Fræðingar 29,5% 
Skjala- stjórar, verðir, sérfræðingar 14,5% 
Bókaverðir og aðrir verðir 10,0% 
Ýmis starfsheiti 9,5% 
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Meðal þeirra sem ekki vinna við fagið (n=28) voru sérfræðingar, 

framkvæmdastjórar, verkefnisstjórar, ráðgjafar, kennarar og fleira.  Þarna voru 

líka einstaklingar sem starfa við skjalastjórn, vefstjórn, bókasafnsstjórn og sem 

bókasafns- og upplýsingafræðingur. Þannig gefa sum starfsheitin vísbendingu um 

að þótt starfið hafi ekki menntunarkröfu úr bókasafns- og upplýsingafræðum, þá 

sé menntunin hentug og gagnleg í viðkomandi starfi eða tengist faginu náið.  

 

Spurning 20: Verkþættir 
214 þátttakendur sem starfa við fagið merktu við 936 verkþætti í heildina. 

Það þýðir að hver þátttakandi merkti við fjóra verkþætti að meðaltali (sjá töflu 

13). Af töflu 14  sést að nálægt 85% þátttakenda stunda einhverskonar 

upplýsingaþjónustu. Þá eru uppbygging safnkosts, kennsla, flokkun og skráning 

og verkstjórnun eða stefnumótun verkþáttur í starfi yfir helmings þátttakenda.  Þá 

eru um og yfir fjórðungur sem koma að skjalstjórnun og vefstjórnun. 
 

Tafla 13:  Tölfræði fyrir fjölda merktra verkþátta 

n = 214      
Meðaltal   4,37
Miðgildi 4
Staðalfrávik 1,84
Lágmark 0
Hámark  9
Fjórðungsmörk 25 3
  50 4
  75 6

 

Þriðjungur þátttakenda tilgreindu aðra verkþætti tengda faginu. Helstu 

aðrir verkþættir voru: stjórnun, rekstur safna, gæðastjórnun, starfsmannastjórnun, 

markaðsmál,  skýrslugerðir, fjármálastjórnun, barnastarf og grisjun. 

Meðal þeirra sem ekki vinna við fagið (n=28) var algengasti verkþátturinn 

verkstjórnun / stefnumótun, síðan kennsla, skjalastjórnun og upplýsingaþjónusta 

(sjá töflu 24 í viðauka). 
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Tafla 14: : Verkþættir í starfi þeirra sem vinna við fagið 

n = 214 Tíðni Hlutfall 
svarenda 

Upplýsingaþjónusta (t.d. leit og miðlun upplýsinga fyrir aðra eða 
gagnaöflun) 181 84,58%
Uppbygging  safnkosts 147 68,69%
Kennsla (t.d. kynningar, leiðsögn, gerð kennsluefnis) 137 64,02%
Flokkun og skráning bóka/tímarita/rafrænna gagna (t.d. á bóka- eða 
sérfræðisöfnum) 136 63,55%
Verkstjórnun / stefnumótun 123 57,48%
Lyklun gagna (kerfisbundin lyklun t.d. greina eða tölvugagna) 65 30,37%
Skjalastjórnun (t.d. á skjalasöfnum eða skjaladeildum) 58 27,10%
Vefstjórnun (umsjón eða ritstjórn vefsíðna) 53 24,77%
Kerfisvinnsla (t.d. viðhald, hönnun eða þróun rafrænna 
upplýsingakerfa) 36 16,82%

Annað tengt bókasafns- og upplýsingafræði. 70 32,71%
 
 

Spurning 21: Þörf á aukinni bókasafns- og 
upplýsingafræðimenntun eða þekkingu fyrir verkþætti 

60,8% þeirra sem vinna við fagið 

hafa þurft að afla sér aukinnar menntunar 

eða þekkingar á sviði bókasafns- og 

upplýsingafræði til þess að geta sinnt 

verkþáttum í starfi. 
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Mynd 21: Þarfnaðist aukinnar 
þekkingu innan fagsins fyrir 
verkþætti 

 
 

Spurning 22: Vinnur ein/einn eða 
með öðrum 
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Rétt um tveir þriðjuhlutar vinna 

með öðrum að sömu eða svipuðum 

verkefnum. Þannig sést að aðeins 

þriðjungur vinnur einn að sömu eða 

svipuðum verkefnum. 
Mynd 22: Vinnur ein/einn að svipuðum 
verkefnum 
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Spurning 23: Mannaforráð  
Rétt um 38% þátttakenda sem 

vinna við fagið hafa mannaforráð í starfi 

eins og sést á mynd 23. 
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Mynd 23: Hefur mannaforráð 

Spurning 24: Mannaforráð flokkuð eftir fjölda starfsgilda 
Þeir 77 þátttakendur sem tilgreindu mannaforráð sín voru með mjög ólík 

forráð. Minnsta starfgildið sem var tilgreint var 0,25% en mestu mannaforráð voru 

yfir 45 manns og allt þar á milli eins og sést á töflu 15. Algengast var að hafa 

forráð yfir einum starfsmanni (23,4%). Þegar mannaforráð eru flokkuð eftir fjölda 

starfsgilda eru það 1-5 starfsgildi sem skýra 67,5% mannaforráða þátttakenda eins 

og sést á töflu 16 og mynd 24. 

Þessar niðurstöður eru ekki fullkomlega áreiðanlegar þar sem líklegt þykir 

að sumir hafi skrifað inn fjölda starfsmanna sem þeir höfðu forráð yfir á meðan 

aðrir skrifuðu stöðugildi. Þetta gefur samt sem áður nokkra hugmynd um hve 

algengasti fjöldi starfsmanna er. 
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  Mynd 24: Mannaforráð flokkuð eftir fjölda starfsgilda 
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Tafla 15: Tölfræði yfir fjölda undirmanna   

 Tafla 16: Mannaforráð eftir flokkum n = 77      
Meðaltal 5,64
Miðgildi 3
Tíðasta gildi 1
Staðalfrávik 7,41
Spönn 44,75
Lágmark 0,25
Hámark 45
Summa 434,35
Fjórðungsmörk 25 1
  50 3
  75 6,25

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

n = 77 Tíðni % Uppsöfnuð 
% 

< 1 2 2,6 2,6
1 - 5 52 67,5 70,1
6 - 10 12 15,6 85,7
11 - 15 6 7,8 93,5
16 < 5 6,5 100

 

Spurning 25: Heildar mánaðarlaun  
Algengustu heildar mánaðarlaun bókasafns- og upplýsingafræðinga sem 

eru í starfi innan fagsins eru bilinu 261-330 þúsund eins og sést á mynd 24 og 

töflu 17. Dreifingin er jákvætt skekkt. Ef skoðuð eru fjórðungsmörk 

launadreifingarinnar (sjá töflu 18) sést að 50% þátttakenda voru með laun á milli 

261 og 459 þúsund. 
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Mynd 25: Heildarlaun miðað við 100% starf innan fags 
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Tafla 17:  Heildarlaun miðað við 100% starfshlutfall innan fagsins 

n = 142 Launabil Tíðni % Uppsöfnuð 
% 

1 0 - 60 0 0 0 
2 261 - 330 0 0 0 
3 121 - 190 1 0,7 0,7 
4 191 - 260 12 8,5 9,2 
5 261 - 330 57 40,1 49,3 
6 331 - 400 30 21,1 70,4 
7 400 - 459 24 16,9 87,3 
8 460 - 519 14 9,9 97,2 
9 520 - 579 2 1,4 98,6 

10 580 - 639 1 0,7 99,3 
11 > 640 1 0,7 100 

 
 

Tafla 18: Tölfræði yfir heildarlaun 100% starfa innan fagsins 

n = 142     Á kvarðanum 
1 - 11 

Meðaltal   5,88
Miðgildi 6
Tíðasta gildi   5
Staðalfrávik 1,33
Fjórðungsmörk 25 5
  50 6
  75 7

 
 

Ef mánaðarlaun þeirra sem eru með minna en 100% starfshlutfall eru 

reiknuð upp í 100% miðað við meðaltal hvers flokks fjölgar þátttakendum í 

flokknum 261-330 þúsund hlutfallslega eins og sést á mynd 24 og töflu 19. 
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a: Þeir sem ekki vinna 100% starf eru hækkaðir í launum miðað við að þeir vinni 100% starf 

Mynd 26: Umreiknuð heildarlaun þeirra sem starfa við fagið 
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Tafla 19: Umreiknuð heildarlaun þeirra sem starfa við fagið 

n = 206 Launabil Tíðni % Uppsöfnuð 
% 

1 0 - 60 0 0 0 
2 61 - 120 2 1 1 
3 121 - 190 3 1,5 2,4 
4 191 - 260 15 7,3 9,7 
5 261 - 330 95 46,1 55,8 
6 331 - 399 39 18,9 74,8 
7 400 - 459 30 14,6 89,3 
8 460 - 519 15 7,3 96,6 
9 520 - 579 3 1,5 98,1 

10 580 - 639 2 1 99 
11 > 640 2 1 100 

 
 

Tafla 20: Tölfræði yfir umreiknuð heildarlaun þeirra sem starfa við í fagið 

n = 206   
  Á 

kvarðanum 
1 - 11 

Meðtaltal 5,73
Miðgildi 5
Tíðasta gildi  5
Staðalfrávik 1,39
Fjórðungsmörk 25 5
  50 5
  75 7

 
 

Af þeim sem ekki vinna við fagið eru algengustu mánaðarlaun í 

flokkunum 331-400 þúsund og 400-459 þúsund eins og sést á mynd 27. Það eru 

hins vegar fáir aðilar í hverjum flokki (sjá töflu 21). 
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Mynd 27: Heildarlaun miðað við 100% störf utan fagsins 
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Tafla 21: Heildarlaun miðað við 100% starfshlutfall í störfum utan fagsins 

n = 18 Launabil Tíðni % Uppsöfnuð 
% 

1 0 - 60 1 5,6 5,6
2 261 - 330 0 5,6
3 121 - 190 0 5,6
4 191 - 260 0 5,6
5 261 - 330 3 16,7 22,3
6 331 - 400 4 22,2 44,5
7 400 - 459 4 22,2 66,7
8 460 - 519 3 16,7 83,4
9 520 - 579 1 5,6 89

10 580 - 639 1 5,6 94,6
11 > 640 1 5,6   

 
 

Tafla 22: Tölfræði yfir heildarlaun 100% starfa í faginu 

n = 18  
Á 

kvarðanum 
1 - 11 

Meðaltal 5,88
Tíðasta gildi 6(a)
Staðalfrávik 2,211
Fjórðungsmörk 25 5,75

  50 7
  75 8

a: Fleiri en eitt tíðasta gildi. Það lægsta sýnt. 

Spurning 26:  
Spurning 26 var opin spurning þar sem spurt var hvert þátttakandinn teldi 

að starfsgreinin, bókasafns- og upplýsingafræði stefni og hver verði aðal 

starfsvettvangur stéttarinnar í framtíðinni. 145 skrifuðu sínar hugmyndir og 

tillögur eða 53% þátttakenda. Eins og einn þátttakandi sagði, þá var þetta mjög 

stór spurning og efni í heila ritgerð að greina allar hugmyndirnar. Hér verður 

aðeins tæpt á helstu atriðum og nokkur dæmi tekin.  

Þátttakendur voru almennt meðvitaðir um að stéttin myndi halda áfram að 

þróast og breytast. Algengar hugmyndir snéru að framþróun bókasafna, 

áframhaldandi sókn í upplýsingafræðum, sókn inn á einkageira innan fyrirtækja 

og áframhaldandi eftirspurn í upplýsinga- og skjalastjórnun. Þá voru margir með 

hugmyndir um öflugri þekkingarstjórnun, kennslu í að finna og meta upplýsingar 

(meðal annars með tilliti til upplýsingalæsis, og fleira), hvernig eigi að nota þær 

og miðla þeim (upplýsingamiðlun). Hér eru nokkur dæmi um svör: 
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„[Stéttin] Verður að fylgja breytingum í þjóðlífinu og gera starfsvið sitt 
víðtækara og kunnara með einhverjum ráðum, alltof hógvært fólk!“ 

 
 

„Aukin upplýsingaþjónusta og víðtækari þjónusta t.d. í 
almenningssafnageiranum“. 

 
 

„Fólk með þessa menntun verða áfram eftirsóttir starfsmenn. Svipaður 
starfsvettvangur áfram“    

 
 

„Ég tel að upplýsingaleit og flokkun upplýsinga og störf tengd því sé aðal 
vaxtabroddur í Bókasafns og upplýsingafræði. Einnig viðhald og umsjón 
upplýsingakerfa. “ 

 
 

„Stefnir meira í rafræna átt, starfsvettvangurinn verður mjög fjölbreyttur“.  
 
 
„Safna, flokka og miðla upplýsingum“ 
 
 
„Greinin mun áfram byggja á hugsjóninni um aðgengi að upplýsingum en 
fást meira við leiðsögn í frumskógi rafrænna gagna þó að bækur til 
afþreyingarlesturs muni lifa áfram“ 
 
 
„...starfsgreinin mun snúast meira um að stýra öðrum gegnum frumskóg 
upplýsinga, sem sagt kennslu og leiðsögn...“ 
 
 
„Ég held að bókasafnsfræðingar eigi eftir að vinna sér fastari sess og verða 
viðurkennd sem ein af meginundirstöðum þess þekkingarsamfélags sem er 
að byggjast upp á Íslandi um þessar mundir. Aðal starfsvettvangur 
stéttarinnar verður á bókasöfnum, af öllum gerðum og hjá fyrirtækjum og 
stofnunum... “                                                                                                            
 

 

Spurning 27:  
Síðasta spurningin, 27, var opin spurning þar sem þátttakendum bauðst að koma 

á framfæri einhverjum athugasemdum eða ábendingum. 44 komu með einhverja 

athugasemd eða ábendingu. Sumar athugasemdirnar snéru að rannsókninni sjálfri, hvort 

sem það voru frekari skýringar, ábendingar eða skilaboð. Flest atriði snéru hins vegar að 

hugmyndum og ábendingum um fyrirkomulag náms og kennslu í bókasafns og 

upplýsingafræðum.  Nokkur atriði snéru að stéttinni almennt. Hér eru nokkur dæmi sem 

þátttakendur vildu koma á framfæri: 

 

„Að bókasafnsfræðingar njóti réttlætis við mannaráðningar og duttlungar 
séu ekki hafðir í frammi. Að starfið sé metið að verðleikum og kynnt miklu 
meir hjá einkafyrirtækjum“ 
 

„Be glad for the song has no ending“ 
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„Láta þjóðina vita með vaxandi þunga hversu nauðsynlegt er að þessi 
fræði verði metin til fjár“ 

 
 

„Lítil þekking á þessari menntun/fagi úti í samfélaginu, enda starfsfólk á 
þessum starfsvettvangi talið hógvært og vinnusamt og lítið fyrir að koma 
sér eða faginu á framfæri/auglýsa. Vinnuaðstæður fólks í þessum geira eru 
oft mjög lélegar og lítill skilningur á vinnunni og því hvað þetta eru oft á 
tíðum mikilvæg störf...“ 
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Niðurstöður, seinni hluti: Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurning 1: Hvaða störfum sinna bókasafns- 
og upplýsingafræðingar? 

Í kjölfar fyrstu rannsóknarspurningar var sett fram tilgáta: bókasafns- og 

upplýsingafræðingar sinna mjög fjölbreyttum störfum, ekki einungis á sviði bóka- 

eða skjalasafna. 

Til þess að svara þessari spurningu þarf að skoða nokkra þætti í 

rannsókninni. Skoða þarf þá verkþætti sem þátttakendur merktu við í samhengi 

við starfstitla og atvinnuveitanda. 

Af niðurstöðunum að dæma vinnur langstærsti hluti bókasafns- og 

upplýsingafræðinga í stöfum sem krefjast menntunar eða sérhæfðar þekkingar í 

bókasafns- og upplýsingafræði og í heildina heyrir það til undartekninga að 

menntun í fræðunum nýtist ekki í starfi (2.9%). Það kemur því ekkert á óvart að 

stærsti hlutinn vinnur við hefðbundna grunnþætti bókasafns- og 

upplýsingafræðinnar þar er að segja söfnun, flokkun og miðlun. Meirihluti 

þátttakenda merktu við upplýsingaþjónustu (84,6%), uppbyggingu safnkosts 

(68,7%) og flokkun og skráningu (63,6%). Einnig er mjög algengt að þátttakendur 

sinni kennslu (64%)og verkstjórnun eða stefnumótun (57,5%). Yfir fjórðungur 

þátttakenda koma eitthvað að skjalastjórnun í starfi sínu (27,1%). Það sem kemur 

hins vegar verulega á óvart er að vefstjórnun kemur inn á starfsvettvang rétt undir 

fjórðungs þátttakenda (24,77%). Þetta er töluvert hærra hlutfall en búist var við.  

Það þarf þó að athuga að í spurningunni var spurt um verkþætti í 

viðkomandi starfi. Hér er því ekki verið að tala um einstaklinga sem vinna 

eingöngu við upplýsingaþjónustu, skjalastjórnun eða vefstjórnun. Viðkomandi 

verkþættir geta einnig vegið mis þungt í starfi þátttakenda. Sem dæmi má nefna að 

á skólasöfnum er hægt að telja kennslu sem sjálfstæðan verkþátt. Í öðrum 

verkþáttum getur kennsla og leiðsögn verið innifalin, eins og í 

upplýsingaþjónustu. Það þarf einnig að hafa í huga að rétt undir 30% þátttakenda 

eru í minna en fullu starfi. Í sumum tilfellum gæti verið um hlutastörf að ræða. 

 Af starfsheitum að dæma eru fjölmargir bókasafns- og 

upplýsingafræðingar í stjórnunarstöðum eða í forsvari deilda, eininga og stofnana.  

Þegar skoðað er hlutfall verkþátta í tengslum við útskriftarár (tafla 25 í 

viðauka) sést að innan hvers útskriftarárs eru svipuð hlutföll þátttakenda sem 
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merkja við viðkomandi starfsþætti. Þar merkja flestir við upplýsingaþjónustu og 

uppbyggingu safnkosts nema þeir sem útskrifast hafa á síðustu átta árum, sem 

merkja við kennslu í annað sæti. Kennsla er gjarnan hefðbundinn þáttur í 

upplýsingaþjónustu og því fara þessir verkþættir að stórum hluta saman. Yfirleitt 

merkja fæstir í hverjum árgangshópum við kerfisvinnslu og vefstjórnun. 

Þegar skoðuð eru hlutföll verkþátta í tengslum við aldur (tafla 26 í viðauka 

5) þá sést að enn eru flestir á hverju aldursbili að fást við upplýsingaþjónustu þó 

hlutfallið hækki lítillega eftir aldri. Hlutfall hvers aldursbils sem vinnur að 

uppbyggingu safnkosts minnkar með lækkandi aldri og þannig að aðeins 10% 

þátttakenda á aldrinum 26-35 starfar að einhverju marki við það. Þessi verkþáttur 

tengist rekstri safns að hluta til sem felur í sér stjórnun og ábyrgð á fjármálum þar 

sem oft er verið að fara með stóran hluta af fjárveitingu til viðkomandi safns. Það 

er því eðlilegt að þeir sem annast uppbyggingu safnkosts séu í hópi þeirra sem eru 

eldri og reyndari. 

 Þegar vefstjórnun og skjalastjórnun eru skoðuð er þróunin þveröfug. 

Hlutfall þeirra sem vinna að þessum verkþáttum eykst eftir því sem 

aldurshópurinn er yngri. Hér þarf þó að athuga eins og áður að þessi störf eru í 

litlum hluta innan heildarinnar. 

 Þegar verkþættir eru skoðaðir í hlutfalli við tegund atvinnuveitanda (tafla 

27 í viðauka 5) koma í ljós ólíkar áherslur milli atvinnuveitanda. Hjá þeim sem 

starfa hjá ríkinu eru algengustu verkþættirnir upplýsingaþjónusta og flokkun og 

skráning. Hjá þeim sem starfa hjá sveitarfélögunum er  upplýsingaþjónusta og 

uppbygging safnkosts algengustu verkþættirnir. Hjá þeim sem starfa hjá 

einkafyrirtækjum er verkefnastjórnun algengust þar næst skjalastjórnun og 

upplýsingaþjónusta til jafns hlutfalls.  

Þetta sýnir skýrt fram á þau ólíku verkefni og verkþætti sem ólíkir 

atvinnuveitendur krefjast. Hér þarf þó að hafa í huga að mjög fáir vinna hjá 

einkaaðilum, aðeins 10,7% af þátttakendum.  

Þegar skoðuð er skipting hlutfalls hvers verkþáttar milli tegunda 

atvinnuveitanda kemur enn fremur í ljós að hlutfallslega merktu fleiri hjá ríkinu 

við flokkun og skráningu, skjalastjórnun, vefstjórnun, lyklun gagna og 

kerfisvinnslu en hjá sveitarfélögum merktu hlutfallslega fleiri við uppbyggingu 

safnkosts. Lítill munur var hlutfallslega á milli sveitarfélaga þegar kom að 

upplýsingaþjónustu, kennslu og verkstjórnun og stefnumótun.  

 



B l s .  | 42 
 

 Þegar allar þessar upplýsingar eru skoðaðar í samhengi er hægt að fullyrða 

að starfsvettvangur bókasafns- og upplýsingafræðinga sé mjög fjölbreyttur. 

Hefðbundin störf á sviði bókasafna eru ríkjandi að mörgu leyti og ýmiskonar 

upplýsingaþjónusta kemur nær alls staðar fram sem tíður verkþáttur. Fæstir sinna 

hins vegar skjalastjórn og vefstjórnun eða kerfisvinnu. Þannig má segja að ekki sé 

hægt að hrekja fyrstu tilgátuna um fjölbreyttan starfsvettvang bókasafns og 

upplýsingafræðinga. 

 

 

Rannsóknarspurning 2: Hver er helsti hvati þess að 
bókasafns- og upplýsingafræðingar sækja meiri menntun? 

Í kjölfar annarrar rannsóknarspurningar var sett fram tilgáta: Bókasafns- 

og upplýsingafræðingar sækja aukna menntun til þess að geta sinnt öðrum en 

hefðbundnum störfum stéttarinnar. 

Til þess að athuga þetta þarf að skoða nokkra þætti í rannsókninni. Skoða 

þarf menntunarstig og framhaldsmenntun þátttakenda, athuga hvers vegna 

þátttakendur fóru í nám og hvort þeir eru í störfum sem krefst menntunar í 

bókasafns- og upplýsingafræði.  

 Örlítið færri en helmingur þátttakenda hafði lokið einhverri 

framhaldsmenntun (46%). Þar er algengasta menntunin BA en einnig MA nám og 

annað nám. Spurning um tegund framhaldsmenntunar gefur ekki fullnægjandi 

upplýsingar um skiptingu milli grunnmenntunar á háskólastigi og 

framhaldsmenntunar á háskólastigi. Þegar teknar eru saman upplýsingar um MA 

nám úr spurningu um tegund framhaldsmenntunar og upplýsingar úr spurningu 

þar sem spurt var hvaða framhaldsnámi hefur verið lokið er hægt að áætla hlutfall 

þeirra sem hafa MA gráðu eða aðra tegund af framhaldsnámi eins og M.Sc, Cand. 

Mag, Cand Scient eða Fil Kand. Heildar fjöldi þeirra var 35, eða 13% af heildar 

þátttakendum. 28% af þeim bókasafns- og upplýsingafræðingum sem sótt hafa sér 

meiri menntun hafa sótt framhaldsmenntun á háskólastigi. Þetta hlutfall þarf þó að 

taka með vara um að upplýsingar eru ekki nægjanlegar um rétt hlutfall milli 

þessara menntunargráða. Hlutfallið gefur þó vísbendingu um að ekki nema 

takmarkaður hluti stéttarinnar hafi sótt í hærri menntunarstig. Það skal líka haft í 

huga að enginn af þátttakendunum merkti við doktorspróf þó bókasafns- og 
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upplýsingafræðingar á Íslandi hafi öðlast þá gráðu. Alls hafa fjórir lokið 

doktorsnámi, en tveir þeirra voru undanskildir úrtaki sökum nálægðar við 

rannsóknina.  

 Helstu ástæður þess að þátttakendur fóru í framhaldsnám var til þess að 

mennta sig frekar fyrir störf bókasafns- og upplýsingafræðinga eða til þess að 

skipta um starfsvettvang. 

Þegar skoðuð eru hlutföll milli ástæðna og sóttrar menntunar (tafla 28 í 

viðauka 5) kemur í ljós að þeir þátttakendur sem menntuðu sig frekar fyrir störf 

bókasafns- og upplýsingafræðinga sækja mest í aðra menntun en skilgreind er í 

fyrirfram gefnu flokkunum sex. Þar á eftir kemur MA nám. 

Rúmlega 74% þeirra sem lokið hafa annarri framhaldsmenntun hafa einnig 

sótt endurmenntun til Háskóla Íslands (tafla 29 í viðauka 5). Þetta er þó litlu hærra 

hlutfall en í heildina var það 70,6%. 

Þegar spurt var um hvers vegna þátttakendur hefðu áhuga á 

framhaldsmenntun komu fram ótal ólík svör. Algengasta ástæðan fyrir því að vilja 

mennta sig betur var til þess að halda sér við í faginu og fylgjast með nýjungum 

og breytingum eða afla sér nýrrar þekkingar. Almennt var viðhorfið jákvætt og oft 

nefnt að menntun auðgi andann.  

 Ekki reyndist mögulegt að kanna hvort þeir sem sækja frekari menntun 

væru líklegri til þess að vera í starfi sem ekki krefst menntunar eða sérstakrar 

þekkingar úr bókasafns- og upplýsingafræði þar sem svo lágt hlutfall var í 

þesskonar starfi.  

 Þegar allar þessar upplýsingar eru skoðaðar í samhengi er líklegasta 

ástæða framhaldsmenntunar sú að vilja halda við fræðilegri þekkingu og 

starfskunnáttu. Þetta fer saman við þær miklu breytingar sem stéttin og 

starfsvettvangur hennar hefur farið í gegnum síðustu áratugi. Það má því segja að 

bókasafns- og upplýsingafræðingar séu líklegir til þess að leita sér formlegrar eða 

óformlegrar þekkingar til þess að geta sinnt störfum sínum, tekist á við nýjungar 

og til þess að halda starfsgleðinni við. Þrátt fyrir að talsverður hluti þátttakenda 

segist hafa sótt menntun til þess að skipta um starfsvettvang liggja ekki fyrir 

upplýsingar um hvort það hafi verið til þess að auka fjölbreytni í starfi eða til þess 

að læra til starfs í annarri stétt. Lítið hlutfall þátttakenda í öðrum störfum en 

tengdum fræðunum benda frekar til þess að menntun sé sótt til þess að víkka út 

starfssviðið en ekki komast yfir á annað svið. 
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Rannsóknarspurning 3: Er mismunur á kjörum bókasafns- 
og upplýsingafræðinga eftir eðli starfsins og eftir því hjá 
hverskonar atvinnuveitanda þeir starfa? 

Í kjölfar rannsóknarspurningarinnar var sett fram tilgáta: Bókasafns- og 

upplýsingafræðingar sem starfa hjá ríkinu eða sveitarfélögum fá lægri laun en þeir 

sem starfa hjá fyrirtækjum eða einkaaðilum. Til þess að svara þessari spurningu 

þarf að skoða nokkra þætti rannsóknarinnar.  

Þegar skoðuð eru meðaltal launaflokka þátttakenda eftir tegund 

atvinnuveitanda kemur í ljós að þátttakendur sem eru í 100% starfi hjá 

einkafyrirtækjum hafa merkt við hærri launaflokk að meðaltali (tafla 30 í viðauka 

5). Meðaltal ríkisins er 5,91 (sem liggur  í flokknum 261-330 þúsund), meðaltal 

sveitarfélaga er 5,7 (sem liggur í sama flokki og ríkið í 261-330þúsund) en 

meðaltal innan einkafyrirtækja er 7 (flokkurinn 400-459þúsund) eins og sést á 

mynd 28. Gert var marktektarpróf á meðaltals mismuni atvinnuveitanda og í ljós 

kom að marktækur munur er á launum hjá ríki og einkafyrirtækjum og 

sveitarfélögum og einkafyrirtækjum (sjá töflur 31 til 33 í viðauka 5) Ekki reyndist 

marktækur munur á launum hjá ríki og sveitarfélögum.  Þetta þýðir að ekki er 

hægt að fullyrða um launamun milli ríkis og sveitarfélaga en þátttakendur hjá 

einkafyrirtækjum höfðu hærri laun að meðaltali en aðrir. Inn í þessum tölum eru 

allir með menntun í bókasafns og upplýsingafræði. 

 Þegar skoðaðar voru meðaltalstölur yfir þá sem eru í fullu starfi og vinna í 

störfum sem krefjast menntunar eða sérhæfðrar þekkingar í bókasafns- og 

upplýsingafræðum (tafla 34 í viðauka 5) kom í ljós minni launamunur og örlítið 

lægri meðallaun hjá ríki og einkafyrirtækjum. Meðal mánaðarlaunaflokkur hjá 

ríkinu var nú 5,86, hjá sveitarfélögum stóð það nánast í stað með 5,72 og hjá 

einkafyrirtækjum lækkaði meðaltalið niður í 6,53 eins og sést á mynd 28. Gert var 

marktektarpróf á meðaltalsmismun atvinnuveitanda en ekki reyndist marktækur 

munur á milli þeirra (sjá töflur 35 til 37 í viðauka 5). Það er því ekki hægt að segja 

að laun hjá einkafyrirtækjum séu marktækt hærri að meðaltali meðal þeirra sem 

vinna við störf sem krefjast menntunar í bókasafns- og upplýsingafræðum.  Helsta 

ástæða þess að ekki reyndist marktækur munur gæti falist í hve fáir þátttakendur 

merktu við einkafyrirtæki í þessum flokki, aðeins 19 einstaklingar. Hér gæti verið 

um raunverulegan launamun að ræða en gögn þessarar rannsóknar geta ekki stutt 

þá tilgátu þegar takmarkað er við störf sem krefjast menntunar.  
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Mynd 28: Meðallaunaflokkar eftir atvinnuveitanda og tegund starfs miðað við 

100% starfs 

 Til þess að athuga hvort einhver mismunur væri á launum eftir verkþáttum 

voru reiknuð út meðallaunaflokkar fyrir hvern og einn verkþátt. Ekki er hægt að 

bera hvern og einn flokk saman þar sem hver aðili gat merkt við fleiri en einn 

verkþátt í starfi sínu. Meðallaun í hverjum verkþætti gefa þó örlitla vísbendingu 

um hvernig launadreifing er hjá þeim sem tengjast viðkomandi verkþáttum. 

Miðað við meðaltalstölur og miðgildi hvers starfsþáttar virðist ekki vera mjög 

greinanlegur munur á launum eftir verkþáttum eins og sést á mynd 29. 

Skjalastjórnun, verkstjórnun og kerfisvinna virðast þó hafa að meðaltali fleiri 

hærri launaflokka en aðrir. Þessar tölur gefa vísbendingar um að fleiri sem sinna 

þessum störfum hafi hærri laun heldur en aðrir þrátt fyrir að óverulegur munur sé 

á meðallaunum. Það sést þegar skoðaðir eru lægstu og hæstu launaflokkar innan 

hvers verkþáttar (tafla 38 í viðauka 5). 
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Mynd 29: Meðaltal heildar mánaðarlaunaflokka miðað við 100% starfshlutfall 
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Ekki reyndist marktækur munur á launum kynjanna (sjá töflur 39 og 40 í 

viðauka 5).  

Þessar upplýsingar gefa til kynna að laun þátttakenda hjá einkafyrirtækjum sé 

nokkuð hærri en erfitt er að fullyrði hve mikill sá munur er með tilliti til starfa 

bókasafns- og upplýsingafræðinga. Einnig virðist vera nokkur munur á launum 

eftir eðli starfsins en ekki er hægt að segja hvort ástæðan er ólík störf milli 

atvinnuveitenda eða mis vel launuð störf eftir eðli þeirra. Ekki er hægt að hafna 

tilgátunni en fara þyrfti í frekari rannsóknir og kannanir til þess að fá fleiri svör frá 

aðilum innan einkafyrirtækja þannig hægt væri að gera betri tölfræðilegan 

samanburð. 
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Umræða 
 

Þegar litið er yfir niðurstöður rannsóknarinnar sést að bókasafns- og 

upplýsingafræðingar eru fjölbreytt stétt. Mikill áhugi er á að læra meira og kunna 

sitt fag. Áherslur í námi hafa breyst gegnum árin og talsverður fjöldi hefur sótt sér 

einhvers konar viðbótarmenntun eða endurmenntun. Stór hluti stéttarinnar hefur 

áhuga á því að bæta enn við sig. Það er hægt að slá því föstu að þekkingargrunnur 

stéttarinnar sé mjög breiður og fjölbreyttir hæfileikar fyrir ólík störf. Langstærsti 

hluti stéttarinnar virðist vera sáttur við þann fjölbreytta starfsvettvang sem í boði 

er miðað við að aðeins 11,6% vinni við störf sem ekki krefjast menntunar eða 

sérþekkingar í bókasafns- og upplýsingafræðingum. Jafnvel þó að 50% þeirra sem 

hafa sótt framhaldsmenntun hafi meðal annars gert það til að skipta um 

starfsvettvang þá er það líklegt að stærsti hluti þeirra hafi haft áhuga á öðrum 

vettvangi innan verksviðs stéttarinnar.  

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru mjög áhugasamir og höfðu miklar 

skoðanir á faginu, menntuninni að baki stéttinni og stéttinni sjálfri, sem sést á 

þeim 145 hugmyndum og tillögum sem komu fram í opinni spurningu. Í þeim 

svörum sést greinilega hve ólík störf gefa ólíka sýn á stéttina og framtíð hennar. 

Ef skoðaðir eru verkþættir, starfstitlar og aðrar lýsingar á störfum þátttakenda 

kemur skýrt í ljós að bókasafns- og upplýsingafræðingar eru þjónustustétt. Þeir 

upplýsa, fræða, kenna, flokka og miðla. 

 Þróunin stéttarinnar á Íslandi virðist vera svipuð og í nágrannalöndum 

okkar. Íslenskir bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa þurft að sækja sér 

menntun til þess að sinna einhverjum hluta af störfum sínum. Þetta fer saman við 

þá tæknibyltingu sem hefur rutt sér til rúms undanfarin ár og áratugi. Margir 

þátttakendur nefna rafræna gagna- og upplýsingabanka, tölvutækni og þjónustu 

yfir netið sem stækkandi hluta af starfi stéttarinnar og telja það muni vaxa enn í 

framtíðinni og hafa frekari áhrif á hefðbundnu þjónustu bókasafna og 

upplýsingamiðstöðva. Talsverður hluti þátttakenda sem ekki dregur starfsheiti af 

hlutverki sínu notar lögverndaða starfsheitið bókasafns- og upplýsingafræðingur. 

Samt sem áður er merkilega stór hluti sem notar enn starfsheitið 

bókasafnsfræðingur eða bókavörður. Á móti var aðeins einn sem titlaði sig sem 

upplýsingafræðingur. Þetta er ekki samskonar þróun og í öðrum löndum. Hér er 

þó mögulega á ferðinni séríslenskt vandamál. Enska heitið Information 
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professional virkar á margan hátt veglegra heldur en upplýsingafræðingur. Bein 

þýðing á enska heitinu gæti verið upplýsinga-sérfræðingur en til þess að ná fram 

mikilfengleika enska orðsins væri ef til vill réttara að íslenska þýðingin væri: 

sérfræðingur á sviði upplýsinga. Það er hins vegar ekki mjög þjált starfsheiti, 

frekar sem lýsing á hæfni eða undirtitill. Nemar í bókasafns- og upplýsingafræði 

hafa stundum fundið fyrir ákveðnum fordómum í garð lögverndaða starfsheitisins, 

hinu hefðbundna bókasafns- heiti. Um leið og orðið bókasafn kemur fram virðist 

almenningur oft hugsa um rólyndan starfsmann á almenningsbókasafni sem passar 

að þögn sé á svæðinu. Þessi ímynd fer illa saman við starfsvettvang þeirra sem 

vinna utan bókasafna. Hér er áhugavert að skoða enska orðið Library. Það er erfitt 

að þýða það beint yfir á íslensku nema að nefna þrjú orð til skoðunar:: safn, 

bókasafn, miðstöð. Librarian vísar raunverulega ekkert í enska orðið book þó það 

eigi raunverulega rætur að rekja til bókar á latínu. (Merriam-webster, 2008). 

Megin hlutverk stéttarinnar og áhugi þátttakenda liggur á sviði þekkingar og 

miðlunar. Það er því hægt að velta fyrir sér hvort staðalímyndin væri önnur ef 

starfsheitið væri Safna- og upplýsingafræðingur, þekkingar- og 

upplýsingafræðingur, eða með viðsnúnum titli eins og upplýsinga- og 

þekkingarfræðingur nú eða upplýsinga- og bókasafnsfræðingur.  

Suzanne Hildenbrand(1999) fjallar um upplýsingafræði titilinn í grein um 

kynjaskiptingu á upplýsingaöld. Þar segir hún að menntun í bókasafns- og 

upplýsingafræðum hafi brugðist við upplýsingaöldinni á ólíka máta. Þar hafi 

nafnabreytingar komið snemma fram. Hennar skoðun er að þrátt fyrir að 

upplýsingafræði sé jákvætt skref til þess að ná heiti yfir fagið þá sé það þvert á 

móti afturhald að fjarlægja bókasafns-heitið. Hún bendir á að rafræn gagnasöfn og 

gagnagrunnar noti enn og muni nota library yfir söfn sín. Hún hefur einnig 

áhyggjur af því að þessi þróun tengist áherslubreytingu „frá bókmenntum til 

upplýsinga, frá almenningsþjónustu með beinum stuðningi  ríkis  til 

einkahagsmuna með óbeinni aðkomu ríkis, frá þjónustu og 

menntunarsjónarmiðum til markaðssjónamiða og frá innihaldi til umbúða“. Þetta 

er verðugt umhugsunarefni fyrir stétt bókasafns- og upplýsingafræðinga sem 

virðist vera að taka upp störf innan einkafyrirtækja og sérstofnana. 

Ef miðað er við tölur úr kjarakönnun SBU frá 2001 hefur bókasafns- og 

upplýsingafræðingum fjölgað hjá einkafyrirtækjum og fjölgað hlutfallslega hjá 

sveitarfélögum. Miðað við könnunina 2001 hefur hlutfall bókasafns- og 
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upplýsingafræðing í fullu starfi breyst lítið en laun hafa hækkað umtalsvert. 

Aðeins voru 15,7% félaga í SBU með laun yfir 260 þúsund árið 2001 voru í 

þessari rannsókn 90,2% ef miðað er við þá sem vinna við fagið og þeir sem ekki 

vinna 100% starf eru hækkaður í launum miðað við að þeir vinni 100% starf. 

Miðað við launakönnun CILIP í Bretlandi árið 2006 virðast meðallaun vera 

svipuð hér. Almennt virðist sú könnun gefa svipaða mynd af starfsvettvangi 

breskra bókasafns- og upplýsingafræðinga og þessi rannsókn gefur af þeim 

íslensku. Þróun stéttarinnar virðist því hafa verið á réttri leið síðustu ár. 

 

Niðurlag 
Í þessum kafla eru teknar saman helstu niðurstöður úr rannsókninni og 

hvaða lærdóm megi draga af þeim. Fjallað er um gildi rannsóknarinnar og hvernig 

hún getur nýst. Síðan er fjallað um takmarkanir hennar og rætt um tillögur að 

frekari rannsóknum. Síðast eru nokkur lokaorð frá rannsakanda og höfundi 

verkefnisins.. 

 

Samantekt 
Rannsókninni svöruðu 272 einstaklingar, 91,9% konur og 8,1% karlar á 

öllum aldri. Stærsti hluti þeirra var af höfuðborgarsvæðinu eða 82,2%. 45% 

þátttakenda höfðu lokið einhvers konar framhalds- eða viðbótarmenntun og helsta 

ástæðan að baki var til þess að mennta sig fyrir störf bókasafns- og 

upplýsingafræðinga eða til þess að skipta um starfsvettvang. Meirihluti 

þátttakenda höfðu einnig sótt endurmenntun til Háskóla Íslands, eða 70,6% og enn 

stærra hlutfall hafði áhuga á framhalds- eða endurmenntun í framtíðinni, eða 

78,7%. Ástæðan fyrir áhuga á framhaldsmenntun var fyrst og fremst til þess að 

fylgjast með og halda sér við í faginu og til að afla nýrrar þekkingar.  

 88,9% þátttakenda voru starfandi á atvinnumarkaði þegar rannsóknin var 

gerð í upphafi árs 2008. 88,4% þeirra sem hafa verið starfandi á atvinnumarkaði 

síðustu tvö ár og svöruðu seinni hluta rannsóknarinnar vinna við störf sem krefjast 

menntunar eða sérþekkingar úr bókasafns- og upplýsingafræði. 97,1% þeirra sem 

vinna við þau störf telja menntun sína í fræðunum nýtast í daglegu starfi. 70,3% 

starfandi þátttakenda eru í 100% starfi en 11,2% í 50% starfi eða minna. Svipað 

hlutfall vinnur hjá ríkinu (42,3%) og sveitarfélögum (44,1%) en 10,3% 
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þátttakenda vinnur hjá einkafyrirtækjum. Þegar spurt var um starfstitla komu fram 

58 ólík starfsheiti. Ef starfsheitin voru flokkuð kerfisbundið saman eftir 

skyldleikum fækkaði flokkum niður í 38. 6 algengustu starfsheitaflokkarnir náðu 

yfir 70% starfsheita. Þeir voru: bókasafns- og upplýsingafræðingur, 

forstöðumaður / ...einhvers /forstöðukona, skjalstjóri, deildarstjóri / ... einhvers, 

deildarbókavörður og bókasafnsfræðingur / ... einhvers staðar. Greining á 

starfsheitunum leiddi í ljós að forstöðumenn, stjórar og yfirmenn eru í meirihluta. 

Þátttakendur merktu við fjóra verkþætti af níu að meðaltali. Algengasti 

verkþátturinn var upplýsingaþjónusta en 85% þátttakenda merkti við þann 

verkþátt. Á eftir komu uppbygging safnkosts með 86,69%, kennsla með 64,2%, 

flokkun og skráning með 63,55% og verkstjórnun með 57,48%. Athygli vakti að 

meira en fjórðungur kemur eitthvað að skjalastjórnun (27,10%) og rétt undir 

fjórðungur kemur eitthvað að vefstjórnun (24,77%). 

 60,8% þátttakenda hafa þurft að leita sér aukinnar menntunar eða 

þekkingar á sviði bókasafns- og upplýsingafræði til að sinna verkþáttum í starfi 

sínu. 

 Aðeins 34,1% eru ekki að vinna með öðrum að svipuðum verkefnum en 

38,3% hafa einhver mannaforráð í starfi. Algengast var að þátttakendur hefðu 

mannaforráð yfir 1-5 starfsmönnum eða stöðugildum (67,5%). 

 Meðallaun þátttakenda sem eru í 100% starfi, sem krefst menntunar eða 

sérhæfðar þekkingar í bókasafns- og upplýsingafræði, liggja á launabilinu 261-

330þúsund. 50% þátttakenda voru með laun á bilinu 261 til 459 þúsund. 145 

þátttakendur skrifuðu hugmyndir sínar og tillögur um hvert þeir töldu að 

starfsgreinin og fræðin stefndi og hver verði aðal starfsvettvangur stéttarinnar. 

Margir töluðu um framþróun bókasafna, áframhaldandi sókn í upplýsingafræðum 

og inn á einkageira fyrirtækja og áframhaldandi eftirspurn í upplýsinga- og 

skjalastjórnun. Margir fjölluðu sérstaklega um hugmyndir sínar og viðhorf til 

kennslu í bókasafns- og upplýsingafræði. 

Bókasafns- og upplýsingafræðingar sinna mjög fjölbreyttum störfum en 

hefðbundin störf á sviði bókasafna er ríkjandi. Þeir sækja sér meiri menntun til 

þess að halda við starfsþekkingu og starfsanda. Í heildina fá bókasafns- og 

upplýsingafræðingar hjá einkafyrirtækjum hærri laun að meðaltali en þeir sem 

vinna hjá sveitarfélögum og ríkinu en ekki er hægt að fullyrða að launamunur sé 

milli þeirra. Vísbendingar benda til þess að sama gildi um þá sem vinna að 
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störfum sem krefjast bókasafns- og upplýsingafræði menntunar eða sérþekkingu á 

því sviði en ekki eru nægar upplýsingar til þess að styðja það tölfræðilega. 

 
Gildi rannsóknarinnar 

Rannsóknin hefur mikla merkingu fyrir bókasafns- og upplýsingafræðinga. 

Hún gefur þeim sýn á við hvað stéttin starfar, hver menntun hennar er og kjör og 

stuðlar að aukinni stéttar- og fagvitund. Rannsóknin getur einnig nýst til þess að 

skoða hvernig kennsla í bókasafns- og upplýsingafræðum endurspeglar 

starfsvettvanginn. Í kjölfarið gæti rannsóknin hvatt fleiri til þess að læra 

bókasafns- og upplýsingafræði. Í rannsókninni er fyrst og fremst að finna 

upplýsingar sem geta nýst þeim sem hafa velferð þessarar fagstéttar í fyrirrúmi. 

Vonandi verður rannsóknin hvati að frekari rannsóknum og mögulega 

endurtektarrannsókn eftir nokkur ár til að fylgjast með frekari breytingum. 

 

Takmarkanir 
Þessi rannsókn nær ekki til bókasafns- og upplýsingafræðinga sem 

útskrifast hafa úr erlendum háskólum, né til ófagmenntaðra aðila sem vinna á 

sviðinu. Einnig var erfitt að gera tæmandi lista yfir útskrifaða bókasafns- og 

upplýsingafræðinga þannig að einhverja gæti hafa vantað í úrtakið eða verið 

ofaukið. Seinni hluti spurningalistans nær ekki til bókasafns- og 

upplýsingafræðinga sem ekki hafa unnið síðustu tvö ár eða eru hættir störfum. 

Einnig þótti rétt að undanskilja tvo fasta kennara í bókasafns- og upplýsingafræði 

við Háskóla Íslands vegna nálægðar við rannsóknina.  

Hlutfall svarenda var rétt um 60%. Óvíst er hvort brottfallshópurinn, 

hópurinn sem ekki svarar, sé eitthvað frábrugðinn þeim sem tóku þátt í 

rannsókninni. Það er því erfitt að draga mjög sterkar ályktanir um starfsstéttina í 

heild. Við það bætist að engar upplýsingar liggja fyrir hvort bókasafns- og 

upplýsingafræðingar sem útskrifast úr erlendum háskólum séu á einhvern hátt 

frábrugðnir þeim sem útskrifast úr Háskóla Íslands með tilliti til starfsvettvangs. 

Þrátt fyrir þetta gefur rannsóknin vísbendingar um stöðu stéttarinnar í heild. 

Spurningin sem sneri að fjölda starfsmanna sem þátttakendur höfðu forráð 

yfir reyndist ekki fullnægjandi þar sem fyrirmæli vantaði um hvort væri verið að 

spyrja eftir starfsstöðum, starfsgildum eða fjölda einstaklinga.  Þess vegna þarf að 
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skoða niðurstöðu þeirrar spurningar varlega og líta á hana eingöngu sem 

vísbendingu en ekki traustar upplýsingar um raun mannaforráð þátttakenda. 

Gögnin eru greind eftir spurningum og með tilliti til rannsóknarspurninga 

en ekki gerð tæmandi úttekt á öðrum atriðum. 

 

Tillögur að frekari rannsóknum 
Við vinnslu heimilda, rannsóknar og gagna hefur höfundur rekist á ýmis 

atriði sem fróðlegt væri að skoða og hér koma því nokkrar tillögur. 

Gögn rannsóknarinnar eru víðtæk og aðeins hefur verið tæpt á helstu 

atriðum. Hægt væri að skoða gögnin nánar með tilliti til launa annarra fagstétta á 

Íslandi. 

 Í þessari rannsókn er áherslan lögð á algenga verkþætti stéttarinnar. 

Áhugavert væri að rannsaka hvaða hæfileika og kunnáttu bókasafns- og 

upplýsingafræðingar nota í starfi. Til dæmis nefndu nokkrir stjórnun, 

starfsmannastjórnun, fjármálastjórnun, markaðsöflun og fleira sem önnur 

verkefni. Fyrirmyndir eru til í erlendum rannsóknum. 

Það væri einnig áhugavert að vita hvort bókasafns- og 

upplýsingafræðingar hafi almennt skilgreint starf með starfslýsingu. Þá mætti 

kanna frekar viðhorf stéttarinnar til ýmissa þátta, t.d. ánægju í starfi.  

 Gerðar hafa verið rannsóknir á atvinnuauglýsingum bókasafns- og 

upplýsingafræðinga í nágrannalöndum okkar til þess að skoða eftirspurn eftir 

stéttinni og hvaða hæfileikum sótt er eftir. Þetta væri auðframkvæmanlegt hér 

vegna fárra miðla sem birta atvinnuauglýsingar en einmitt vegna smæð markaðar 

þyrfti einnig að skoða ráðningar sem fara fram án auglýsinga. 
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Lokaorð 
Bókasafns- og upplýsingafræðingar eru fjölhæf stétt sem tekst á við 

nýjungar og lagar sig að aðstæðum. Það að vinna rannsókn á starfsvettvangi 

heillar stéttar hefur reynst ótrúlega verðugt verkefni. Það verður spennandi að 

fylgjast með þróun hennar næstu ár og áratugi hvort tækniþróun heldur áfram að 

hafa mikil áhrif á upplýsingaflæði á Íslandi og hvort starfsvettvangur bókasafn- og 

upplýsingafræðinga muni áfram stækka og þeir sækja inn á ný svið. Þátttakendur 

rannsóknarinnar gefa góða mynd af stéttinni og höfundur hefur fengið yfirmáta 

góðar viðtökur og áhuga á meðal þeirra bókasafns- og upplýsingafræðinga sem 

rætt hefur verið við. Til marks um ótrúlegan áhuga þá liðu ekki nema nokkrar 

mínútur frá því að fyrsti tölvupósturinn með spurningalistanum var sendur og 

fyrsta símtalið barst þar sem einstaklingur lýsti áhuga sínum og forvitni. Nokkur 

símtöl fylgdu í kjölfarið og einnig bárust nokkrir tölvupóstar til hvatningar og 

vegna áhuga. Einn þátttakandi skrifaði setningu sem lýsir ótrúlega vel því jákvæða 

hugarfari sem einkennir stóran hluta stéttarinnar. Næg verkefni eru til staðar og 

ekkert útlit fyrir breytingar. Það er því gott að hafa í huga setninguna:  

Be glad for the song has no ending. 
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Viðauki 1: Töflur  
Spurningalisti um starfsvettvang bókasafns‐ og upplýsingafræðinga 
 
Settu X í þann reit sem á við. Vinsamlegast merktu einungis við einn lið undir 
hverri spurningu nema annað sé tekið fram. 
 
Hluti I 

1. Ert þú kona eða karl?   

 1 Kona 
 2 Karl 

 
2. Hver er aldur þinn? 

 1 < 25 ára 
 2 26‐35 ára 
 3 36‐45 ára 
 4 46‐55 ára 
 5 56‐65 ára 
 6  > 65 ára 

 
3. Hvar býrð þú? 

 1 Á höfuðborgarsvæðinu 
 2 Í kaupstað eða öðru þéttbýli á landsbyggðinni 
 3 Í dreifbýli 

 
4. Hvaða ár útskrifaðist þú úr bókasafns‐ og upplýsingafræði frá Háskóla 

Íslands? 

 1 1964 til 1972 
 2 1973 til 1980 
 3 1981 til 1989 
 4 1990 til 1998 
 5 1999 til 2007 

 
5. Til hversu margra eininga tókst þú í bókasafns‐ og upplýsingafræði 

(Til skýringar: 1. stig samsvarar til 15. eininga) 

 1 Til 60 eininga 
 2 Til 90 eininga 
 3 Til 30 eininga 
 4 Annað: _____________________ 
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6. Hvaða aukagrein tókstu með bókasafns‐ og upplýsingafræðinni (ef við á): 

 1 ___________________________ 
 2 Enga 

 
7. Hefur þú lokið öðru háskólaprófi eða framhaldsnámi? (Merktu við öll atriði 

sem eiga við) 
 1 Diplómanámi 
 2 Öðru BS námi 
 3 BEd námi 
 4 BA námi 
 5 Kandídatsnámi 
 6 MA námi 
 7 Doktorsnámi 
 8 Öðru námi 

Ef merkt er við einn eða fleiri lið  í spurningu 7 er spurningum 8 og 9 
svarað: 
 

8. Hvaða framhaldsnámi/ öðru námi hefur þú lokið?  

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

9. Hvers vegna fórst þú í framhaldsnám.  (Merktu við öll atriði sem 
eiga við) 

 1 Til þess að mennta þig frekar fyrir störf bókasafns‐ og 
upplýsingafræðinga (t.d. til þess að fá aukin réttindi eða 
til þess að auka þekkingu á ákveðnum sviðum 
bókasafns‐ og upplýsingafræði) 

 2 Til þess að skipta um starfsvettvang  
 3 Til þess að komast í hærri launaflokk / hækka í launum 
 4 Annað, hvað? 

____________________________________________ 
 

10. Hefur þú sótt endurmenntun til Háskóla Íslands 

 1 Já 
 2 Nei 

 
 

11. Hefur þú áhuga á að sækja framhaldsmenntun eða endurmenntun í 
framtíðinni? 

 1 Já 
 2 Nei 
 

Ef  já þá: 

 



B l s .  | 58 
 

12. Hvers vegna hefur þú áhuga á framhaldsmenntun eða 
endurmenntun? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
13. Ert þú starfandi á atvinnumarkaði? 

 1 Já 
 2 Nei 

 
14. Hverjar eru ástæður þess að þú ert ekki starfandi? Ef nei þá: 

 1 Hættur störfum (t.d. kominn á eftirlaun) 
 2 Í námi 
 3 Í tímabundnu námsleyfi ( tímabundnu leyfi frá vinnu) 
 4 Barneignarfrí 
 5 Veikindafrí 
 6 Annað, hvað? 

____________________________________________ 
 

Þeir sem ekki hafa verið starfandi í tvö eða fleiri ár ljúka hér að svara 
spurningalistanum og skila honum þannig til úrvinnslu. Þeir sem hafa verið 
starfandi á síðastliðnum tveimur árum halda áfram í hluta II. 
 
Hluti II 

15. Krefst starf þitt menntunar eða sérhæfðar þekkingar úr bókasafns- og 
upplýsingafræði? 

 1 Já 
 2 Nei 

 
16. Telur þú að menntun þín í bókasafns- og upplýsingafræði  nýtist í  

daglegu starfi? 

 1 Já 
 2 Nei 

 
17. Hvert er starfshlutfall þitt í prósentum (aðalstarf, ef við á)? 

_____________% 
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18. Merktu þá tegund atvinnuvinnuveitanda sem við á: 

 1 Ríkið 
 2 Sveitarfélag 
 3 Einkafyrirtæki 
 4 Eigin rekstur 
 5 Annað, hvað? 
____________________________________________________ 

 
19. Hver er starfstitill þinn eða starfstitlar þínir?: 

______________________________________________________________ 

 
20. Merktu við þá verkþætti sem eiga við starf þitt: 

 1 Flokkun og skráning bóka/tímarita/rafrænna gagna (t.d. á bóka‐ 
eða sérfræðisöfnum) 

 2 Skjalastjórnun (t.d. á skjalasöfnum eða skjaladeildum) 
 3 Vefstjórnun (umsjón eða ritstjórn vefsíðna) 
 4 Lyklun gagna (kerfisbundin lyklun t.d. greina eða tölvugagna) 
 5 Upplýsingaþjónusta (t.d. leit og miðlun upplýsinga fyrir aðra eða 
gagnaöflun) 

 6 Uppbygging  safnkosts 
 7 Kennsla (t.d. kynningar, leiðsögn, gerð kennsluefnis) 
 8 Verkstjórnun / stefnumótun 
 9 Kerfisvinnsla (td. viðhald, hönnun eða þróun rafrænna 
upplýsingakerfa) 

 10 Annað tengt bókasafns og upplýsingafræði. Hvað? 
_______________________ 
________________________________________________________
__________ 
 

21. Hefur þú þurft að afla þér aukinnar menntunar eða þekkingar á sviði 
bókasafns‐ og upplýsingafræði til þess að geta sinnt verkþáttum sem eru 
hluti af starfi þínu?  

 1 Já 
 2 Nei 

 
22. Vinnur þú ein/einn eða með öðrum að sömu eða svipuðum verkefnum? 

 1 Ein/einn 
 2 Með öðrum 
 

23. Hefur þú mannaforráð í þínu starfi (undirmenn)? 
 

 1 Já  
 2 Nei 

Ef  já þá: 
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24. Hve mörgum starfsmönnum hefur þú forráð yfir?     ____________________ 
 

 

25. Hver eru heildar mánaðarlaun þín fyrir skatta miðað við núverandi 
starfshlutfall?   7    400 – 459 þúsund 

 8   460 – 519  þúsund 
 9   520 – 579  þúsund 
 10 580 – 639  þúsund 
 11   > 640 þúsund 
 

 1       0 –    60 þúsund 
 2    60 – 120 þúsund 
 3 121 – 190 þúsund 
 4 191 – 260 þúsund 
 5 261 – 330 þúsund 
 6 331 – 400 þúsund 

 
26. Hvert telur þú að starfsgreinin, bókasafns‐ og upplýsingafræði stefni og hver verði 

aðal starfsvettvangur stéttarinnar í framtíðinni? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________ 
 

27. Vilt þú koma á framfæri einhverjum athugasemdum eða ábendingum? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________ 
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Viðauki 2: Upplýsingabréf í pósti 
Reykjavík,  18. janúar 2008 

Kæri bókasafns‐ og upplýsingafræðingur. 

Ég heiti Óskar Þór Þráinsson og er útskriftarnemi í bókasafns‐ og upplýsingafræði 
við Háskóla Íslands. Ég er að vinna að rannsókn sem er hluti af lokaverkefni til BA. 
gráðu.  Ég,  undirritaður,  er  framkvæmdaraðili  rannsóknarinnar  en  leiðbeinandi 
minn  er  dr.  Ágústa  Pálsdóttir,  dósent  og  skorarformaður  bókasafns‐  og 
upplýsingafræðiskorar. 
 
Markmið rannsóknarinnar er að gefa heildstæða mynd af fjölbreyttum og ólíkum 
starfsvettvangi bókasafns‐ og upplýsingafræðinga.  Með þessu bréfi bið ég þig um 
að taka þátt  í rannsókninni. Með   bréfinu  fylgir spurningalisti sem sendur hefur 
verið  til  allra  sem  lokið  hafa  að  minnstakosti  60  einingum  í  bókasafns‐  og 
upplýsingafræði  við Háskóla  Íslands og hafa því öðlast  rétt  til þess  að  kalla  sig 
bókasafns‐  og upplýsingafræðinga.  Ef þú hefur  fengið þetta bréf  en  fellur  ekki 
undir  þessa  skilgreiningu  vil  ég  biðja  þig  að  fara  á  vefsíðu  rannsóknarinnar  og 
afþakka frekari áminningar, www.storfbou.tk. 
 
Með þessu bréfi fylgir eintak af spurningalistanum á pappír, en hér að neðan er 
tengill  yfir  á  vefsíðu  þar  sem  hægt  er  að  svara  spurningalistanum  á  netinu. 
Spurningalistarnir eru eins að öllu  leyti. Þér er  frjálst að velja hvort þú velur að 
svara spurningalistanum gegnum netið eða á pappír, en ég hvet til þess að nota 
svarlistann á netinu til þess að flýta fyrir úrvinnslu. Athugaðu að nota aðeins aðra 
leiðina.  Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum né spurningalistanum í 
heild. Mér þætti hins  vegar  vænt um ef þú  gætir  séð þér  fært  að  svara öllum 
spurningunum.  Gera  má  ráð  fyrir  að  það  taki  um  15‐30  mínútur  að  svara 
könnuninni. 
 
Þegar þú hefur lokið við könnunina getur þú afþakkað frekari áminningar með því 
að  fara á vefslóðina www.storfbou.tk. Þar er hægt að skrá nafn eða netfang og 
afþakka  frekari  áminningar  í  pósti  og  síma.  Einnig  er  hægt  að  velja  um  að  fá 
senda tilkynningu þegar kemur að kynningu verkefnisins í vor. 
 
Upplýsingar um vefsíðu rannsóknarinnar / Tengill á spurningalista: 
Opnaðu netvafrara í tölvu og farðu á slóðina www.storfbou.tk (sem er flýtivísir á 
slóðina  http://www.hi.is/~oth5/storfbou/index.htm).    Þar  er  að  finna  sömu 
upplýsingar og á þessu blaði. Þar er einnig að  finna  tengilinn  sem vísar beint á 
rafræna  útgáfu  spurningalistans.  Þegar  honum  hefur  verið  svarað  eru 
þátttakendur vinsamlegast beðnir um að fleygja pappírsútgáfu spurningalistans. 

 

Ég vil biðja þig um að svara könnuninni sem allra fyrst, fyrir föstudaginn 31. 
janúar. 

Stefnt er að því að kynna niðurstöður  rannsóknarinnar  í vor þegar ég hef  lokið 
verkefninu.  Hægt  er  að  skrá  netfang  sitt  á  heimasíðu  rannsóknarinnar 
www.storfbou.tk og fá tilkynningu um kynninguna þegar þar að kemur. 
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Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og verður farið með öll gögn 
samkvæmt  fyrirmælum  hennar.  Fullkominnar  nafnleyndar  verður  gætt  við 
úrvinnslu  könnunarinnar. Nafn þitt mun  að  sjálfsögðu hvergi  koma  fram og  er 
ekki hægt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga. 
Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum um einhver atriði sem snerta könnunina er 
þér velkomið að hafa samband við mig  í síma 659‐8000 eða 590‐4151  (netfang 
oth5@hi.is). 
Með von um góðar viðtökur,   

_______________________________ 
Óskar Þór Þráinsson, nemi í bókasafns‐ og 
upplýsingafræði við Háskóla Íslands 
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Viðauki 3: Upplýsingabréf í tölvupósti 
Reykjavík,  18. janúar 2008 

Kæri bókasafns‐ og upplýsingafræðingur. 

Ég heiti Óskar Þór Þráinsson og er útskriftarnemi í bókasafns‐ og upplýsingafræði 
við Háskóla Íslands. Ég er að vinna að rannsókn sem er hluti af lokaverkefni til BA. 
gráðu.  Ég,  undirritaður,  er  framkvæmdaraðili  rannsóknarinnar  en  leiðbeinandi 
minn  er  dr.  Ágústa  Pálsdóttir,  dósent  og  skorarformaður  bókasafns‐  og 
upplýsingafræðiskorar. 
 
Markmið rannsóknarinnar er að gefa heildstæða mynd af fjölbreyttum og ólíkum 
starfsvettvangi bókasafns‐ og upplýsingafræðinga.  Með þessu bréfi bið ég þig um 
að taka þátt  í rannsókninni. Með   bréfinu  fylgir spurningalisti sem sendur hefur 
verið  til  allra  sem  lokið  hafa  að  minnstakosti  60  einingum  í  bókasafns‐  og 
upplýsingafræði  við Háskóla  Íslands og hafa því öðlast  rétt  til þess  að  kalla  sig 
bókasafns‐  og upplýsingafræðinga.  Ef þú hefur  fengið þetta bréf  en  fellur  ekki 
undir  þessa  skilgreiningu  vil  ég  biðja  þig  að  fara  á  vefsíðu  rannsóknarinnar  og 
afþakka frekari áminningar, www.storfbou.tk . 
 
Hér að neðan er tengill á vefsíðu þar sem hægt er að svara spurningalistanum á 
netinu. Þú getur haft samband við mig ef þú óskar frekar eftir því að fá 
spurningalistann á pappír sendan í pósti. Þér er ekki skylt að svara einstökum 
spurningum né spurningalistanum í heild. Mér þætti hins vegar vænt um ef þú 
gætir séð þér fært að svara öllum spurningunum. Gera má ráð fyrir að það taki 
um 15‐30 mínútur að svara könnuninni. 
 
Þegar þú hefur lokið við könnunina getur þú afþakkað frekari áminningar með því 
að fara á vefslóðina www.storfbou.tk. Þar er hægt að skrá nafn eða netfang og 
afþakka frekari áminningar í pósti og síma. Einnig er hægt að velja um að fá 
senda tilkynningu þegar kemur að kynningu verkefnisins í vor. 
 
Upplýsingar um vefsíðu rannsóknarinnar / Tengill á spurningalista: 
Opnaðu netvafrara í tölvu og farðu á slóðina www.storfbou.tk (sem er flýtivísir á 
slóðina http://www.hi.is/~oth5/storfbou/index.htm).  Þar er að finna sömu 
upplýsingar og á þessu blaði. Þar er að finna tengilinn sem vísar beint á rafrænu 
útgáfu spurningalistans.  

Ég vil biðja þig um að svara könnuninni sem allra fyrst, fyrir föstudaginn 31. 
janúar. 

Stefnt er að því að kynna niðurstöður rannsóknarinnar í vor þegar ég hef lokið 
verkefninu. Hægt er að skrá netfang sitt á heimasíðu rannsóknarinnar 
www.storfbou.tk og fá tilkynningu um kynninguna þegar þar að kemur. 

 
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og verður farið með öll gögn 
samkvæmt  fyrirmælum  hennar.  Fullkominnar  nafnleyndar  verður  gætt  við 
úrvinnslu  könnunarinnar. Nafn þitt mun  að  sjálfsögðu hvergi  koma  fram og  er 
ekki hægt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga. 
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Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum um einhver atriði sem snerta könnunina er 
þér velkomið að hafa samband við mig  í síma 659‐8000 eða 590‐4151  (netfang 
oth5@hi.is). 
 
Með von um góðar viðtökur, 
Óskar Þór Þráinsson, Nemi í bókasafns‐ og upplýsingafræði við Háskóla Íslands 

  

 



B l s .  | 65 
 

Viðauki 4: Áminningabréf í pósti og tölvupósti 
 

Reykjavík, 8.febrúar 2008  
Kæri bókasafns‐ og upplýsingafræðingur. 
 
Fyrir  rétt um mánuði  sendi ég  spurningalista  til þín  í pósti  vegna  lokaverkefnis 
míns  í bókasafns‐ og upplýsingafræði við Háskóla Íslands en verkefnið fjallar um 
starfsvettvang bókasafns‐ og upplýsingafræðinga. 
 
Með  þessu  bréfi  vil  ég minna  þig  á  að  svara  listanum  sem  fyrst.  Það  er mjög 
mikilvægt fyrir niðurstöður rannsóknarinnar að sem flestir sendi inn svör. 
Ég hvet þig  til þess að  svara  spurningalistanum  rafrænt en  tengil er að  finna á 
vefsíðu rannsóknarinnar: www.storfbou.tk 
 
Hafir þú þegar sent  inn svar þá bið ég þig afsökunar á þessu bréfi.   Ef þú hefur 
hins vegar ekki fengið listann getur þú farið á vefsíðu rannsóknarinnar og svarað 
spurningalistanum þar. 
 
Með kveðju og fyrirfram þakklæti,  
Óskar Þór Þráinsson   ‐  oth5@hi.is / GSM:659‐8000 
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Viðauki 5: Töflur 

 
Tafla 23: Áætlaður raunverulegur fjöldi útskrifta eftir árum 

   n = 271  Tíðni % Uppsöfnuð 
% 

1 1964 - 1972 9 1,7 1,7
2 1973 - 1980 67 12,7 14,4
3 1981 - 1989 102 19,3 33,7
4 1990 - 1998 148 28 61,7
5 1999 - 2007 202 38,3 100

Samtals 528 100   

 
Tafla 24: Verkþættir svarenda í starfi utan fags 

n = 28 Tíðn
i 

Hlutfall 
svarenda 

Verkstjórnun / stefnumótun 11 39,29%
Kennsla (t.d. kynningar, leiðsögn, gerð kennsluefnis) 10 35,71%
Skjalastjórnun (t.d. á skjalasöfnum eða skjaladeildum) 6 21,43%
Upplýsingaþjónusta (t.d. leit og miðlun upplýsinga fyrir aðra eða 
gagnaöflun) 5 17,86%
Kerfisvinnsla (td. viðhald, hönnun eða þróun rafrænna 
upplýsingakerfa) 3 10,71%
Flokkun og skráning bóka/tímarita/rafrænna gagna (t.d. á bóka- eða 
sérfræðisöfnum) 1 3,57%
Vefstjórnun (umsjón eða ritstjórn vefsíðna) 1 3,57%
Lyklun gagna (kerfisbundin lyklun t.d. greina eða tölvugagna) 1 3,57%
Uppbygging  safnkosts 1 3,57%

Annað tengt bókasafns og upplýsingafræði. 5 17,86%
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Tafla 25: Krosstafla yfir verkþætti og útskriftarár 

  
n = 971 

  

Verkþættir í starfi þátttakenda 
 

Flokkun og 
skráning 

bóka / 
tímarita / 
rafrænna 

gagna 

Skjala-
stjórnun Vefstjórnun Lyklun gagna Upplýsinga-

þjónusta 
Uppbygging 

safnkosts Kennsla Verkstjórnun / 
stefnumótun Kerfisvinnsla Samtals 

Útskriftar-
ár frá 

Háskóla 
Íslands 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1964 - 1972 Tíðni     2 1 1 1  5 
 % af útskriftarári     40% 20% 20% 20%   

 % af viðkomandi 
verkþætti     1,1% 0,7% 0,7% 0,8%   

 % af heild (n)     0,2% 0,1% 0,1% 0,1%  0,5% 
1973 - 1980 Tíðni 14 5 4 7 21 20 19 17 1 108 

 % af útskriftarári 13,0% 4,6% 3,7% 6,5% 19,4% 18,5% 17,6% 15,7% 0,9%  

 % af viðkomandi 
verkþætti 10,2% 7,8% 7,4% 10,6% 11,4% 13,5% 13% 12,8% 2,6%  

 % af heild (n) 1,4% 0,5% 0,4% 0,7% 2,2% 2,1% 2% 1,8% 0,1% 11,1% 
1981 - 1989 Tíðni 29 9 9 15 38 29 24 25 4 182 

 % af útskriftarári 15,9% 4,9% 4,9% 8,2% 20,9% 15,9% 13,2% 13,7% 2,2%  

 % af viðkomandi 
verkþætti 21,2% 14,1% 16,7% 22,7% 20,5% 19,6% 16,4% 18,8% 10,5%  

 % af heild (n) 3,0% 0,9% 0,9% 1,5% 3,9% 3,0% 2,5% 2,6% 0,4% 18,7% 
1990 - 1998 Tíðni 40 17 21 16 55 49 47 42 10 297 

 % af útskriftarári 13,5% 5,7% 7,1% 5,4% 18,5% 16,5% 15,8% 14,1% 3,4%  

 % af viðkomandi 
verkþætti 29,2% 26,6% 38,9% 24,2% 29,7% 33,1% 32,2% 31,6% 26,3%  

 % af heild (n) 4,1% 1,8% 2,2% 1,6% 5,7% 5,0% 4,8% 4,3% 1,0% 30,6% 
1999 - 2007 Tíðni 54 33 20 28 69 49 55 48 23 379 

 % af útskriftarári 14,2% 8,7% 5,3% 7,4% 18,2% 12,9% 14,5% 12,7% 6,1%  

 % af viðkomandi 
verkþætti 39,4% 51,6% 37,0% 42,4% 37,3% 33,1% 37,7% 36,1% 60,5%  

 % af heild (n) 5,6% 3,4% 2,1% 2,9% 7,1% 5,0% 5,7% 4,9% 2,4% 39,0% 
Samtals Tíðni 137 64 54 66 185 148 146 133 38 971 
  % af heild 14,1% 6,6% 5,6% 6,8% 19,1% 15,2% 15,0% 13,7% 3,9% 100,0% 

Hlutföll eru byggð á fjölda gildra svara í báðum flokkum.  
Reitir með gildið 0 eða 0% hafa verið fjarlægðir til einföldunar 
Tvö hæstu gildi innan hvers flokks eru breiðletruð með grænum lit og tvö lægstu gildin breiðletruð með rauðum lit. 
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n = 964 
 

Verkþættir í starfi þátttakenda  
Flokkun og 

skráning 
bóka / 

tímarita / 
rafrænna 

gagna 

Skjala-
stjórnun Vefstjórnun Lyklun gagna Upplýsinga-

þjónusta 
Uppbygging 

safnkosts Kennsla Verkstjórnun / 
stefnumótun Kerfisvinnsla Samtals 

 
 

Aldur 

< 25 ára Tíðni  1 1  1  1   4 
 % af aldursbili  25% 25%  25%  25%    

 % af viðkomandi 
verkþætti  1,6% 1,9%  0,5%  0,7%    

 % af heild (n)  0,1% 0,1%  0,1%  0,1%   0,4% 
26 - 35 ára Tíðni 20 15 12 10 25 15 22 22 10 151 

 % af aldursbili 13,2% 9,9% 7,9% 6,6% 16,6% 9,9% 14,6% 14,6% 6,6%  

 % af viðkomandi 
verkþætti 14,6% 23,8% 22,2% 15,4% 13,6% 10,2% 15,2% 16,7% 27%  

 % af heild (n) 2,1% 1,6% 1,2% 1,0% 2,6% 1,6% 2,3% 2,3% 1,0% 15,7% 
36 - 45 ára Tíðni 45 24 21 20 58 47 43 38 14 310 

 % af aldursbili 14,5% 7,7% 6,8% 6,5% 18,7% 15,2% 13,9% 12,3% 4,5%  

 % af viðkomandi 
verkþætti 32,8% 38,1% 38,9% 30,8% 31,5% 32,0% 29,7% 28,8% 37,8%  

 % af heild (n) 4,7% 2,5% 2,2% 2,1% 6% 4,9% 4,5% 3,9% 1,5% 32,2% 
46 - 55 ára Tíðni 37 15 8 18 52 41 42 36 5 254 

 % af aldursbili 14,6% 5,9% 3,1% 7,1% 20,5% 16,1% 16,5% 14,2% 2%  

 % af viðkomandi 
verkþætti 27% 23,8% 14,8% 27,7% 28,3% 27,9% 29% 27,3% 13,5%  

 % af heild (n) 3,8% 1,6% 0,8% 1,9% 5,4% 4,3% 4,4% 3,7% 0,5% 26,3% 
56 - 65 ára Tíðni 29 7 11 15 41 38 32 32 8 213 

 % af aldursbili 13,6% 3,3% 5,2% 7% 19,2% 17,8% 15% 15% 3,8%  

 % af viðkomandi 
verkþætti 21,2% 11,1% 20,4% 23,1% 22,3% 25,9% 22,1% 24,2% 21,6%  

 % af heild (n) 3% 0,7% 1,1% 1,6% 4,3% 3,9% 3,3% 3,3% 0,8% 22,1% 
> 65 ára Tíðni 6 1 1 2 7 6 5 4  32 

 % af aldursbili 18,8% 3,1% 3,1% 6,3% 21,9% 18,8% 15,6% 12,5%   

 % af viðkomandi 
verkþætti 4,4% 1,6% 1,9% 3,1% 3,8% 4,1% 3,4% 3%   

 % af heild (n) 0,6% 0,1% 0,1% 0,2% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4%  3,3% 
Samtals Tíðni 137 63 54 65 184 147 145 132 37 964 
  % af heild (n) 14,2% 6,5% 5,6% 6,7% 19,1% 15,2% 15,0% 13,7% 3,8% 100%

Hlutföll eru byggð á fjölda gildra svara í báðum flokkum.  
Reitir með gildið 0 eða 0% hafa verið fjarlægðir 
Tvö hæstu gildi innan hvers flokks eru breiðletruð með grænum lit. 

Tafla 26: Krosstafla yfir verkþætti og aldur 
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Tafla 27: Krosstafla yfir verkþætti og tegund atvinnuveitanda 

 

 
 
  

 
 

n = 960 
 

Verkþættir í starfi þátttakenda  

Flokkun og 
skráning bóka 

/ tímarita / 
rafrænna 

gagna 

Skjala-
stjórnun Vefstjórnun Lyklun 

gagna 
Upplýsinga-

þjónusta 
Uppbygging 

safnkosts Kennsla 
Verkstjórnun 

/ 
stefnumótun 

Kerfis-
vinnsla Samtals 

 
 
Tegund 
atvinnuveitanda 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ríkið Tíðni 66 32 31 41 75 60 60 55 20 440 
 % af tegund atvinnuveitanda 15% 7,3% 7% 9,3% 17% 13,6% 13,6% 12,5% 4,5%  
 % af viðkomandi verkþætti 50,8% 50% 57,4% 66,1% 41,9% 42,3% 42,9% 42% 52,6%  
 % af heild (n) 7% 3,4% 3,3% 4,4% 8% 6,4% 6,4% 5,9% 2,1% 46,8% 
Sveitarfélag Tíðni 51 13 15 16 87 73 63 55 6 379 
 % af tegund atvinnuveitanda 13,5% 3,4% 4% 4,2% 23% 19,3% 16,6% 14,5% 1,6%  
 % af viðkomandi verkþætti 39,2% 20,3% 27,8% 25,8% 48,6% 51,4% 45% 42% 15,8%  
 % af heild (n) 5,4% 1,4% 1,6% 1,7% 9,3% 7,8% 6,7% 5,9% ,6% 40,3% 
Einkafyrirtæki Tíðni 13 17 8 5 17 9 15 19 12 115 
 % af tegund atvinnuveitanda 11,3% 14,8% 7% 4,3% 14,8% 7,8% 13,0% 16,5% 10,4%  
 % af viðkomandi verkþætti 10,0% 26,6% 14,8% 8,1% 9,5% 6,3% 10,7% 14,5% 31,6%  
 % af heild (n) 1,4% 1,8% 0,9% 0,5% 1,8% 1% 1,6% 2% 1,3% 12,2% 
Eigin rekstur Tíðni  2     2 2  6 

% af tegund atvinnuveitanda  33,3%     33,3% 33,3%   
  % af viðkomandi verkþætti  3,1%     1,4% 1,5%   
  % af heild (n)  0,2%     0,2% 0,2%  0,6% 

Samtals Tíðni 130 64 54 62 179 142 140 131 38 940 
  % af heild (n) 13,8% 6,8% 5,7% 6,6% 19,0% 15,1% 14,9% 13,9% 4,0% 100,0% 

Hlutföll eru byggð á fjölda gildra svara í báðum flokkum.  
Reitir með gildið 0 eða 0% hafa verið fjarlægðir 
Tvö hæstu gildi innan hvers flokks eru breiðletruð með grænum lit. Hæsta gildi innan hvers verkþáttar eru breiðletrað með bláu. 
Flokkar með gildum sem eru of lág til þess að meta eru grá 
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Tafla 28: Krosstafla yfir aðra framhaldsmenntun og ástæðu þess að hafa sótt framhaldsmenntun 

 
 

n = 130 
 

Lokið annarri framhaldsmenntun  

Diplomanámi Öðru BS 
námi BEd námi BA námi Kandídatsnám

i MA námi Öðru námi Samtals

 
 
Ástæða 
þess að 
hafa sótt 
framhalds-
menntu 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Til að mennta þig frekar fyrir störf bou Tíðni 7 2 5 10 2 15 18 59 

  % af ástæðu 11,9% 3,4% 8,5% 16,9% 30,5% 3,4% 25,4%  

58,3% 53,6% 45%   % framhaldsmenntun 50% 41,7% 33,3% 50%  
  % af heild (n) 5,4% 1,5% 3,8% 7,7% 1,5% 11,5% 13,8% 45,4% 
Til að skipta um starfsvettvang Tíðni 2 2 6 15 1 4 14 44 

34,1% 31,8%   % af ástæðu 4,5% 4,5% 13,6% 2,3% 9,1%  

50%   % framhaldsmenntun 16,7% 50% 50,0% 25% 14,3% 35%  
  % af heild (n) 1,5% 1,5% 4,6% 11,5% ,8% 3,1% 10,8% 33,8% 
Til að komast í hærri launaflokk / Tíðni 3  1 5 1 9 8 27 hækka í launum 

33,3% 29,6%   % af ástæðu 11,1%  3,7% 18,5% 3,7%  

  % framhaldsmenntun 25,0%  8,3% 16,7% 25% 32,1% 20%  

  % af heild (n) 2,3%  0,8% 3,8% 0,8% 6,9% 6,2% 20,8% 

Samtals Tíðni 12 4 12 30 4 28 40 130 
  % af heild 9,2% 3,1% 9,2% 23,1% 3,1% 21,5% 30,8% 100% 

Hlutföll eru byggð á fjölda gildra svara í báðum flokkum.  
Reitir með gildið 0 eða 0% hafa verið fjarlægðir 
Tvö hæstu gildi innan hvers flokks eru breiðletruð með grænum lit. Hæsta gildi innan einstakra menntunarflokka eru breiðletrað með bláu.  

 
Tafla 29: Krosstafla yfir fjölda sem lokið hafa framhaldsmenntun og hafa sótt  endurmenntun 

n = 145 
  

Lokið annarri 
framhaldsmenntun

Hefur sótt 
endurmenntun 

til Háskóla 
Íslands 

 Já Tíðni 107 
  % af heild (n) 73,8% 
Nei Tíðni 38 
  % af heild (n) 26,2% 

Samtals Tíðni 145 
  % af heild (n) 100,0% 

Hlutföll eru byggð á fjölda gildra svara í báðum flokkum.  
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Tafla 30: Meðal mánaðarlaun miðað við 100% starfshlutfall eftir flokkum 

Tegund 
atvinnuveitanda Meðaltal n = Staðalfrávik Miðgildi 

Ríkið 5,91 65 1,07 6
Sveitarfélag 5,7 61 1,38 5
Einkafyrirtæki 7 27 1,88 7
 
 
Tafla 31: Marktektarpróf á meðaltalsmuni launa þátttakenda hjá ríki og einkafyrirtækjum 

   
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
  
  
  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Upper Lower 
Heildar mánaðarlaun 
fyrir skatta miðað við 
100% starfshlutfall 

Equal variances 
assumed 5,743 ,019 -3,519 90 ,001 -1,092 ,310 -1,709 -,476 

  Equal variances 
not assumed   -2,833 33,232 ,008 -1,092 ,386 -1,877 -,308 
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Tafla 32:Marktektarpróf á meðaltalsmuni launa þátttakenda hjá sveitarfélögum og einkafyrirtækjum 

   
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
  
  
  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Upper Lower 
Heildar mánaðarlaun 
fyrir skatta miðað við 
100% starfshlutfall 

Equal variances 
assumed ,843 ,361 -3,614 86 ,001 -1,295 ,358 -2,007 -,583 

  Equal variances 
not assumed   -3,214 38,955 ,003 -1,295 ,403 -2,110 -,480 

 
 
Tafla 33:Marktektarpróf á meðaltalsmuni launa þátttakenda hjá sveitarfélögum og ríkinu 

   
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
  
  
  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Upper Lower 
Heildar mánaðarlaun 
fyrir skatta miðað við 
100% starfshlutfall 

Equal variances 
assumed 4,799 ,030 ,923 124 ,358 ,203 ,220 -,232 ,637 

  Equal variances 
not assumed   ,916 113,022 ,362 ,203 ,221 -,236 ,641 
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Tafla 34: Meðal mánaðarlaun þeirra sem starfa við fagið í 100% stafi eftir flokkum 

Tegund 
atvinnuveitanda Meðaltal n = Staðalfrávik Miðgildi 

Ríkið 5,86 58 1,08 6
Sveitarfélag 5,72 60 1,39 5
Einkafyrirtæki 6,53 19 1,71 7
 
 
 
Tafla 35: Marktektarpróf fyrir meðaltalsmun launa milli þeirra sem stafa við fagið hjá ríki og einkafyrirtækjum 

   
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
  
  
  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Upper Lower 
Heildar mánaðarlaun 
fyrir skatta miðað við 
100% starfshlutfall 

Equal variances 
assumed 3,003 ,087 -1,990 75 ,050 -,664 ,334 -1,329 ,001 

  Equal variances 
not assumed   -1,590 22,909 ,125 -,664 ,418 -1,528 ,200 

 
 
 
  

 



B l s .  | 73 
 

Tafla 36:: Marktektarpróf fyrir meðaltalsmun launa milli þeirra sem stafa við fagið hjá sveitarfélögum og einkafyrirtækjum 

   
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
  
  
  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Upper Lower 
Heildar mánaðarlaun 
fyrir skatta miðað við 
100% starfshlutfall 

Equal variances 
assumed ,181 ,671 -2,089 77 ,040 -,810 ,388 -1,581 -,038 

  Equal variances 
not assumed   -1,875 25,971 ,072 -,810 ,432 -1,697 ,078 

 
 
 
Tafla 37: : Marktektarpróf fyrir meðaltalsmun launa milli þeirra sem stafa við fagið hjá ríki og sveitarfélögum 

   
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
  
  
  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Upper Lower 
Heildar mánaðarlaun 
fyrir skatta miðað við 
100% starfshlutfall 

Equal variances 
assumed 3,907 ,050 ,632 116 ,529 ,145 ,230 -,310 ,601 

  Equal variances 
not assumed   ,635 111,020 ,527 ,145 ,229 -,309 ,599 

 
  

 



B l s .  | 74 
 

Tafla 38: Meðaltal heildar mánaðarlaunaflokka miðað við 100% starfshlutfall 

Verkþáttur Meðaltal  N Staðalfrávik Miðgildi   Lágmark    Hámark 
Flokkun og skráning 5,72 85 1,19 5 3 (121 - 190) 10 (580 - 639) 
Skjalastjórnun 6,46 54 1,44 6 4 (191 - 260) 11 (> 640) 
Vefstjórnun 6,08 40 1,37 6 3 (121 - 190) 10 (580 - 639) 
Lyklun 5,71 48 1,13 5,5 3 (121 - 190) 8 (460 - 519) 
Upplýsingaþjónusta 5,89 123 1,38 6 3 (121 - 190) 11 (> 640) 
Uppbygging safnkosts 5,85 99 1,24 5 4 (191 - 260) 10 (580 - 639) 
Kennsla 6,05 103 1,28 6 3 (121 - 190) 10 (580 - 639) 
Verkstjórnun 6,33 104 1,35 6 4 (121 - 190) 11 (> 640) 
Kerfisvinna 6,41 34 1,40 6 4 (191 - 260) 10 (580 - 639) 

  
 
 
Tafla 39:Meðal mánaðarlaunaflokkur þeirra sem eru í 100% starfi eftir kyni 

n = 160 Kyn n Meðaltal Staðalfrávik 

Heildar mánaðarlaun 
fyrir skatta miðað við 

100% starf 
 

 Kona 
145 6,01 1,474

Karl 
15 5,73 1,534
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Tafla 40:: Marktektarpróf fyrir meðaltalsmun launa milli kynja 

   
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
  
  
  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Upper Lower 
Heildar mánaðarlaun 
fyrir skatta miðað við 
100% starfshlutfall 

Equal variances 
assumed ,424 ,516 ,682 158 ,496 ,274 ,401 -,519 1,066 

  Equal variances 
not assumed   ,660 16,789 ,518 ,274 ,415 -,602 1,149 
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