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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að leiða í ljós hvernig ástatt væri um skjalastjórn efnis á 

samfélagsmiðlum hjá opinberum stofnunum. Notaðar voru megindlegar og eigindlegar 

rannsóknaraðferðir við framkvæmd rannsóknarinnar. Tekin voru níu hálfstöðluð viðtöl við 

skjalaverði, upplýsingafulltrúa og sérfræðinga hjá opinberum stofnunum. Þá var spurningalisti 

sendur á rafrænu formi til allra ríkisstofnana hérlendis. Einnig voru athuguð fyrirliggjandi 

gögn úr innra umhverfi stofnananna. 

    Tæplega helmingur opinberra stofnana notaði samfélagsmiðla í starfsemi sinni og 

meirihluti stofnananna hafði ekki skilgreint markmið með notkun samfélagsmiðla. 

Stofnanirnar lögðu mikla áherslu á að setja kynningu og fréttir um starfsemina á 

samfélagsmiðla sína en lítið var um frumsamið létt efni. Þá gætti nokkurrar tregðu á meðal 

stofnananna að eiga í gagnvirkum samskiptum við almenning á samfélagsmiðlum sínum. 

Varðveislu efnis á samfélagsmiðlum stofnana var verulega ábótavant og einungis lítill hluti 

þeirra varðveitti efni á samfélagsmiðlum sínum í rafrænum skjalastjórnarkerfum. Mikill 

meirihluti stofnananna hafði hvorki mótað stefnu um samfélagsmiðla né gert reglur um stjórn 

og varðveislu gagna á miðlunum. Þá var ekki um að ræða fræðslu varðandi skjalastjórn á 

samfélagsmiðlum hjá stórum hluta stofnananna og fáar þeirra höfðu leitað til Þjóðskjalasafns 

Íslands eftir leiðbeiningum um varðveislu gagna á samfélagsmiðlum. Jafnframt var ekki um 

samstarf að ræða á milli skjalastjóra og umsjónarmanna samfélagsmiðla innan meirihluta 

stofnananna. 
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Abstract 

The purpose of this research is to reveal the status of records management of material on social 

media hosted by institutions in the public sector. The research was conducted using quantative and 

qualitative research methods. The study involved nine semi-structured interviews with records 

managers, public relations officers and specialists working for public sector institutions. 

Furthermore, a list of questions was sent electronically to all government institutions in Iceland. On-

hand data from the institutions’ inner environment was also examined.    

    A little less than a half of public sector institutions used social media as part of their activities, 

while the majority of the institutions did not have defined social media goals. A strong emphasis 

was placed on publishing adverts and news items on the institutions’ activities via social media 

pages, but there were few instances of informal and original material. There was also some 

reluctance among the institutions to interact with the public via their social media pages. The 

institutions were greatly lacking when it came to preserving information and data published on 

social media, and only a small percentage of institutions used electronic records management 

systems to preserve material on their social media pages. The majority of institutions had neither 

formed a policy on social media nor formulated rules on the management and preservation of social 

media material. Furthermore, no formal instruction on the records management of data on social 

media had been arranged within many of the institutions, and only a few had sought advice from the 

National Archives of Iceland on the preservation of social media material. In addition, in most 

institutions there was no co-operation between records managers, on one hand, and coordinators of 

social media pages on the other.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem 60 ECTS eininga rannsóknarverkefni til MA - gráðu í 

upplýsingafræði við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin snýr að notkun 

samfélagsmiðla og varðveislu efnis á þeim hjá opinberum stofnunum hérlendis.  

    Verkefnið var unnið undir leiðsögn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur sem ég vil þakka kærlega 

fyrir jákvæðni, góð ráð og hvatningu við rannsóknina og ritgerðarsmíðina.  

    Enn fremur vil ég þakka viðmælendum og svarendum í rannsókninni kærlega fyrir 

þátttökuna. 

    Að lokum vil ég þakka eiginkonu minni, Ingibjörgu Ágústsdóttur, fyrir þolinmæði, aðstoð 

og hvatningu í námi mínu og við ritgerðarskrifin. 

 

         Seltjarnarnesi, 4. maí 2014 

          Már Einarsson 
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1 Inngangur 

Samfélagsmiðlar hafa gjörbreytt samskiptamáta fólks á undraskömmum tíma og sér ekki fyrir 

endann á þeirri þróun. Samfélagsmiðlar snúast um gagnvirk samskipti á Internetinu og með 

þeim er meðal annars hægt að skapa, skipuleggja og deila upplýsingum og efni. Opinberar 

stofnanir hafa í æ ríkari mæli nýtt sér samfélagsmiðla í starfsemi sinni, til dæmis við kynningu 

á þjónustu, í samskiptum við almenning og við upplýsingamiðlun. Í þessari rannsókn var 

könnuð stjórn og varðveisla efnis á samfélagsmiðlum opinberra stofnana hérlendis, en engar 

slíkar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi. Hér er um mikilvægt efni að ræða því á 

samfélagsmiðlum þessara stofnana geta verið opinber skjöl sem ber að varðveita samkvæmt 

lögum og nauðsynlegt er að beita kerfisbundinni skjalastjórn varðandi þessi gögn á miðlunum.            

    Markmiðið með rannsókninni var að leiða í ljós hvernig ástatt var um skjalastjórn efnis á 

samfélagsmiðlum hjá opinberum stofnunum. Einnig var markmiðið að koma af stað 

vitundarvakningu á meðal hlutaðeigandi aðila og óskandi er að nýta megi rannsóknina til að 

benda á leiðir til úrbóta ef þörf er talin á þeim. 

    Upphafið að því að þetta rannsóknarefni var valið má rekja til þess að dr. Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, prófessor, benti á í kennslustund í námskeiðinu Upplýsinga- og skjalastjórn 

hjá skipulagsheildum að mikil þörf væri á að kanna hvernig væri ástatt um varðveislu efnis á 

samfélagsmiðlum opinberra stofnana. Mér þótti þetta spennandi rannsóknarefni og mikilvægt 

að rannsaka þar sem líklegt er að sífellt meira efni og upplýsingar muni fara á samfélagsmiðla 

opinberra stofnana í framtíðinni. Enn fremur fannst mér það auka gildi rannsóknarinnar að 

þetta efni hafði ekki verið rannsakað áður hér á landi. 

Notaðar voru megindlegar (e. quantative methods) og eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative methods) við framkvæmd rannsóknarinnar. Tekin voru níu hálfstöðluð viðtöl við 

skjalaverði, upplýsingafulltrúa og sérfræðinga hjá opinberum stofnunum og var tilgangurinn 

með viðtölunum að fá fram sjónarhorn og skoðanir þeirra á skjalastjórn efnis á 

samfélagsmiðlum hjá stofnununum. Einnig voru athuguð fyrirliggjandi gögn stofnana líkt og 

leiðbeiningar um notkun samfélagsmiðla. Í megindlega hluta rannsóknarinnar var sendur 

spurningalisti á rafrænu formi til allra ríkisstofnana hérlendis þar sem þátttakendur voru 

meðal annars inntir eftir notkun samfélagsmiðla, varðveislu efnis á þeim og fræðslu um þá hjá 

stofnununum. 
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Ritgerðin skiptist í 12 kafla. Í fyrsta kafla er inngangur, í öðrum kafla er fjallað um 

fræðilegan hluta rannsóknarinnar sem snýr að skjalastjórn, lagaumhverfi, notkun 

samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum og skjalastjórn efnis á miðlunum. Í þriðja kafla er 

gerð grein fyrir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Í fjórða til níunda kafla er 

fjallað um niðurstöður greininga á viðtölunum og í 10. kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum 

úr spurningakönnuninni. Í 11. kafla eru umræður um niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi 

við fræðilegt efni og í 12. kafla eru lokaorð. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilega hluta rannsóknarinnar. Rætt verður um skjöl og 

skjalastjórn, fjallað um lög hérlendis varðandi skjalastjórn og farið stuttlega yfir sögu 

samfélagsmiðla. Einnig verður fjallað um notkun samfélagsmiðla á meðal opinberra stofnana, 

aðallega í Bandaríkjunum. Þá verður farið yfir hvaða leiðir er best að fara við stjórn og 

varðveislu efnis á samfélagsmiðlum. Að síðustu verður lítillega rætt um notkun 

samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum hérlendis. 

2.1 Skjöl 

Til eru margar skilgreiningar á því hvað skjal er en hér verða þrjár nefndar. Samkvæmt 3. gr. 

laga um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985, ásamt síðari breytingum, eru skjöl „hvers konar 

gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, borist eða 

verið viðhaldið við starfsemi á vegum stofnunar eða einstaklings“. Skjöl geta meðal annars 

verið „handskrifuð eða vélrituð, teikningar, gagnafærsla í tölvu (e. computer data entry), 

útprent úr tölvu, ljósmyndir, hljóðupptökur og myndbandsupptökur“ (Saffady, 2011, bls. 1). 

Skjalastjórnarstaðallinn ÍST ISO 15489:2001 skilgreinir skjöl sem „upplýsingar sem eru 

myndaðar, mótteknar og höndlaðar sem sönnunargögn og upplýsingar frá fyrirtæki eða 

einstaklingi til að framfylgja lagalegum skyldum eða í viðskiptalegum tilgangi“ (Staðlaráð 

Íslands, 2005a, bls. 12). 

2.2 Skjalastjórn 

Hér á eftir fer skilgreining á skjalastjórn sem er frá árinu 1988 en hún heldur samt sem áður 

gildi sínu: 

Skjalastjórn er kerfisbundin stjórn á skjölum frá því að þau verða til í stofnun eða 

fyrirtæki eða berast að, og þar til þeim er eytt eða komið fyrir í varanlegri geymslu. 

Skjalastjórn felur í sér flokkun og merkingu skjala, dreifingu, vistun, endurheimt, gerð 

örefnis, ennfremur stjórn á framleiðslu og notkun eyðublaða, skýrslna, gerð geymslu- 

og öryggisáætlana og fræðslu starfsfólks í stofnunum um skjalamál (Kristín H. 

Pétursdóttir, 1988, bls. 52). 

 

    Þá á skjalastjórn að tryggja að hægt sé að finna skjöl fljótt og örugglega þegar þörf er á 

þeim og þar með auka hagkvæmni í rekstri skipulagsheilda. Hún á einnig að tryggja að skjöl 

hvorki týnist, skemmist né komist í hendur á óviðkomandi aðilum auk þess að koma í veg 
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fyrir að ónauðsynlegur pappír og upplýsingar á öðru formi safnist fyrir á skrifstofum og í 

geymslum. Enn fremur á skjalastjórn að fyrirbyggja ótímabæra eyðingu skjala (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir, 1998). 

Helstu verkfæri skjalastjórnar eru skjalaflokkunarkerfi sem byggir á starfsemi, geymslu- og 

grisjunaráætlun sem segir til um hvernig og hversu lengi skal geyma skjöl, aðgengis- og 

öryggisstefna sem kveður á um hvaða starfsmenn hafa aðgang að ákveðnum skjölum, hvernig 

varðveita skal skjölin og af hvaða skjölum þarf að taka afrit. Að lokum eru rafræn 

skjalastjórnarkerfi mikilvæg verkfæri við skjalastjórn en þau halda utan um skjöl frá því að 

þau eru mynduð í skipulagsheildum eða þær taka á móti þeim, þangað til þeim er eytt eða þau 

sett í varanlega varðveislu (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008). Þá er hönnun og innleiðing 

upplýsinga- og skjalastjórnarkerfis mikilvægur hluti af skjalastjórn en slík kerfi þurfa að búa 

yfir fimm eiginleikum, það er áreiðanleika, heilindum, hlýðni, umfangi og kerfisbindingu 

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002). 

    Skjalastjórn miðast við lífshlaup skjala en þar er átt við að skjöl fari í gegnum þrjú stig hjá 

skipulagsheildum. Á fyrsta stigi er um að ræða myndun eða móttöku skjals, á öðru stigi 

viðhald og notkun á skjali og á þriðja stigi fer fram ráðstöfun skjals, það er að segja því er 

annaðhvort eytt eða það er sett í varanlega varðveislu. Talað er um að skjöl séu virk, hálfvirk 

eða óvirk, allt eftir því á hvaða stigi lífshlaupsins þau eru og er þá miðað við hversu mikið þau 

eru notuð, en ekki miðað við aldur þeirra (NARA, 2000). 

2.2.1 Skjalastjórnarstaðallinn ISO 15489:2001 

Eitt mikilvægasta verkfæri í skjalastjórn eru skjalastjórnarstaðlar. Einn slíkur er alþjóðlegi 

skjalastjórnarstaðallinn ISO 15489:2001: Information and Documentation - Records 

Management sem þótti marka þáttaskil í skjalastjórn þegar hann var gefinn út. Hann var 

gefinn út af Alþjóðastaðlaráðinu en byggir á ástralska landsstaðlinum í skjalastjórn, AS 4390.1 

– AS 4390.6 – 1996 (Standards Association of Australia, 1996). Með ISO 15489:2001 var 

loksins komið verkfæri sem gat leiðbeint skjalastjórnendum, yfirstjórnendum og öðrum sem 

meðhöndla skjöl um heim allan (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002). Staðallinn var þýddur og 

gefinn út á íslensku árið 2005 í tveimur hlutum: ÍST ISO 15489-1:2001: Upplýsingar og 

skjalfesting - skjalastjórn: 1. hluti: Almenn atriði og ÍST ISO/TR-15489-2:2001: Upplýsingar 

og skjalfesting - skjalastjórn: 2. hluti: Leiðbeiningar (Staðlaráð Íslands, 2005a; Staðlaráð 

Íslands, 2005b). 

ÍST ISO 15489:2001 leiðbeinir um skjalastjórn í skipulagsheildum hvort sem um er að 

ræða opinberar stofnanir eða einkafyrirtæki, en gildir ekki um skjalavörslu í 
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varðveislustofnunum. Þá gildir hann um skjalastjórn á hvaða formi sem skjöl kunna að vera. 

Staðallinn segir að skjalastjórn í skipulagsheild feli meðal annars í sér að setja stefnur og 

staðla, útdeila ábyrgð og valdi, setja verklagsreglur og gera leiðbeiningar. Einnig felist 

skjalastjórn í þjónustu er varðar stjórn og notkun skjala, í hönnun, innleiðingu og umsjón með 

skjalastjórnarkerfum og í samþættingu skjalastjórnar við rekstrarkerfi skipulagsheilda. Í 

staðlinum segir að skjöl séu dýrmæt auðlind og að kerfisbundin skjalastjórn sé nauðsynleg til 

að varðveita skjöl og vernda sem sönnunargögn um atburðarás (Staðlaráð Íslands, 2005a). 

Þá segir staðallinn meðal annars um ávinning af skjalastjórn fyrir skipulagsheildir að þær 

séu reknar með skipulegum og skilvirkum hætti, að samkvæmni sé í þjónustu þeirra og að 

löðuð sé fram góð frammistaða í allri skipulagsheildinni. Enn fremur tryggi kerfisbundin 

skjalastjórn samfellu í rekstri ef til meiriháttar áfalls kemur og að skipulagsheildir hlíti lögum 

og reglugerðum, meðal annars varðandi varðveislu og skil á gögnum og vegna úttekta og 

eftirlits. Einnig veiti skjalastjórn vernd og stuðning ef til málaferla kemur hjá 

skipulagsheildum, til að mynda vegna tilvistar eða vöntunar á sönnunargögnum um starfsemi 

skipulagsheilda. Að síðustu má nefna að kerfisbundin skjalastjórn hjá skipulagsheildum 

verndar hagsmuni þeirra, réttindi starfsmanna og viðskiptavina auk þess sem hún lætur í té 

sönnunargögn um starfsemi skipulagsheilda, einstaklinga og um menningarstarfsemi 

(Staðlaráð Íslands, 2005a). 

    Staðallinn segir að skipulagsheildir ættu að móta og skjalfesta stefnu um skjalastjórn og 

ættu markmið með stefnunni að vera að „mynda og stjórna ósviknum, áreiðanlegum og 

nothæfum skjölum, sem geti stutt við rekstrarþætti og starfsemi eins lengi og þeirra er krafist“ 

(Staðlaráð Íslands, 2005a, bls. 17). Þá segir í staðlinum að skipulagsheildir eigi einnig að 

framkvæma víðtæka skjalastjórnaráætlun. 

    Um eiginleika skjals segir staðallinn: „Skjal ætti að endurspegla rétt hverju var miðlað, 

hvað var ákveðið eða hvaða aðgerð var framkvæmd. Það ætti að geta stutt þarfir rekstrarins 

sem það tengist og vera notað í þeim tilgangi að standa skil á ábyrgð“ (Staðlaráð Íslands, 

2005a, bls. 20). Þá tekur staðallinn fram að skjal ætti að vera varanlega tengt þeim 

lýsigögnum sem séu nauðsynleg til að skjalfesta hreyfingu. Þá eigi skjal að vera ósvikið, 

áreiðanlegt, heilt og nothæft. Staðallinn fjallar einnig um hönnun og innleiðingu skjalakerfis 

og tiltekur að það ætti að búa yfir eftirfarandi eiginleikum: Áreiðanleika, heilleika og hlítingu 

(e. compliance). Við það að hanna og innleiða skjalakerfi feli aðferðafræðin í sér eftirfarandi: 

Forrannsókn þar sem safnað er upplýsingum úr rituðum heimildum og einnig með viðtölum 

og þá þurfi að fara fram greining á starfsemi. Enn fremur þarf að tilgreina kröfur um skjöl, 
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meta núverandi kerfi og tilgreina starfsáætlanir til þess að uppfylla kröfur um skjöl. Þá felur 

aðferðafræðin jafnframt í sér hönnun skjalakerfis, innleiðingu skjalakerfis og eftirrýni 

(Staðlaráð Íslands, 2005a). 

    Staðallinn fjallar jafnframt um ferli og stýringar í skjalastjórn og tiltekur þar eftirfarandi: 

Ákvarðanir varðandi hvaða skjöl eigi að fanga í skjalakerfi, ákvarðanir um hve lengi eigi að 

geyma skjöl, föngun skjala, skráningu, flokkun, geymslu og meðferð, aðgang, rakningu, 

umráð skjala og skjalfestingu á ferlum skjalastjórnar (Staðlaráð Íslands, 2005a). 

2.2.2 Rafræn skjalastjórnarkerfi 

Í þessari rannsókn er meðal annars athugað hvort opinberar stofnanir hérlendis varðveita efni 

á samfélagsmiðlum í rafrænum skjalastjórnarkerfum. Saffady (2011, bls. 222) segir í bók 

sinni að slík kerfi séu hönnuð til að skipuleggja, gera atriðisorðaskrá, geyma, endurheimta, 

rekja, veita stýrðan aðgang að og að öðru leyti stjórna rafrænum gögnum. Saffady segir enn 

fremur að þessi kerfi skapi geymslur fyrir rafræn gögn sem er stýrt. Þá nefnir Saffady 

ýmislegt sem vinnst með því að nota rafræn skjalastjórnarkerfi. Þar má nefna fljótari 

endurheimt skjala sem byggist meðal annars á því að skjöl fá ákveðin efnisorð eftir því til 

dæmis hvað þau fjalla um, hvaða persónu þau tengjast eða hvaða máli. Það er svo hægt að 

leita með þessum efnisorðum þegar þörf er á ákveðnum skjölum. 

    Þá fjallar Saffady (2011) um að með rafrænum skjalastjórnarkerfum sé hægt að nálgast 

skjöl hvenær sem er og hvaðan sem er með nettengingu svo fremi sem viðkomandi hafa leyfi 

til þess að fara í skjölin. Þá auðveldi rafræn skjalastjórnarkerfi dreifingu skjala til muna þar 

sem hægt sé að dreifa þeim með til dæmis tölvupósti eða veita aðgang að þeim á vefsíðum eða 

innri netum. Þetta fyrirkomulag minnki einnig mjög prentunar- og/eða ljósritunarkostnað. Þá 

stuðli kerfin að heilleika (e. integrity) skjala þar sem þau eru ekki tekin úr skjalasöfnum þegar 

þarf að nota þau eins og reyndin sé með pappírsskjöl. Enn fremur verði útgáfustjórnun á 

skjölum mun auðveldari þar sem kerfin beri kennsl á nýjustu útgáfu af skjölum og geti stýrt 

því að aðeins þær séu endurheimtar. 

    Þá segir Saffady (2011) að kerfin auki öryggi skjala þar sem þau bjóða upp á 

aðgangsstýringu þannig að einungis ákveðnir starfsmenn hafi aðgang að skjölum. Með notkun 

þessara kerfa minnki einnig magnið af pappírsskjölum þannig að það verða minni líkur á því 

að óviðkomandi komist í trúnaðarupplýsingar í slíkum skjölum. Jafnframt þýði notkun 

kerfanna að mun minna pláss þurfi undir pappírsskjöl og minna af búnaði fyrir þau, sem spari 

mikið fé. Að síðustu nefnir Saffady að auðveldara verði að vernda skjöl því ekki verði í eins 
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miklum mæli um það að ræða að pappírsskjöl séu meðhöndluð og slitni við það. Einnig sé 

auðvelt að taka afrit af skjölum ef þörf er á. 

    Þess ber að geta að í Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga segir að ef opinberar stofnanir 

hafa ekki fengið heimild frá Þjóðskjalasafni Íslands til að nota rafræn skjalastjórnarkerfi 

verður að prenta gögn á pappír og varðveita þannig (Njörður Sigurðsson, 2010). 

Þar segir einnig að mikilvægt sé að stofnanir varðveiti í skjalasafni sínu „skýrslur, fréttir og 

annað mikilvægt efni sem aðeins er gefið út á vefsíðum“ (Njörður Sigurðsson, 2010, bls. 21). 

Það megi gera með því að prenta þessi gögn út eða með því að vista þau í rafrænu 

skjalastjórnarkerfi hafi stofnun heimild til rafrænnar varðveislu (Njörður Sigurðsson, 2010).  

2.3 Lög varðandi skjalastjórn 

Opinberum stofnunum hérlendis ber að hlíta ýmsum lögum er fjalla á einn eða annan hátt um 

skjalastjórn. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir nokkrum þeirra. 

2.3.1 Lög um Þjóðskjalasafn Íslands 

Lög um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með áorðnum breytingum fjalla meðal annars um 

hlutverk Þjóðskjalasafns, hvernig því skal framgengt og hvaða stofnanir og fyrirtæki heyra 

undir valdsvið Þjóðskjalasafns og skilaskyldu hvað varðar skjöl þeirra. Hvað efni þessarar 

rannsóknar varðar skal sérstaklega bent á fræðsluhlutverk Þjóðskjalasafns en um það segir í 4. 

gr. laganna að safnið skuli „gangast fyrir fræðslu um skjalavörslu fyrir fólk sem á að annast 

skjalavörslu í opinberum stofnunum, svo sem með námskeiðum og leiðbeiningarritum“. Þá 

segir einnig í 4. gr. laganna að Þjóðskjalasafni sé ætlað að innheimta og varðveita skjöl 

afhendingarskyldra aðila, sinna eftirliti með skjalasöfnum skilaskyldra aðila og veita þeim 

ráðgjöf, setja reglur varðandi skjalasöfn, skrásetja varðveitt skjalasöfn, hafa eftirlit með 

starfsemi héraðsskjalasafna, leiðbeina gestum Þjóðskjalasafns um notkun varðveittra skjala og 

heimilda safnsins, hafa opinn lestrarsal fyrir almenning og reka viðgerðar- og bókbandsstofu 

og er þá ekki allt upptalið.  

    Skilaskyldar stofnanir til Þjóðskjalasafns eru meðal annars allar stofnanir sem heyra undir 

Stjórnarráðið og aðrar ríkisstofnanir og fyrirtæki sem eru í eigu ríkisins. Í 5. gr. laga um 

Þjóðskjalasafn Íslands er kveðið á um að skilaskyldum aðilum sé „skylt að skrá mál sem 

koma til meðferðar hjá þeim á kerfisbundinn hátt og varðveita málsgögn þannig að þau séu 

aðgengileg“. Einnig kemur fram í þeim að skilaskyldir aðilar skuli afhenda rafræn gögn þegar 

þau hafa náð fimm ára aldri og eigi síðar. Hins vegar kemur fram í lögum nr. 123/2008 um 

breytingu á lögum um Þjóðskjalasafn Íslands að aðgangur að rafrænum skjala- og 
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gagnsöfnum sé ekki veittur í Þjóðskjalasafni fyrr en 20 árum eftir að þau er afhent safninu og 

eiga þau að hafa verið aðgengileg hjá viðkomandi stofnun fram að þeim tíma. Því má segja að 

miklu af ábyrgðinni á varðveislu og aðgengi að rafrænum skjölum sé velt yfir á stofnanir sem 

mynda eða taka á móti þessum skjölum. Að lokum er vert að geta þess að lög um 

Þjóðskjalasafn Íslands kveða á um að skilaskyldir aðilar hafi ekki heimild til að eyðileggja 

skjöl í sínum skjalasöfnum nema til komi heimild frá Þjóðskjalasafni. 

2.3.2 Upplýsingalög 

Upplýsingalög nr. 140/2012 ná yfir alla starfsemi stjórnvalda. Samkvæmt 1. gr. er markmið 

þessara laga „að tryggja gegnsæi í stjórnsýslu og við meðferð opinberra hagsmuna“, til þess 

að styrkja meðal annars upplýsingarétt, styðja almenning í þátttöku í lýðræðissamfélagi og til 

að hinn almenni borgari treysti stjórnsýslunni betur. 

Upplýsingalög koma inn á skjalastjórn að því leyti að þau kveða á um að stofnunum er 

falla undir þessi lög beri að fara að ákvæðum laga um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 um 

skráningu mála, það er skrái mál sem koma til meðferðar hjá þeim á kerfisbundinn hátt og 

varðveiti málsgögn þannig að þau séu aðgengileg. Upplýsingalögin kveða einnig á um að það 

beri að skrá upplýsingar sem veittar eru munnlega og hafa þýðingu fyrir úrlausn mála þar sem 

taka á ákvörðun um rétt eða skyldu manna. Enn fremur ber stjórnvöldum að halda 

mikilvægum upplýsingum til haga, eins og með því að skrá fundargerðir. 

2.3.3 Stjórnsýslulög 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 með áorðnum breytingum gilda um stjórnsýslu hjá ríki og 

sveitarfélögum og þegar teknar eru stjórnvaldsákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Hér 

verða nefndar þrjár greinar úr lögunum sem sýna mikilvægi skjalastjórnar til að hægt sé að 

framfylgja þeim. Í 15. gr. laga þessara er kveðið á um upplýsingarétt málsaðila. Þar segir að 

„aðili máls á rétt á því að kynna sér skjöl og önnur gögn er málið varða“. Í 9. gr. 

stjórnsýslulaga er ákvæði um málshraða sem segir að taka skuli ákvarðanir í málum eins fljótt 

og hægt er. Í 40. gr. stjórnsýslulaga er kveðið á um að stjórnvöld skuli „varðveita rafræn gögn 

þannig að unnt sé að sannreyna efni og uppruna þeirra síðar með aðgengilegum hætti“. 

2.3.4 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 með áorðnum breytingum 

gilda bæði um opinbera aðila og einkaaðila og einnig um rafræna og handvirka vinnslu 

persónuupplýsinga. Markmiðið með þessum lögum er samkvæmt 1. gr. „að stuðla að því að 

með persónuupplýsingar sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um 
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persónuvernd og friðhelgi einkalífs og að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga“. Hér 

verða nefndar tvær greinar úr lögunum sem varða upplýsinga- og skjalastjórn. Í 11. gr. 

laganna segir að ábyrgðaraðili skuli gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir eyðileggingu 

gagna, hindra að þau glatist eða breytist og koma í veg fyrir óleyfilegan aðgang að þeim. Í 18. 

gr. laganna er kveðið á um upplýsingrétt hins skráða, það er hann á rétt á því að vita hvaða 

upplýsingar um hann hefur verið unnið með og hver tilgangurinn sé með vinnslu gagna um 

hann. Enn fremur á hann rétt á að fá yfirlit yfir þá sem fá upplýsingar um hann og hvaðan þær 

upplýsingar koma. Þá á hinn skráði rétt á því að vita hvaða öryggisráðstafanir eru viðhafðar 

við vinnslu. 

2.4 Samfélagsmiðlar og Vefur 2.0: Saga og þróun 

Til eru margar skilgreiningar á samfélagsmiðlum (e. social media) og Vef 2.0 (e. Web 2.0) en 

ein segir: 

Vefur 2.0 og samfélagsmiðlar eru regnhlífarheiti sem eru notuð til að skilgreina ýmsar 

athafnir sem samþætta tækni á Netinu, félagsleg samskipti og sköpun á efni. 

Einstaklingar eða einstaklingar í samstarfi skapa, skipuleggja, ritstýra, gera 

athugasemdir við, sameina og deila upplýsingum með samfélagsmiðlum á Netinu. 

Samfélagsmiðlar og Vefur 2.0 nota margskonar tækni og taka á sig margar myndir, eins 

og RSS
1
 og aðrar sameinaðar Netmatanir (e. web feeds), blogg, wiki síður, 

ljósmyndamiðlar, myndbandamiðlar, hlaðvörp, samfélagsmiðlun (e. social networking), 

félagsleg bókamerki (e. social bookmarking), bræðingssíður (e. mashup), „widgets“, 

sýndarheimar (e. virtual worlds), örblogg (microblogg) og fleira. Sameiginlegt einkenni 

þessara tækniaðferða er að þær eru gagnvirkar. Eigendur efnis senda eða bæta við efni, 

en þeir sem sjá og heyra efnið geta líka lagt sitt efni af mörkum (NARA, 2010b, bls. 5). 

 

Rekja má upphaf samfélagsmiðla til ársins 1978 er Ward Christensen gerði forrit sem var 

kallað „tölvutilkynningatafla“ (e. computerized bulletin board system). Þar gátu meðlimir 

ákveðins hóps sent tilkynningar sín á milli með hjálp forritsins um til dæmis hvar þeir ætluðu 

að hittast og hvenær. Þeir gátu einnig myndað efni á þessum miðli og sent til annarra í 

                                                      

 

 

 

1
 RSS (Real Simple Syndication) er þjónusta sem auðveldar að fylgjast með efni á Netinu, það er efni er sent 

til notanda frekar en hann leiti það uppi. Hægt er að fá áskrift að efni, en það er gert með hjálp RSS vafra (Einar 

H. Reynis, e.d.).  
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hópnum og átt samræður sín á milli á honum. Það sem var nýtt við þetta var að nú var hægt að 

senda upplýsingar og efni til nokkurra í einu í staðinn fyrir til eins í einu. Þessi þróun hélt 

áfram næsta áratuginn eða svo, en það var ekki á allra færi að verða sér úti um þennan 

hugbúnað (Scott og Jacka, 2011). 

Það má segja að árin 1993-1995 hafi Internetið fyrir alvöru orðið aðgengilegt fyrir hinn 

almenna notanda þegar fyrirtæki eins og Prodigy, CompuServe og America Online (AOL) 

fóru að bjóða aðgang að Internetinu í Bandaríkjunum. Þessi fyrirtæki buðu fólki meðal annars 

upp á að nota tölvupóst. Árin 1995-1999 hægði nokkuð á þróun samfélagsmiðla og var 

áherslan helst á viðskipti og markaðssetningu á Internetinu, auk þess sem mikil þróun varð til 

dæmis í hönnun vefsíðna og vafra. Þó komu til dæmis smáskilaboð (e. instant messaging 

system, ICQ), á markað árið 1996 en það kerfi var notað til að senda stutt skilaboð á milli 

manna og má segja að þetta kerfi sé undanfari Twitter. Það var einnig í lok síðustu aldar sem 

bloggið tók við sér þegar farið var að bjóða upp á verkfæri eins og Open Diary, LiveJournal 

og Blogger. Þessi verkfæri buðu einnig upp á að lesendur blogga gætu skrifað athugasemdir 

við þau, sem greiddi fyrir því að fólk gæti myndað sambönd í tengslum við sameiginleg 

áhugamál eða ákveðin efni (Scott og Jacka, 2011). 

Í kringum 2000 jókst þróun samfélagsmiðla mjög hratt og jafnframt fóru notendur að skapa 

sitt eigið efni á þessum miðlum í miklum mæli og deila því á meðal annarra notenda þessara 

miðla. Árið 2003 var Friendster sett á markað og voru notendur þessa samfélagsmiðils orðnir 

þrjár milljónir eftir sex mánuði. Á þessum tíma var einnig farið að tala um Vef 2.0 sem snérist 

um það að skapa efni í sameiningu og deila upplýsingum samanborið við Vef 1.0 (e. Web 1.0) 

sem einkenndist af vefsíðum sem ekki var hægt að hafa gagnvirk samskipti við. Árið 2003 

komu einnig samfélagsmiðlarnir LinkedIn, Wordpress, del.icio.us og Myspace á markað, sem 

eru vinsælir enn í dag. Það var svo árið 2004 sem ljósmyndamiðillinn Flickr kom á markað og 

sama ár var Facebook (hét upprunalega thefacebook.com) hleypt af stokkunum. Í lok árs 2006 

voru notendur Facebook orðnir 12 milljónir (Scott og Jacka, 2011). Í lok árs 2013 voru virkir 

notendur miðilsins rúmlega 1,2 milljarður (Sedghi, 2014). 

Árin 2005-2009 einkenndust af því að almenningur fór að nota samfélagsmiðla í 

verulegum mæli og einnig af þeim breytingum sem urðu á samskiptamáta fólks. 

Samfélagsmiðlar eins og YouTube, sem var hleypt af stokkunum árið 2005 og Twitter, sem 

var settur á markað árið 2006, hröðuðu þessari þróun. Með Twitter hófst fyrir alvöru sú 

tilhneiging á meðal Netverja að senda skilaboð á mjög knöppu formi. Enn fremur komu 

svokölluð smáforrit eða „öpp“ til sögunnar, en þau eru notuð í snjallsímum og hjálpa til við að 
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koma efni af Internetinu í þá og auka þar með möguleika á samskiptum á meðal fólks. Að 

síðustu má nefna að frá árinu 2009 hafa einnig komið til sögunnar samfélagsmiðlar eins og 

Foursquare þar sem notendur geta látið vini sína vita hvar þeir eru staddir með hjálp GPS 

staðsetningartækja í snjallsímum sínum og „tékkað inn“ á ákveðnum stöðum (Scott og Jacka, 

2011). 

2.5 Opinberar stofnanir og samfélagsmiðlar 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig opinberar stofnanir nota samfélagsmiðla í starfsemi 

sinni, um leiðbeiningar varðandi notkun miðlanna og enn fremur verður rætt um skjalastjórn 

efnis á samfélagsmiðlum. 

2.5.1 Notkun samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum 

Opinberar stofnanir nota samfélagsmiðla til að bæta þjónustu við almenning, koma 

upplýsingum til breiðari hóps og fá að vita um skoðanir almennings á ýmsum hlutum er varða 

stofnanirnar. Með því að fá upplýsingar og skoðanir frá almenningi í gegnum miðlana geta 

stofnanir fengið hjálp við til dæmis stefnumörkun í ýmsum málum. Með því að miðla 

upplýsingum til almennings á samfélagsmiðlum eykst gagnsæi. Einnig eykst samvinna við 

borgarana þegar kemur að ákvarðanatöku og lausn ýmissa mála er varða hið opinbera 

(Mergel, 2013). 

Í könnun sem bandaríska þjóðskjalasafnið, NARA, gerði á meðal bandarískra ríkisstofnana 

kom fram að þær nota Vef 2.0 tækni og samfélagsmiðla til eftirfarandi: Til að ná til 

almennings og fá hann til að taka þátt í starfi stofnana, til dæmis með því að hvetja borgarana 

til að segja sitt álit á stefnumótun í opinberum málum. Í öðru lagi nota bandarískar 

ríkisstofnanir Vef 2.0 tækni við samstarf innan stofnana og til að deila upplýsingum um 

ákveðin efni. Í þriðja lagi eru þessir miðlar notaðir í samstarfi á milli stofnana og í fjórða lagi 

eru þeir notaðir sem félagsleg net, það er til að starfsmenn stofnana geti komið sér upp 

samböndum við aðra starfsmenn (NARA, 2010b). 

Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi árið 2012 á meðal opinberra stofnana kom fram að þær 

nota samfélagsmiðla og Vef 2.0 tækni til að koma á framfæri upplýsingum úr opinbera 

geiranum (e. public sector information) og til að auglýsa og kynna þjónustu stofnana. Þá var 

algengt að stofnanir notuðu þessa miðla til að ráðfæra sig við almenning (e. community 

consultation), við kynningarstarfsemi, þjónustu og vegna samfélagslegrar þátttöku (e. 

community engagement). Algengast var að stofnanir notuðu Twitter, blogg og RSS mötun við 

þessa starfsemi, en Facebook var einnig notuð í auknum mæli. Þá kom einnig í ljós í þessari 
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rannsókn að 55% stofnana höfðu ekki tekið upp stefnu eða reglur varðandi skjalastjórn efnis á 

samfélagsmiðlum sínum, 28% voru að móta slíka stefnu, en aðeins 18% stofnana höfðu gert 

stefnu eða verklagsreglur varðandi skjalastjórn á samfélagsmiðlum (Palmer, 2012). 

2.5.2 Val á samfélagsmiðlum 

Stofnanir þurfa að hyggja að mörgu þegar velja skal samfélagsmiðla. Það þarf að athuga 

hversu traustir þeir eru, því það eru alltaf einhverjar líkur á því að þeir hætti starfsemi og 

stofnunin missi þar af leiðandi mikilvægar upplýsingar og efni sem þarf mögulega að 

varðveita. Með því að kanna hvernig samfélagsmiðlarnir standa eru a.m.k. minni líkur á því 

að lenda í slíku (ARMA International, 2012). 

Einnig þarf að huga að því hvernig staðið er að aðgengis- og öryggismálum hjá 

samfélagsmiðlum hvað varðar til dæmis aðgangsorð og hverjir geta haft aðgang að þeim. Þá 

þarf að athuga hvaða áhrif miðlarnir hafa á þau netkerfi sem eru fyrir hjá stofnunum, til dæmis 

hvað varðar hraða. Enn fremur þarf að tryggja að þjónustustig og þjónustuskilmálar séu 

ásættanleg. Hvað varðar samfélagsmiðla sem eru utan stofnana (e. externally hosted 

application) þarf meðal annars að tryggja að stofnanir eigi efnið sem þær setja inn á þá. Þar að 

auki þarf að sjá til þess að efnið sé tiltækt og hægt að ná í það þegar þarf og að til séu skýrar 

reglur um hvernig eyða skuli efni eða reikningum á samfélagsmiðlum. Stofnanir þurfa einnig 

að fá að vita hversu lengi efni á miðlunum er geymt eftir að búið er að eyða því eða 

reikningum, því það geta verið til afrit af þessu efni sem er geymt fyrir utan samfélagsmiðlana 

og er opið fyrir almenning. Stofnanir hafa enga stjórn yfir því efni (ARMA International, 

2012). 

Við val á samfélagsmiðlum þarf einnig að meta hvort þeir geti stjórnað skjölum í gegnum 

lífshlaup þeirra, en eins og staðan er núna virðist það geta orðið erfitt. Stofnanir þurfa einnig 

að athuga hvernig gengur að leita að efni á miðlunum og hvort hægt er að sameina leitarkerfi 

stofnana og samfélagsmiðla til þess að hægt sé að finna nauðsynleg skjöl. Ef stofnun hættir að 

nota samfélagsmiðil þarf að tryggja að efni og skjöl séu tekin af miðlinum og geymd á 

sérstöku formi og samkvæmt geymsluáætlun. Þetta getur þó reynst erfitt ef samfélagsmiðill 

hættir skyndilega starfsemi (ARMA International, 2012). 

2.5.3 Stefna um samfélagsmiðla 

Í skýrslu alþjóðlegu skjalastjórnendasamtakanna, ARMA International (2012), er meðal 

annars fjallað um mikilvægi þess að stofnanir setji sér stefnu varðandi samfélagsmiðla. Þar 

segir að stefnan þurfi að vera í samræmi við almenna stefnu og markmið stofnana og styðja þá 
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menningu sem er til staðar hjá þeim. Þá þurfa allir starfsmenn sem koma að notkun 

samfélagsmiðla að vera vel meðvitaðir um stefnuna. Þá segir í skýrslu ARMA International 

(2012) að mótun stefnu krefjist aðkomu allra þeirra sem hafa eitthvað með samfélagsmiðla 

stofnana að gera. Það sé ýmislegt sem þurfi að koma fram í stefnu um samfélagsmiðla eins og 

stefna og markmið með notkun samfélagsmiðla og að þau styðji og séu í samræmi við stefnu 

stofnunar. Einnig þurfi að lýsa því hvaða samfélagsmiðlar séu notaðir og hvernig efni og 

upplýsingar það séu sem þarf að stýra. Gera þarf grein fyrir ábyrgð og hlutverki þeirra sem 

koma að notkun samfélagsmiðla hjá stofnunum, hvaða lög og staðlar gilda um notkun 

miðlanna, hverjir eru ábyrgir fyrir endurskoðun á stefnunni um samfélagsmiðla og jafnframt 

þarf að setja reglur um hegðun starfsmanna þegar þeir nota samfélagsmiðla fyrir hönd 

stofnana. Þá þarf að setja í slíka stefnu leiðbeiningar um skjalastjórn, það er hvernig skal stýra 

efni og upplýsingum sem er að finna á samfélagsmiðlum stofnana. 

    Í leiðbeiningum Þjóðskjalasafns Ástralíu segir að stefna um samfélagsmiðla eigi meðal 

annars að innihalda ráðleggingar um þær kröfur sem gerðar eru til skjalastjórnar í sambandi 

við notkun samfélagsmiðla. Þar segir að vefstjórar kunni að fanga reglulega skjöl af 

samfélagsmiðlum, en í stefnunni þurfi að koma skýrt fram hvenær slík regluleg föngun dugi 

ekki til og hvenær þeir sem semja efni og setja á samfélagsmiðla stofnunar beri ábyrgð á að 

fanga það af miðlunum (National Archives of Australia, e.d.). 

    Enn fremur segir í skýrslu ARMA International (2012) að í stefnu um samfélagsmiðla þurfi 

að vera leiðbeiningar um hvernig starfsmenn eigi að fara með verk sem höfundarréttur sé á og 

þeir setji á samfélagsmiðla og að gerð sé grein fyrir afleiðingum fyrir starfsmenn ef þeir brjóta 

þær reglur sem koma fram í stefnunni. Þegar búið sé að gera uppkast að stefnu sé nauðsynlegt 

að helstu hagsmunaaðilar fari yfir hana svo hægt sé að leiðrétta villur og einnig til að tryggja 

að hún sé í samræmi við stefnu stofnunar. Að því loknu, segir í skýrslu ARMA International 

(2012), þarf svo að kynna stefnuna fyrir öllum starfsmönnum stofnunar og þjálfa þá í því að 

nota hana. Enn fremur þarf að endurskoða stefnuna með reglulegu millibili og samhliða því 

þarf að endurmennta starfsmenn. 

Í fyrirlestri Gunnhildar Manfreðsdóttur á afmælisráðstefnu Félags um skjalastjórn í október 

2013 kom fram að nauðsynlegt væri að skipulagsheildir settu sér skýra stefnu um 

samfélagsmiðla þar sem kæmi meðal annars fram hlutverk og markmið með notkun 

samfélagsmiðla, hvaða miðla skyldi nota og hvernig. Þá væri mikilvægt að slík stefna 

innihéldi skilgreiningu á ábyrgð og hlutverkum starfsmanna sem kæmu að notkun 

samfélagsmiðla (Gunnhildur Manfreðsdóttir, 2013). 
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2.5.4 Samfélagsmiðlar og skjalastjórn 

Í skýrslu ARMA International (2012) eru tiltekin meðal annars þessi atriði sem þarf að hafa í 

huga við stjórn skjala á samfélagsmiðlum: Það þarf að vera tiltækur búnaður til að fanga skjöl 

og ákveðin geymsla fyrir þau þar sem er ekki hægt að breyta þeim og heilleiki þeirra er 

tryggður. Jafnframt þarf að flokka skjöl samkvæmt geymslu- og grisjunaráætlun og setja upp 

aðgangsstýringu að skjölum svo að einungis þeir starfsmenn sem þurfa að nota skjölin hafi 

aðgang að þeim. Einnig þarf að tryggja að lýsigögn fylgi skjölum til að auðvelda meðal 

annars að tryggja áreiðanleika þeirra og auðvelda flokkun og ákvarðanir varðandi geymslu og 

grisjun þeirra. Að lokum má nefna að það þarf að vera hægt að gefa skjölum af 

samfélagsmiðlum efnisorð svo auðveldara sé að finna þau (ARMA International, 2012). 

Þjóðskjalasafn Bandaríkjanna (The National Archives and Records Administration, 

NARA), gaf út árið 2010 leiðbeiningar um hvernig bandarískar ríkisstofnanir skuli stjórna 

þeim skjölum sem er að finna á samfélagsmiðlum þeirra. Um það hvort skjöl verði til á 

samfélagsmiðlum segir NARA: Grundvallarreglur við að greina, gera geymslu- og 

grisjunaráætlun og stjórna skjölum eru byggðar á innihaldi og eru óháðar miðlum; hvar og 

hvernig stofnun myndar, notar eða geymir upplýsingar hefur ekki áhrif á hvernig stofnanir 

bera kennsl á opinber skjöl (NARA, 2010a). Sem hjálp við að ákveða hvort efni á 

samfélagsmiðlum stofnana sé opinbert skjal sem ber að varðveita spyr NARA eftirfarandi 

spurninga í leiðbeiningum sínum frá 2013 og segir að ef svarið sé jákvætt við einhverjum 

þeirra, sé líklegt að um opinbert skjal sé að ræða: 

 Inniheldur skjalið sönnun um stefnu stofnunar, starfsemi eða hlutverk? 

 Eru upplýsingarnar aðeins til á samfélagsmiðli? 

 Er samfélagsmiðill notaður til þess að koma upplýsingum frá stofnun á framfæri? 

 Er þörf á upplýsingunum vegna starfsemi stofnunar? (Is there a business need for the 

information?) (NARA, 2013).  

 

    Þá segir í leiðbeiningum NARA (2013) að efni á samfélagsmiðlum geti verið opinber skjöl 

ef notkun miðlanna býður upp á aukna virkni (e. functionality) eins og til dæmis athugasemdir 

almennings. Fram kom í rannsókn NARA (2010b) að margar ríkisstofnanir í Bandaríkjunum 

setja efni á samfélagsmiðla sína sem er einnig að finna á vefsíðum þeirra. Það er því um afrit 

að ræða sem ekki er hægt að líta á sem skjöl. Hins vegar getur skjal myndast ef gerð er til 

dæmis athugasemd við efnið eða því er breytt á annan hátt (NARA, 2010a). Stevenson (2013) 

fjallar meðal annars um slík tilvik í grein sinni um varðveislu efnis á samfélagsmiðlum og í 
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tölvupóstum. Þar tekur hún dæmi af fréttatilkynningu frá breska atvinnumálaráðuneytinu á 

Twitter, sem hún segir vera opinbert skjal þar sem tilkynningin sé sönnun um starfsemi hjá 

ráðuneytinu. Þær athugasemdir sem kunna að vera gerðar við tilkynninguna eru sönnun um 

viðbrögð almennings við henni, en kunna að vera á mörkum þess að vera opinber skjöl. 

Stevenson (2013) segir síðan að ef um væri að ræða skýrslu stofnunar sem almenningur gerði 

athugasemdir við bréfleiðis, væri sennilegt að þau bréf yrðu skráð og vistuð í 

skjalastjórnarkerfi stofnunarinnar. Hún er með þessu að segja að það sé enginn munur á því 

hvort efni berst bréfleiðis, á Twitter eða með öðrum leiðum til stofnunar. Ef það tengist 

starfsemi hennar á að skrá og varðveita það. Þá leggur Stevenson áherslu á að lýsigögn séu 

vistuð með efni á samfélagsmiðlum. 

Í rannsókn sem Doran (2012) gerði á meðal bandarískra ríkisstofnana kom fram að því 

ítarlegri sem skjalastjórnarstefnur voru, þeim mun meiri voru líkur á að þær fjölluðu um 

hvernig bæri að meðhöndla og stýra því efni sem er að finna á samfélagsmiðlum stofnana. 

Það kom einnig fram að því oftar sem skjalastjórnarstefnur voru uppfærðar þeim mun betur 

gátu þær haldið í við þær breytingar sem var verið að gera á samfélagsmiðlum og veitt 

leiðsögn samkvæmt því. Þar sem skjalastjórnarstefnur voru almennar og ekki ítarlegar var það 

í sumum tilvikum bætt upp með því að hafa viðbótarupplýsingar um meðhöndlun og stýringu 

skjala á samfélagsmiðlum á vefsíðum stofnana, þar sem var líka vísað í leiðbeiningar frá 

Þjóðskjalasafni Bandaríkjanna. Þessi aðferð krafðist þess að viðkomandi upplýsingar og 

hlekkir væru uppfærð reglulega (Doran, 2012). 

Stofnanir og skjalastjórar þeirra verða að hafa hugfast að efni á samfélagsmiðlum getur 

hugsanlega verið notað í málaferlum. Í Bandaríkjunum er mikið lagt upp úr „að finna rafræn 

gögn - framlagningu rafrænna gagna fyrir dómi“ (e. e-discovery/electronic discovery) en þar 

er átt við að þeir sem eiga í málaferlum verði að geta fundið öll rafræn gögn er hafa einhverja 

þýðingu fyrir málið (Madhava, 2011). Allen og Wylie (2013) fjalla í grein sinni um hvernig 

eigi að stjórna efni á samfélagsmiðlum í sambandi við „að finna rafræn gögn - framlagningu 

rafrænna gagna fyrir dómi“. Þau segja að í þessu sambandi verði að vera skilningur á því hjá 

skipulagsheildum hvers konar upplýsingar séu til staðar á samfélagsmiðlum og ákveða verði 

hvaða efni þurfi mögulega að hafa eftirlit með og safna. Einnig þurfi að vera vitneskja til 

staðar innan skipulagsheilda um hvar eigi að ná í upplýsingar sem skipta máli þegar þörf er á 

þeim. Þá kemur fram í grein Allen og Wylie að það verði einnig að komast að niðurstöðu um 

hversu öruggur viðkomandi samfélagsmiðill sé og að síðustu þurfi að velja kerfi/verkfæri til 

þess að hafa eftirlit með og safna/vista efni sem sé að finna á samfélagsmiðlum 
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skipulagsheildar. Þar sé hægt að velja á milli þriggja leiða. Í fyrsta lagi að taka skjáskot (e. 

screen capture) af efninu, en með þeirri aðferð eru texti og myndir fönguð og síðan varðveitt 

sem útprent (e. static hard copy) eða á rafrænu myndformi (e. electronic image format). Í öðru 

lagi sé um að ræða skjalavistunarkerfi (e. archiving solutions) en það er hugbúnaður sem er 

hannaður til að vista fyrst og fremst texta og myndir af samfélagsmiðlum. Allen og Wylie 

segja að nokkrir samfélagsmiðlar bjóði upp á möguleika til skjalavistunar sem varðveiti 

eitthvað af gögnum notenda. Hins vegar sé efnið sem þessi búnaður fangi mjög lítið vegna 

takmarkana í notkunarskilmálum. Hann fangi athugasemdir notanda á eigin reikningi (e. 

profile), myndir sem hefur verið deilt, einkaskilaboð og aðrar upplýsingar. Þessi búnaður 

bjóði ekki upp á að hægt sé að vista lýsigögn með efni á samfélagsmiðlum eða að hægt sé að 

varðveita athugasemdir sem notendur geri við póst frá öðrum eða á reikningum annarra 

notenda. 

Þá nefna Allen og Wylie (2013) að í þriðja lagi sé um að ræða hugbúnað sem tengist 

réttarhöldum/málaferlum (e. forensic software). Hann sé hægt að nota sem eftirlitsbúnað til 

þess að fylgjast með athöfnum notanda á samfélagsmiðli eða sem tæki tengt réttarhöldum (e. 

forensic tool) til að safna saman mynd af notkun ákveðinna einstaklinga á samfélagsmiðli fyrr 

og nú. Allen og Wylie segja að sem stendur sé þessi búnaður sá eini sem geti safnað 

lýsigögnum á samfélagsmiðlum. Þennan búnað megi aðeins nota innan löggæslu eða með 

leyfi dómstóla til að fylgjast með reikningi ákveðins notanda. 

Þá má benda á að í fyrirlestri sínum á afmælisráðstefnu Félags um skjalastjórn í október 

2013 fjallaði Gunnhildur Manfreðsdóttir um að gögn á samfélagsmiðlum gætu verið 

sönnunargögn í dómsmálum og spurði hver væri munurinn á Facebooksíðu og tölvupósti 

fyrirtækis. Gunnhildur benti á að samfélagsmiðill skipulagsheildar væri líkt og bréfsefni 

hennar og því væri það sem skrifað væri á miðlinum á hennar ábyrgð (Gunnhildur 

Manfreðsdóttir, 2013). 

2.5.4.1 Áhættustjórnun 

Samkvæmt alþjóðlegri könnun PricewaterhouseCoopers (2012) höfðu einungis 38% 

skipulagsheilda sem tóku þátt gert öryggisstefnu varðandi samfélagsmiðla. Það kom hins 

vegar fram í skýrslu ARMA International (2012) að ýmsar áhættur séu samfara notkun 

samfélagsmiðla hjá stofnunum. Því sé nauðsynlegt að áhættustjórnun sé til staðar til þess að 

minnka eða koma í veg fyrir áhættu. Má þar nefna áhættustjórnun varðandi skjöl og málaferli, 

en það er nauðsynlegt að hægt sé að finna öll þau skjöl sem skipta máli varðandi þau, en 

einnig að búið sé að eyða þeim skjölum samkvæmt geymslu- og grisjunaráætlun, sem getur 
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komið sér illa að hafa undir höndum þegar að réttarhöldum kemur. Sem dæmi um áhættu má 

nefna að það getur reynst erfitt að sanna að skjal sem kemur af samfélagsmiðli sé ekta, en það 

skiptir auðvitað miklu máli í málaferlum. Einnig getur verið erfitt að tryggja örugga 

varðveislu skjala og heilleika þeirra á samfélagsmiðlum sem eru ekki undir stjórn stofnana. 

Það má minnka áhættu með því að skoða hvort stefna skipulagsheildar sé óháð tækni, 

leggja áherslu á að notkun samfélagsmiðla í starfsemi stofnunar falli undir skjalastjórnarstefnu 

hjá henni og að útfæra stefnu sem tryggir að farið sé að lögum varðandi söfnun og notkun á 

gögnum sem er að finna á samfélagsmiðlum stofnana. Einnig þarf að ákveða hver sé ábyrgur 

fyrir að stefnu varðandi samfélagsmiðla sé framfylgt og jafnframt þarf að tryggja að 

starfsmenn þurfi að taka afleiðingum gjörða sinna ef þeir fylgja ekki stefnunni. Þá þarf að 

viðhalda og uppfæra geymslu- og grisjunaráætlun stofnunar svo hún taki mið af þeim skjölum 

og gögnum sem er að finna á samfélagsmiðlum hennar og að lokum má nefna að stofnanir 

þurfa að kanna hvaða notkunarskilmála eigendur samfélagsmiðla setja (ARMA International, 

2012). 

Morrice (2013) tekur dæmi af Twitter í grein sinni varðandi hvað gerist ef 

samfélagsmiðilssíða verður óvirk (e. goes down). Hann segir að þá sé enginn samningur til 

staðar á milli stofnana og miðils sem segi til um að miðillinn verði fljótt og örugglega settur 

upp aftur. Þjónustuskilmálar Twitter segi að þjónusta miðilsins sé tiltæk eins og hún er núna 

(e. as is) og að aðgangur stofnunar að þjónustunni sé á hennar ábyrgð. Því sé nauðsynlegt að 

stofnanir tryggi að þær hafi stjórn á því efni sem er að finna á samfélagsmiðlum þeirra. 

2.5.5 Bandarískar ríkisstofnanir og samfélagsmiðlar 

Forseti Bandaríkjanna, Barack Obama, sendi frá sér minnisblað (e. Memo on transparency 

and open government) árið 2009 þar sem hann hvatti ríkisstofnanir til að grípa til aðgerða til 

að deila upplýsingum innan stjórnkerfisins og á meðal almennings. Aðalþættir þessa 

minnisblaðs voru þeir að stjórnkerfið ætti að vera gagnsætt, hvetja almenning til þátttöku í 

opinberum málefnum og byggja á samvinnu við aðra. Obama var með þessari yfirlýsingu að 

hvetja ríkisstofnanir til að nota nýja tækni, það er upplýsingatækni, Internetið og 

samfélagsmiðla í meiri mæli til þess að ná betur til almennings, auka þátttöku borgaranna í 

ákvörðunum er vörðuðu opinber málefni og hvetja til samvinnu ríkisstofnana og almennings 

(Obama, 2009). 

Bandarískar ríkisstofnanir nota Facebook og Twitter einna mest í samskiptum við 

almenning. Hins vegar eru blogg og wikisíður helst notuð til að bæta samstarf innan þessara 

stofnana. Aðrir samfélagsmiðlar sem stofnanirnar nota eru bræðingssíður (e. mashups), 
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ljósmyndamiðlar eins og Flickr, hlaðvörp, félagslegar tengslanetssíður (e. social networks) 

líkt og MySpace og LinkedIn og myndbandamiðlar eins og YouTube. Einnig nota 

stofnanirnar sýndarheima (e. virtual worlds) eins og Second Life, mötunarsíður (e. RSS feeds) 

og félagslegar fréttasíður (e. social news sites) (ACT-IAC, 2011). 

2.5.5.1 Stjórn á efni á samfélagsmiðlum bandarískra ríkisstofnana 

Ríkisstofnanir í Bandaríkjunum virðast vera komnar hvað lengst í stýringu á efni og 

upplýsingum sem er að finna á samfélagsmiðlum. Þær virðast engu að síður eiga töluvert 

langt í land í þessum efnum. Það eru ýmsir erfiðleikar sem þær eiga við að stríða og hér á eftir 

verða þeir helstu nefndir. 

Bandaríska tækni- og iðnaðarráðið (ACT-IAC) gerði rannsókn árið 2010 á meðal 

bandarískra ríkisstofnana sem notuðu samfélagsmiðla til þess að bæta þjónustu við 

almenning. Þar kom fram að stofnanirnar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu allar gert 

skjalastjórnarstefnu en þær áttu greinilega í erfiðleikum þegar kom að því að setja sér stefnu 

um samfélagsmiðla sem þær notuðu í starfsemi sinni (ACT-IAC, 2011). 

Þjóðskjalasafn Bandaríkjanna, NARA, gerði einnig rannsókn á meðal bandarískra 

ríkisstofnana árið 2010. Þar kom meðal annars fram að u.þ.b. helmingur stofnana í rýnihópi 

hafði tekið upp stefnu um samfélagsmiðla. Hins vegar fjölluðu margar af þessum stefnum 

helst um hvernig á að nota miðlana, en ekki um stjórn skjala á þeim (NARA, 2010b). 

Starfsmenn stofnana áttu oft í erfiðleikum með að skilgreina hvaða efni og upplýsingar 

væri hægt að skilgreina sem skjöl (ACT-IAC, 2011). Þá er ekki um sjálfvirkni að ræða á 

samfélagsmiðlum sem ber kennsl á hvaða efni telst vera skjöl. Því þurfa notendur að meta það 

sjálfir. Einnig eru samfélagsmiðlar þannig úr garði gerðir að þeir bjóða ekki upp á að efni á 

þeim sé meðhöndlað sem skjöl. Enn fremur eru þeir á almennu svæði (e. public domain) 

þannig að notendur þeirra, í þessu tilviki ríkisstofnanir, hafa ekki stjórn á þeim upplýsingum 

og efni sem þær eða almenningur setur inn á þá. Þetta gerir föngun á efni einnig erfiða. Þá 

hafa þessar stofnanir ekkert um það að segja frekar en aðrir, hversu lengi efni, sem er sett inn 

á samfélagsmiðla, er haldið við eða geymt þar (ACT-IAC, 2011). 

Veikasti hlekkurinn innan stofnana er hinn almenni starfsmaður, sem á að fanga skjöl af 

samfélagsmiðlum sem þessar stofnanir nota og gefa þeim efnisorð. Það er fyrirsjáanlegt að 

það verði erfitt að framfylgja stefnu um samfélagsmiðla hvað þetta varðar (ACT-IAC, 2011). 

Þá áttu stofnanirnar í vandræðum með að setja lýsigögn við efnið af samfélagsmiðlum og 

þurftu að gera það handvirkt til þess að geta fundið það aftur. Það voru því margar þeirra sem 

ætluðu að varðveita allt efni sem var að finna á samfélagsmiðlum þeirra þangað til að 
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leiðbeiningar, stefnur og verkfæri yrðu til staðar til að stýra því efni sem er að finna á þessum 

miðlum. Það má ætla að þessi staða hafi batnað með tilkomu Guidance on managing records 

in Web 2.0/social media platforms sem NARA gaf út árið 2010 (ACT-IAC, 2011). 

Þar sem stofnanir hafa ekki stjórn á því efni sem er á samfélagsmiðlunum, er erfitt að gera 

geymslu- og grisjunaráætlanir. Þá þarf að bæta við starfsfólki til að vinna við skjalastjórn og 

einnig auka fræðslu starfsfólks varðandi skjalastjórn og samfélagsmiðla. Það er litið á efnið á 

samfélagsmiðlum stofnana sem hreina viðbót við verkefni í skjalastjórn þeirra (ACT-IAC, 

2011). 

Að lokum má nefna að í rannsókn NARA (2010b) á meðal ríkisstofnana í Bandaríkjunum 

kom fram að samfélagsmiðlar eru oft teknir í notkun án nokkurs samráðs við skjalastjóra. Þeir 

hafa því oft ekki vitneskju um hvaða miðla er verið að nota hjá stofnuninni sem þýðir að þeir 

hafa enga stjórn á þeim skjölum sem er að finna á þeim. Þetta kemur einnig fram hjá Franks 

(2010) sem segir að það hafi verið margir innan bandarískra ríkisstofnana sem vildu koma 

samfélagsmiðlum sem fyrst í gagnið hjá sínum stofnunum eftir að Obama Bandaríkjaforseti 

gaf út minnisblað um gagnsæi og opna stjórnsýslu, án þess að huga mikið að markmiðum eða 

stefnu með notkun miðlanna. Einnig virðist hafa verið lítil samvinna á milli þeirra sem unnu 

að því að koma miðlunum í gagnið og skjalastjóra hjá þessum stofnunum, sem þýddi að 

skjalastjórn er varðaði upplýsingar á miðlunum var lítill gaumur gefinn fyrst um sinn. 

    Í rannsókn bandaríska tækni- og iðnaðarráðsins komu fram nokkur atriði sem hafa reynst 

best hjá bandarískum ríkisstofnunum varðandi notkun á samfélagsmiðlum og stýringu á því 

efni sem er sett inn á þá. Þar má fyrst nefna að samstarf skjalastjóra og þeirra sem vinna við 

samfélagsmiðla innan stofnunar er nauðsynlegt til þess að hægt sé að gera stefnu um það 

hvernig eigi að stýra þeim skjölum sem er að finna á miðlunum. Stofnanirnar þurfa svo að 

gera stefnu um samfélagsmiðla. Mælt er með því að þær nýti sér þá þekkingu og reynslu sem 

aðrar stofnanir hafa yfir að ráða og að þær nýti sér það sem hefur reynst vel hjá öðrum (ACT-

IAC, 2011). 

Þá þurfa hlutverk og ábyrgð starfsmanna að vera ljós hvað varðar notkun samfélagsmiðla 

og stjórn skjala sem er að finna á þeim. Nokkrar ríkisstofnanir í Bandaríkjunum hafa til dæmis 

gert skjalastjóra ábyrga fyrir samfélagsmiðlum sem þær nota. Þá er ljóst að eigendur 

samfélagsmiðla verða að taka aukinn þátt því að gera miðlana auðveldari við að eiga hvað 

varðar skjalastjórn, það er hvað varðar föngun skjala, efnisorðagjöf, lýsigögn og gerð 

geymslu- og grisjunaráætlana (ACT-IAC, 2011). 
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2.5.6. Skjalastjórn og notkun samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum hérlendis 

Í Könnun Þjóðskjalasafns Íslands á skjalavörslu ríkisins 2012 (Hrafnhildur Ragnarsdóttir og 

Njörður Sigurðsson, 2013) kom fram að skjalastjórn hjá ríkisstofnunum var verulega 

ábótavant á mörgum sviðum. Um misræmi var að ræða á milli þess sem stofnanir töldu sig 

hafa heimild til varðandi skjalavörslu og þess sem þær höfðu heimildir til samkvæmt gögnum 

Þjóðskjalasafns. Þá þurfti að fjölga störfum við skjalastjórn, skráningu mála og notkun á 

málalyklum (skjalaflokkunarkerfum) var áfátt og varðveisla á skjölum var að hluta til ótrygg í 

stofnunum. Þá hafði aðeins ein stofnun lagt skjalavistunaráætlun fyrir Þjóðskjalasafn og 

einnig kom fram að nokkuð stór hluti stofnana hafði eytt skjölum án heimildar safnsins. 

Eins og áður hefur verið vikið að hafa engar kannanir verið gerðar hérlendis á notkun 

samfélagsmiðla eða stjórn efnis á þeim hjá opinberum stofnunum. Í könnuninni Hvað er 

spunnið í opinbera vefi 2013? (Sjá, e. d.) voru þó tvær spurningar sem vörðuðu notkun 

samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum. Þar kom fram að af þeim sem svöruðu voru 109 

opinberar stofnanir skráðar á samfélagsmiðil en 97 ekki. Af þeim stofnunum sem notuðu 

samfélagsmiðla voru 40 sem sögðust nota þá sem gagnvirkan samskiptavettvang við notendur 

en hjá 63 stofnunum var um skipulega miðlun frétta og upplýsinga frá stofnun að ræða. Þá 

voru 10 stofnanir einungis skráðar á samfélagsmiðil án þess að nota hann. Í þessari könnun 

var einnig spurt um hvaða samfélagsmiðlar væru helst notaðir og kom þá ljós að 100 stofnanir 

notuðu Facebook, 51 stofnun notaði YouTube, Twitter var notaður hjá 26 stofnunum, 18 

notuðu Vimeo og fjórar Google+. Þá voru nokkrar stofnanir sem notuðu miðla eins og 

Instagram og Flickr. 

    Sú stofnun sem er hvað virkust í notkun samfélagsmiðla er Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu, en hún heldur úti síðum á meðal annars Facebook og Twitter. Markmið 

stofnunarinnar með því að nota þessa miðla er „að auka sýnileika lögreglunnar, efla 

upplýsingamiðlun og auka aðgengi að lögreglunni“ (Nýsköpunarvefur, e.d.). Verkefnið hefur 

gengið vel. Fylgjendur síðanna skipta nú þúsundum og fylgjast vel með því efni sem 

lögreglan setur á síðurnar. Notendur eru einnig duglegir við að koma með athugasemdir og 

ábendingar varðandi það sem má betur fara, en nota einnig síðurnar til að hrósa lögreglunni 

fyrir vel unnin störf (Nýsköpunarvefur, e.d.). Þá kom fram í fyrirlestri Stefáns Eiríkssonar, 

lögreglustjóra, á afmælisráðstefnu Félags um skjalastjórn í október 2013 að notkun 

samfélagsmiðla hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu væri leið til þess að efla 

upplýsingamiðlun og auka samskipti við almenning og einnig væru samfélagsmiðlar 

mikilvæg leið til þess að ná sambandi við yngstu aldurshópana. Það kom einnig fram hjá 
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Stefáni að það væri mikilvægt að stofnanir ættu samskipti við borgarana á samfélagsmiðlum 

sínum á afslappaðan, óformlegan og eðlilegan hátt. Þá ætti einnig að svara gagnrýni frá 

almenningi, leyfa neikvæðum athugasemdum að standa og svara öllu sem kæmi frá notendum 

samfélagsmiðlanna. Um varðveislu efnis á samfélagsmiðlum lögreglunnar sagði Stefán að 

hún færi eftir eðli samskiptanna. Einföldum fyrirspurnum væri svarað en þær væru ekki 

skráðar (Stefán Eiríksson, 2013). 

2.5.6.1 Upplýsingastefna Stjórnarráðsins 

Í skýrslu Stjórnarráðs Íslands um samfélagsmiðla frá því í maí 2012 má sjá að stjórnvöld hér á 

landi eru á byrjunarstigi hvað varðar stefnumótun um þessa miðla. Skýrslan telur upp hvernig 

ríkisstofnanir geta hagnast á því að nota samfélagsmiðla, til hvers er best að nýta þá og hvaða 

efni á helst heima á þeim. Einnig er fjallað um hvernig stofnanirnar eigi að nota Facebook og 

farið í stuttu máli yfir hvernig skjalastjórn skuli háttað hvað varðar efni á samfélagsmiðlum 

(Vinnuhópur um samfélagsmiðla og upplýsingastefnu Stjórnarráðsins, 2012). Þá ákvað 

ríkisstjórnin í júní 2012 að skipa vinnuhóp sem á að gera drög að upplýsinga- og 

samskiptastefnu Stjórnarráðsins (Forsætisráðuneytið, 2012). Í Tillögu að upplýsinga- og 

samskiptastefnu Stjórnarráðsins sem leit dagsins ljós í apríl 2013 er fjallað um 

meginmarkmið, forsendur og kjarna stefnunnar. Þá er rætt um hver ber ábyrgð á því að hún 

verði að veruleika. Þá segir í stefnunni að starfsfólk Stjórnarráðsins skuli „færa sér í nyt á 

skilvirkan hátt möguleika nýrra miðla og samskiptatækni“ (Forsætisráðuneytið, 2013). 
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3 Aðferðafræði 

Notaðar voru megindlegar (e. quantative methods) og eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

qualitative methods) við framkvæmd rannsóknarinnar. Ástæðan fyrir því að bæði megindlegar 

og eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar er sú að þær bæta hvor aðra upp, þar sem 

megindlegar rannsóknir skoða stóran hóp af fólki og meta svör við fáum breytum, en 

eigindlegar rannsóknir skoða fáa einstaklinga og rannsaka mjög náið sjónarhorn þeirra 

varðandi ákveðin efni. Hvað takmarkanir þessara aðferða varðar má segja að með 

eigindlegum aðferðum sé ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þeirra yfir á marga, en 

megindlegar rannsóknaraðferðir hafa það í för með sér að skilningur rannsakenda á hverjum 

einstaklingi fyrir sig minnkar. Með því að nota báðar aðferðirnar er hægt að vega upp 

takmarkanir hvorrar fyrir sig og gögn úr bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknum 

veita fyllri skilning á rannsóknarefninu, en ef einungis önnur rannsóknaraðferðin væri notuð 

(Creswell, 2011). 

    Í rannsókninni var notuð svokölluð margprófun (e. triangulation), það er fleiri en ein aðferð 

var notuð við gagnaöflun til þess að reyna að tryggja réttmæti rannsóknarinnar. Notaðar voru 

lokaðar spurningar í spurningakönnun, opnar spurningar í sömu könnun, tekin hálfopin viðtöl 

og fyrirliggjandi gögn um samfélagsmiðla og leiðbeiningar um notkun þeirra athuguð. 

Samkvæmt Schwandt (2007) er margprófun notuð í rannsóknum til þess að auka líkur á 

réttmæti enda gera rannsakendur ýmsar ályktanir út frá rannsóknargögnum og staðhæfa að 

ákveðin gögn styðji ákveðna skilgreiningu, þema, staðhæfingu o.s.frv. Þá er margprófun leið 

til þess að sannprófa heilleika (e. integrity) þeirra ályktana sem rannsakendur gera. 

    Þessi rannsókn er tilviksrannsókn (e. case study), en slíkar rannsóknir eru könnun á 

afmörkuðu kerfi (e. bounded system). Tilvik sem eru rannsökuð geta til dæmis verið 

samfélag, stofnun, einstaklingur eða viðburður. Val á tilvikum skiptir miklu máli hvað varðar 

tilgang rannsóknar. Þau geta verið valin vegna þess hve dæmigerð þau eru fyrir flokk af 

tilvikum eða þau geta verið valin markvisst (e. purposeful sampling), til dæmis vegna þess 

skilnings sem þau veita á rannsóknarefni. Hægt er að nota tilviksrannsóknir til þess að styðja 

við aðrar rannsóknaraðferðir eins og megindlegar rannsóknir meðal annars til þess að afla 

frekari gagna sem rannsakendur geta notað við að útfæra nánar niðurstöður úr megindlegu 

rannsóknunum. Í tilviksrannsóknum eru oft notaðar margar aðferðir við gagnaöflun eins og 
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viðtöl, athuganir (e. observations), athuganir á fyrirliggjandi gögnum og hljóð- og 

myndbandsupptökur (Bloor og Wood, 2006). 

3.1 Markmið með rannsókninni og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni var að leiða í ljós hvernig ástatt var um skjalastjórn efnis á 

samfélagsmiðlum hjá opinberum stofnunum. Einnig var markmiðið að koma af stað 

vitundarvakningu á meðal hlutaðeigandi aðila og óskandi er að nýta megi rannsóknina til að 

benda á leiðir til úrbóta ef þörf er talin á þeim. 

    Rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara eru eftirfarandi: 

 Hvernig nota opinberar stofnanir samfélagsmiðla viðvíkjandi starfsemi sinni? 

 Stjórna opinberar stofnanir því efni sem er að finna á samfélagsmiðlum þeirra og ef 

svo er, hvernig er það gert? 

 Hvernig er fræðslu um samfélagsmiðla og skjalastjórn háttað á meðal starfsmanna 

opinberra stofnana? 

 Hvernig hefur opinberum stofnunum verið leiðbeint um stjórn og varðveislu efnis á 

samfélagsmiðlum sem þær nota viðvíkjandi starfsemi sinni? 

3.2 Gildi rannsóknar 

Engar rannsóknir sem þessar hafa verið gerðar hér á landi og er orðið tímabært að breyta því. 

Ekki leikur vafi á því að nauðsynlegt er að kanna skjalastjórn á samfélagsmiðlum opinberra 

stofnana hér á landi, því á þeim getur verið að finna efni sem ber að varðveita samkvæmt 

lögum. Þessu efni virðist hins vegar hafa verið gefinn lítill gaumur á meðal opinberra stofnana 

og er því mikilvægt að vekja hlutaðeigandi til vitundar um mikilvægi skjalastjórnar varðandi 

þetta efni. 

3.3 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir skoða hvaða reynslu fólk hefur af ýmsum fyrirbærum og 

hlutum og hvaða merkingu það leggur í til dæmis hegðun og atburði. Þessar 

rannsóknaraðferðir leggja mikla áherslu á að skilja þátttakendur í rannsóknum út frá þeirra 

sjónarhorni. Einnig eru þátttakendur rannsakaðir í sínu eðlilega umhverfi og skoðað hvaða 

áhrif þættir í lífi þeirra sem tengjast til dæmis efnahag, samfélagi og menningu hafa á hegðun 

og reynslu þeirra (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja áherslu á að ná Verstehen, það er að skilja fyrirbæri 

og mál út frá sjónarhorni þátttakenda í rannsóknum. Þeir sem beita þessum aðferðum telja 
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einnig mikilvægt að ná fram emic sjónarhorni, en það er sjónarhorn þeirra sem eru fyrir 

„innan“, það er þátttakenda í rannsóknum. Einnig er reynt að fá fram hvernig þátttakendur 

skilja og leggja merkingu í til dæmis reynslu, atburði og staðreyndir (Hennink o.fl., 2011). 

Þeir sem vinna eftir eigindlegum nálgunum fara ekki í rannsóknir með ákveðnar skoðanir 

eða hugmyndir um hvað muni koma út úr þeim, heldur þróast kenningar úr gögnum 

rannsókna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þetta er kallað aðleiðsla (e. inductive reasoning), 

það er það sem rannsakendur komast að í sínum rannsóknum sem leiðir þá að ákveðinni 

kenningu. Í megindlegum rannsóknaraðferðum er hins vegar talað um afleiðslu (e. deduction), 

þar sem rannsakandi byrjar með ákveðna kenningu, sem er svo annaðhvort studd eða hrakin 

með þeim gögnum sem fást út úr rannsókninni (Esterberg, 2002). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru huglægar, það er þær viðurkenna að skoðanir 

þátttakenda í rannsóknum eru huglægar og að rannsakendur hafi áhrif á rannsóknir, með til 

dæmis skoðunum sínum, bakgrunni og stöðu. Rannsakendur þurfa því sífellt að velta því fyrir 

sér hvernig þeir hafa áhrif á rannsóknir sem þeir gera (Hennink o.fl., 2011). 

3.4 Markmið með eigindlegu rannsókninni 

Markmiðin með eigindlega hluta rannsóknarinnar voru að leiða í ljós hvernig ástatt var um 

skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum hjá opinberum stofnunum. Sérlega áhugavert þótti að 

athuga hvaða skoðanir þátttakendur höfðu á notkun samfélagsmiðla og skjalastjórn efnis á 

þeim. Tilgangurinn með eigindlega hluta rannsóknarinnar, sérstaklega með viðtölunum, var 

að komast að því hvernig þeir starfsmenn opinberra stofnana sem unnu við skjalastjórn og/eða 

samfélagsmiðla upplifðu hvernig staðið var að stjórn efnis á miðlunum. Jafnframt var 

markmiðið að fá fram sjónarhorn og skoðanir þátttakenda á skjalastjórn efnis á miðlunum til 

þess að rannsakandi gæti skilið þátttakendur út frá þeirra sjónarmiði. Með því að fá fram 

sjónarhorn þátttakenda er vonandi hægt að skilja skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum 

opinberra stofnana, þ.e. hvað það er sem ræður því að henni er háttað eins og raun ber vitni. 

3.5 Siðferði 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var lögð áhersla á trúnað við þátttakendur og að halda 

nöfnum þeirra leyndum. Því fengu þátttakendur gervinöfn og stofnanirnar sem þeir störfuðu 

hjá fengu önnur nöfn, það er Stofnun A, Stofnun B, Stofnun C og svo framvegis. Þetta var 

gert til þess að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til einstakra þátttakenda. Enn fremur var 

ávallt fengið upplýst samþykki fólks fyrir að taka þátt í rannsókninni. Upplýst samþykki þýðir 
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að fólk fær nægilegar upplýsingar um hvað rannsóknir snúast á formi sem það skilur og að 

það taki ákvörðun um þátttöku í rannsókn af eigin hvötum (Hennink o.fl., 2011). 

3.6 Notkun eigindlegra rannsóknaraðferða 

Ein mikilvæg forsenda þess að rannsókn geti talist trúverðug er að hún sé réttmæt. Réttmæti 

segir til um hvort ákveðin mælitæki, til dæmis spurningakannanir eða próf, mæli það sem þau 

eiga að mæla (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Reynt var að tryggja réttmæti eigindlegu 

rannsóknarinnar með því að láta spurningarammann fyrir viðtölin endurspegla 

rannsóknarspurningarnar. Einnig voru helst skoðuð þau atriði í fyrirliggjandi gögnum sem 

rannsóknarspurningarnar kröfðust svara við. Þá leitaðist rannsakandi við að tryggja réttmæti 

rannsóknarinnar með því að sjá frásögu þátttakenda með svipuðum eða sem líkustum hætti og 

þeir. Rannsakandi gerði það með því að staðfesta skilning sinn á því sem kom fram hjá 

viðmælendum í viðtölunum (Helga Jónsdóttir, 2003).  

    Þá er nauðsynlegt að eigindlegar rannsóknir séu trúverðugar og sýna þarf fram á að 

niðurstöður þeirra standist. Með því að nota fleiri en eina aðferð við gagnaöflun í þessari 

rannsókn eins og áður var minnst á, það er margprófun, var leitast við að uppfylla þær kröfur 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

    Í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru tekin hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured 

interviews) við 10 starfsmenn opinberra stofnana; sérfræðinga, skjalaverði og  

upplýsingafulltrúa. Tilgangurinn með viðtölunum var að ræða um rannsóknarefnið við 

viðmælendur á mjög ítarlegan hátt og að reyna að skilja það út frá sjónarhorni þeirra. Notaður 

var hálfstaðlaður viðtalsrammi með opnum spurningum sem áttu að hvetja viðmælendur til 

þess að ræða ítarlega um efnið sem var til rannsóknar. Þá var það hlutverk rannsakandans að 

spyrja nánar út í ýmis atriði (e. probing) til þess að öðlast betri skilning á sjónarhorni 

viðmælenda. Einnig var reynt að byggja upp traust á milli rannsakanda og viðmælenda til þess 

að hægt væri að kafa djúpt í rannsóknarefnið og ná þannig fram sjónarhorni þátttakenda 

(Hennink o.fl., 2011). 

Athugun á fyrirliggjandi gögnum, sem var hluti af áðurnefndri margprófun, fól í sér 

skoðun á leiðbeiningum tveggja stofnana varðandi notkun á samfélagsmiðlum. Þá voru 

samfélagsmiðlar opinberra stofnana skoðaðir og athugað hvernig þeir voru notaðir, bæði af 

stofnununum sjálfum og af almenningi. Því miður var lítið um fyrirliggjandi gögn hjá 

stofnunum og tvær áðurnefndar leiðbeiningar það eina sem hafðist upp úr krafsinu þegar 

viðmælendur voru beðnir um gögn hjá stofnunum sem tengdust samfélagsmiðlum líkt og 

leiðbeiningar um notkun þeirra og skjalastjórn efnis á þeim.  
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3.7 Undirbúningur fyrir viðtöl 

Haft var samband við forstöðumenn stofnana eða beint við starfsmenn til þess að biðja um 

leyfi fyrir viðtölum. Allir gáfu leyfi fyrir viðtölum en einn starfsmaður benti á aðrar stofnanir 

sem hann taldi vera virkari í notkun samfélagsmiðla og þar sem betra væri að taka viðtal. Því 

ákvað rannsakandi í þessu tilviki að snúa sér til annarrar stofnunar og fékk leyfi til þess að 

taka viðtal við starfsmann þar. Þegar leyfi hafði fengist fyrir viðtölum var ákveðið hvar og 

hvenær þau ættu sér stað. 

    Þá var gerð rannsóknaráætlun í námskeiðinu Eigindlegar rannsóknaraðferðir I við Háskóla 

Íslands. Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 var 

send tilkynning til Persónuverndar um rannsóknina þar sem gerð var grein fyrir í hverju hún 

fælist og hvaða upplýsingar yrði unnið með. Staðfesting á móttöku frá Persónuvernd barst 

hinn 20. febrúar 2013 og fékk tilkynningin númerið S6176/2013. 

3.8 Framkvæmd viðtala 

Tekin voru viðtöl við 10 starfsmenn opinberra stofnana. Átta stofnanir voru ríkisstofnanir en 

ein stofnun, Stofnun D, var borgarstofnun. Stofnanirnar fengu sinn bókstaf, það er Stofnun A, 

Stofnun B, Stofnun C og svo framvegis. Ein stofnun var nefnd sínu rétta nafni en það var 

Þjóðskjalasafn Íslands. 

    Mikilvægt þótti að taka viðtal við starfsmann hjá Stofnun D þar sem hann bjó yfir þekkingu 

á skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum. Þessi starfsmaður var hluti af markmiðsúrtaki (e. 

purposive sample) rannsóknarinnar, en slíkum úrtökum er beitt þegar rannsakandi þarf að 

beita dómgreind sinni við val á úrtaki sem hæfir markmiði rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson 

og Þorlákur Karlsson, 2003).     

    Útbúinn var viðtalsrammi þar sem spurt var um bakgrunn viðmælenda, notkun 

samfélagsmiðla, fræðslu fyrir starfsmenn um samfélagsmiðla og skjalastjórn, rafræn 

skjalastjórnarkerfi og skjalastjórn á samfélagsmiðlum. Einnig voru viðmælendur spurðir út í 

samstarf skjalastjóra og umsjónarmanna samfélagsmiðla, lög varðandi skjalastjórn, hlutverk 

og ábyrgð starfsmanna og um leiðbeiningar varðandi skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum frá 

Þjóðskjalasafni Íslands (sjá viðauka 1). Sérstakur spurningalisti var útbúinn fyrir sérfræðing á 

Þjóðskjalasafni, en í því viðtali var mest spurt um álit Þjóðskjalasafns á því hvers konar efni á 

samfélagsmiðlum opinberra stofnana bæri að varðveita, auk þess sem viðmælandinn var 

spurður um leiðbeiningar frá safninu um samfélagsmiðla og stjórn og varðveislu efnis á þeim 

(sjá viðauka 2). 
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    Viðtölin voru framkvæmd á tímabilinu 1. október 2013 til 22. janúar 2014 og áttu sér öll 

stað á vinnustöðum viðmælenda. Þau voru 20 til 52 mínútur að lengd og voru öll hljóðrituð 

með leyfi viðmælenda. Viðtölin voru samtals 171 síða af afrituðum texta. 

3.9 Þátttakendur í eigindlegri rannsókn 

Þegar viðmælendur voru valdir hafði rannsakandi í huga að velja þá einstaklinga sem hefðu 

mesta þekkingu á rannsóknarefninu. Þess vegna var notað markmiðsúrtak (e. purposive 

sample) við val á viðmælendum en þá er reynt að hafa samræmi á milli rannsóknarspurninga 

og úrtaks, það er rannsakandinn velur þá einstaklinga sem eiga best við 

rannsóknarspurningarnar (Bryman, 2008). Þetta var einnig gert til þess að auka réttmæti 

rannsóknarinnar. Skjalaverðir, upplýsingafulltrúar og sérfræðingar hjá opinberum stofnunum 

urðu því fyrir valinu sem viðmælendur. Þeim voru gefin gervinöfn til þess að dylja hverjir 

þeir væru. Nöfn þeirra eru: Anna Bjarnadóttir, Árni Kristjánsson, Dagný Magnúsdóttir, 

Halldór Indriðason, Jón Sveinsson, Kjartan Kjartansson, Stefanía Halldórsdóttir og Vigdís 

Bárðardóttir. Þá er viðmælandi á Þjóðskjalasafni nefndur „sérfræðingur á Þjóðskjalasafni“. Í 

töflu 1 er gerð grein fyrir viðmælendum. 

Tafla 1. Viðmælendur, starfsheiti og stofnun. 

3.10 Skráning og greining viðtala 

Hvert viðtal var afritað orðrétt og jafnframt skrifaði rannsakandi hjá sér athugasemdir (AR) og 

hugleiðingar varðandi þau. Þá voru viðtölin marglesin og opinni kóðun beitt, það er hver 

viðtalslína fékk ákveðinn kóða. Við kóðun eru rannsóknargögnin tekin í sundur og brotin 

niður í viðráðanlega hluta sem eru nefndir með ákveðnum kóðum. Kóðun krefst þess að 

stöðugt sé verið að bera saman ólíka hluta gagna og flokka þau í framhaldi af því (Schwandt, 

Nafn viðmælanda Starfsheiti Stofnun 

Anna Bjarnadóttir Ritari/skjalavörður Stofnun B 

Árni Kristjánsson Upplýsingafulltrúi Stofnun C 

Dagný Magnúsdóttir Sérfræðingur Stofnun D 

Halldór Indriðason Skjalavörður Stofnun F 

Jón Sveinsson Sérfræðingur Stofnun A 

Kjartan Kjartansson Sérfræðingur Stofnun B 

Magnea Bragadóttir Sérfræðingur Stofnun G 

Stefanía Halldórsdóttir Sérfræðingur Stofnun E 

Vigdís Bárðardóttir Sérfræðingur Stofnun F 

 Sérfræðingur Þjóðskjalasafn Íslands 
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2007). Að opinni kóðun lokinni var markvissri kóðun beitt, þar sem viðtölin voru lesin yfir 

með ákveðna kóða í huga. Við þessa greiningu komu fram sex þemu. Þau voru: 

1. Notkun og hlutverk samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum. 

2. Varðveisla efnis. 

3. Stefna og reglur. 

4. Fræðsla um samfélagsmiðla og skjalastjórn. 

5. Hlutverk og ábyrgð starfsmanna. 

6. Samstarf umsjónarmanna samfélagsmiðla við skjalastjóra. 

 

Nánari grein verður gerð fyrir þemunum í köflum fjögur til níu. Þar er vitnað beint í 

viðmælendur til þess að rödd þeirra fái að heyrast og í því skyni að frásögnin af 

rannsóknarefninu verði eins trúverðug og mögulegt er. Tilvitnanir í viðmælendur gegna 

einnig því hlutverki að sanna að ákveðin þemu séu ekki úr lausu lofti gripin heldur byggi þau 

á rannsóknargögnunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

3.11 Megindleg rannsókn 

Megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative methods) eru byggðar á tölum, það er, á því 

sem er hægt að telja og mæla. Megindleg aðferðafræði byggist aðallega á því að finna 

meðaltöl og dreifingu í þeim hópum sem svara könnunum og finna hvernig tengsl eru á milli 

hópanna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í megindlegum rannsóknum er unnið með breytur en 

þær eru þau fyrirbæri sem rannsökuð eru og eru mismunandi eftir einstaklingum og 

fyrirbærum (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

    Þar sem megindlegar rannsóknaraðferðir leggja áherslu á almenn einkenni á meðal margra 

tilvika henta þær vel fyrir nokkur aðalmarkmið félagsfræðilegra rannsókna. Þar má nefna að 

bera kennsl á almenn mynstur og tengsl, sannreyna kenningar og gera spár. Þessi markmið 

krefjast þess að mörg tilvik séu rannsökuð og því fleiri sem þau eru þeim mun betra (Ragin og 

Amoroso, 2011). 

    Áreiðanleiki er mjög mikilvægur í megindlegum rannsóknum og vísar til þess hversu 

nákvæm mæling er. Áreiðanleg próf eða mælingar teljast vera nákvæm ef mikil samkvæmni 

er milli endurtekinna eða jafngildra mælinga (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Þá er 

nauðsynlegt að hægt sé að sýna fram á að megindlegar rannsóknir búi yfir réttmæti, en það 

segir til um hvort ákveðin mælitæki, til dæmis spurningakannanir eða próf, mæli það sem þau 

eiga að mæla. Réttmæti er háð áreiðanleika að hluta til, þar sem lítill áreiðanleiki mælitækis 
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minnkar réttmæti þess, en hins vegar tryggir mikill áreiðanleiki mælitækis ekki að réttmæti 

þess sé fullnægjandi (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Reynt hefur verið að tryggja 

áreiðanleika og réttmæti þessarar rannsóknar með því að láta spurningalista endurspegla 

rannsóknarspurningarnar og fá sérfræðinga í skjalastjórn til þess að fara yfir spurningalistann 

og gera athugasemdir varðandi það sem betur mátti fara. Einnig var leitast við að nota einföld 

orð og spyrja skýrra spurninga sem allir svarendur gátu skilið, spyrja um aðeins eitt efnisatriði 

í hverri spurningu, nota helst ekki spurningar með neitun og forðast að nota leiðandi 

spurningar (Þorlákur Karlsson, 2003). 

    Vinna við megindlegan hluta rannsóknarinnar hófst með gerð spurningalista í byrjun 

febrúar 2013. Tveir upplýsingafræðingar, sem hafa sérhæft sig í skjalastjórn, fóru yfir uppkast 

að listanum og gerðu athugasemdir. Tekið var tillit til þessara athugasemda og listanum breytt 

eins og þurfa þótti. Lokaútgáfa spurningalistans varð 37 spurningar (sjá viðauka 3). Flestum 

þeirra var einungis hægt að svara játandi eða neitandi, fjórar spurningar buðu upp á fleiri 

valmöguleika og níu voru opnar. Í þeim tilfellum þegar stofnanir notuðu ekki samfélagsmiðla 

hættu svarendur þátttöku eftir að hafa svarað fjórum fyrstu spurningunum. Spurt var meðal 

annars um hvort viðkomandi stofnun notaði samfélagsmiðla, hvernig notkun miðlanna væri 

háttað og um samstarf skjalastjóra og þeirra sem unnu við samfélagsmiðla. Einnig var spurt 

um stefnu varðandi notkun miðlanna, reglur um stjórn efnis á miðlunum, fræðslu fyrir 

starfsmenn um samfélagsmiðla og skjalastjórn og um leiðbeiningar Þjóðskjalasafns Íslands 

varðandi skjalastjórn á samfélagsmiðlum. 

Einnig voru samin aðfararorð að spurningalistanum (sjá viðauka 3) sem ætluð voru 

þátttakendum í könnuninni. Þar var í stuttu máli gerð grein fyrir rannsókninni og hver 

tilgangurinn með henni væri. Enn fremur var lögð áhersla á að könnunin væri nafnlaus og að 

ekki væri hægt að rekja svör þátttakenda.  

3.12 Framkvæmd megindlegu rannsóknarinnar 

Notað var könnunarkerfi sem heitir QuestionPro til þess að senda spurningakönnunina út til 

þátttakenda. Hún var send út þann 18. mars 2013 á netföng forstöðumanna allra ríkisstofnana, 

sem þá voru 187 talsins. Netföng þeirra var að finna á vefsíðu fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2013). Fyrirkomulagið á 

sendingunni var þannig að hverjum forstöðumanni var sent bréf (sjá viðauka 4) en 

spurningalistann sjálfan var hægt að nálgast með því að smella á hlekk neðar í bréfinu. Í 

bréfinu til forstöðumannanna gerði rannsakandi grein fyrir sér og rannsókn sinni og hvatti þá 

einnig til þess að áframsenda tölvupóstinn til þess starfsmanns stofnunarinnar sem hefði helst 
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þekkingu á rannsóknarefninu, það er notkun stofnunarinnar á samfélagsmiðlum og 

skjalastjórn á efni þeirra, með beiðni um að viðkomandi svaraði könnuninni. Spurningalistinn 

var sendur aftur til allra forstöðumannanna viku síðar eða þann 25. mars 2013 og svo loks í 

þriðja og síðasta sinn þann 3. apríl. Saminn var svolítill texti sem var látinn fylgja þessum 

ítrekunum. 

Það voru 138 stofnanir af 187 sem svöruðu fyrstu fjórum spurningunum, eða 73,8%. Í ljós  

kom að 75 stofnanir notuðu ekki samfélagsmiðla og hættu því þátttöku eftir að hafa svarað 

spurningu númer fjögur þar sem spurt var hvort þær notuðu samfélagsmiðla í starfsemi sinni. 

Stofnanir sem notuðu samfélagsmiðla voru 63 en 48 af þeim luku við að svara könnuninni, 

eða 76,2%. Samkvæmt Baruch og Holtom (2008) er meðaltal svarhlutfalls hjá stofnunum í 

rannsóknum 37,2%, þannig að þátttakan í spurningakönnuninni virðist vera vel viðunandi. 

Niðurstöður könnunarinnar voru greindar í könnunarkerfinu. Gerð verður grein fyrir 

niðurstöðunum í kafla 10.  
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4 Notkun og hlutverk samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum 

Samkvæmt viðtölunum eru hlutverk og notkunarmöguleikar samfélagsmiðla hjá opinberum 

stofnunum ýmisleg. Nefnt var að samfélagsmiðlar væru í aukahlutverki en vefsíður í 

aðalhlutverki varðandi samskipti og upplýsingagjöf til almennings en einnig var bent á að 

samfélagsmiðlar væru sífellt meira notaðir á kostnað vefsíðna. Nokkuð var um svokallaða 

skipulega miðlun, það er að stofnanir settu aðeins efni af vefsíðum sínum á samfélagsmiðla. 

Bent var á að samskipti stofnana við almenning á samfélagsmiðlum þyrftu að vera á 

persónulegum nótum og varast ætti formlegan tón, auk þess sem talað var um að létt og 

óformlegt efni væri sett á miðlana. 

Þá var talað um að markmið með notkun samfélagsmiðla væri upplýsingamiðlun, móttaka 

upplýsinga, að auka sýnileika, að opna stofnanir og auka gagnsæi. Einnig voru nefnd 

markmið eins og kynning á þjónustu stofnana og fræðsla um viðfangsefni þeirra. Þá kom það 

fram að innan opinberra stofnana hefði verið nokkur hræðsla við notkun samfélagsmiðla og 

þá sérstaklega við að vera á persónulegum nótum á þeim. Jafnframt var rætt um að 

almenningur gerði fremur lítið af því að setja efni á samfélagsmiðla opinberra stofnana. 

    Tveir viðmælendur töluðu um að samfélagsmiðlar væru í aukahlutverki en vefsíður í 

aðalhlutverki varðandi samskipti og upplýsingagjöf til almennings. Jón sagði að Facebooksíða 

Stofnunar A væri viðbót við vefsíðu hennar. Samfélagsmiðillinn væri í aukahlutverki eða eins 

og Jón orðaði það: „Þannig að þetta er bara svona viðbótarleið til þess að koma upplýsingum 

á framfæri.“ Jón bætti svo við: 

Við erum ekki að taka neitt og búa til neitt nýtt efni sem að eingöngu birtist á 

Facebooksíðunni þannig að við höfum svona tekið þá svona prinsippákvörðun að 

þarna væri samfélagsmiðill sem að væri svona til upplýsinga og fróðleiks og 

svona kannski framlenging soldið á heimasíðu [Stofnunar A] vegna þess að það 

væru þá kannski ... við erum þá að ná til annarra notenda sem væru ekki mikið á 

hinum hefðbundnu heimasíðum, sem að væru þarna ... þarna náum við ... og plús 

auðvitað að ná samskiptum við fólk svona bara á almennum nótum. 

 

    Árni áleit að samfélagsmiðlar Stofnunar C væru í aukahlutverki og talaði um að vefsíðu 

stofnunarinnar væri ætlað stærra hlutverk með athugasemdakerfi. Hann sagði: 

Já, algjörlega aðalhlutverki. Og raunverulega erum við á leiðinni með að 

samræma soldið. Það er óunnið verk enn sem sagt, sem sagt athugasemdakerfi 

fyrir almenning gegnum vefinn, þannig að þar sem að menn geta komið með 
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ábendingar eða kvartanir, sem yrði þá tekið á því með hérna meiri formfestu og þá 

er spurning hvernig menn geta tengt þá inn í það sem kemur, ábendingar eða 

kvartanir sem koma á Facebook. 

 

    Vigdís hafði aðra sögu að segja en Jón og Árni. Hún benti á að vefsíða Stofnunar F hefði 

verið í aðalhlutverki og samfélagsmiðlar í aukahlutverki varðandi samskipti við almenning og 

upplýsingagjöf, en nú væri dæmið að snúast við. Hún sagði: „Við vorum með þetta: Já, 

heimasíðan er höbbinn, þar verða allar upplýsingar, þetta er bara tól til þess að beina umferð 

inn á heimasíðuna, en núna er það náttúrlega ekki og þú veist ... heimsóknum á heimasíður 

almennt og hjá okkur líka, þeim er bara að fækka.“ 

    Þrír viðmælendur lögðu áherslu á að starfsmenn opinberra stofnana, sem settu efni á 

samfélagsmiðla þeirra, þyrftu að vera óformlegir og geta sýnt mannlega hlið á miðlunum. 

Kjartan talaði um hvernig ætti að nota samfélagsmiðla og nefndi meðal annars að samskipti 

við almenning ættu að vera á persónulegum nótum og varast ætti formlegan tón. Hann sagði: 

Samfélagsmiðlar virka ... þeir eru náttúrlega „peer to peer“ og verða miklu meira 

svona jafningjasamskipti þannig að fólk vill kannski ekki endilega heyra einhver 

mjög fáguð stíliseruð skilaboð frá einhverju svona „fjölmiðlauniti“. Það vill heyra 

bara hvað [X] á götunni hefur að segja. Og ég held að þetta eigi við í raun og veru 

alls staðar þar sem samfélagsmiðlar eru notaðir. Menn vilja heyra skilaboð frá 

svona fólki eins og maður sjálfur grunar mig. 

 

    Vigdís tók í sama streng og Kjartan. Hún talaði um að þeir sem ynnu við samfélagsmiðla 

Stofnunar F hefðu ákveðið að vera á persónulegum og óformlegum nótum á samfélagsmiðlum 

stofnunarinnar. Hún sagði: 

Vera stuttorð, engar langlokur, engan kansellístíl, ekki eins og þú sért að skrifa 

frétt á heimasíðu eða erindi eða minnisblað eða eitthvað. Og vera óformleg. Það 

skiptir okkur miklu máli. ... Það var alveg svona meðvituð ákvörðun sem við 

tókum í upphafi, að tala ekki um [X] eða [X] og bentum undirstofnunum á það 

líka því við viljum vera „approachable“ og hérna sýna soldið mannlegri hlið fyrir 

það að til dæmis ef við setjum myndir af starfsfólki hér, Jólapeysudagurinn eða 

Appelsínuguli dagurinn í samstarfi við Unifem, nei, UN Women. Allir klæddust 

appelsínugulu til að mótmæla ofbeldi gegn konum. Að það sprengir allan „like“ 

skala hjá okkur. Að hérna að fólk vill sjá bara einhver andlit, sé bara svona 

venjulegt fólk þarna að vinna og það sé að borða bollur á Bolludaginn. 

 

    Magnea talaði á sömu nótum og Kjartan og Vigdís og áleit að það væri nauðsynlegt að þeir 

starfsmenn sem settu efni á samfélagsmiðla stofnana gætu sýnt mannlega hlið. Hún sagði að 

það þyrfti kannski nýja hugsun og þeir sem ætluðu að taka þátt á samfélagsmiðlum þyrftu að 

geta talað við fólk. Þeir þyrftu að geta verið blanda af stofnun og sjálfum sér.  
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    Efnið á samfélagsmiðlum stofnana var tekið úr ýmsum áttum. Kjartan sagði að efnið sem 

að Stofnun B setti inn á samfélagsmiðla sína væri bæði frumsamið og kæmi einnig annars 

staðar frá: „Ég vildi óska að maður væri það frjór að þetta kæmi allt frá manni sjálfum. Þetta 

er í raun og veru ... þetta kemur bara alls staðar frá og þetta geta verið einhverjar ákveðnar 

fréttir sem eru mikið í umfjöllun að þá getur verið gott að nýta það til þess að lauma inn 

einhverjum góðum boðskap.“ 

    Kjartan bætti svo við að töluvert væri um að efni væri tekið af vefsíðu stofnunarinnar og 

sett á samfélagsmiðla hennar: „Allt svona ítarefni ... við auðvitað reynum að endurnýta allt 

ítarefni sem er til því að auðvitað vefurinn okkar er til dæmis bara fullur [af] alveg full 

frambærilegu efni sem er kannski ekkert mikið notað. Þá getur líka bara verið mjög þægilegt 

að fara stundum á vefinn og skoða hvað er ... hvað á vel heima í umræðunni í dag.“ 

    Dagný sagði að á Facebooksíðu Stofnunar D væri vísað í fréttir á vefsíðu stofnunarinnar 

auk þess sem vísað væri í innlendar og erlendar fréttir annars staðar frá. Dagný orðaði þetta 

svo: „Þannig að við setjum inn þetta hefðbundna sem er tilvísun á vefinn. Við erum með 

fréttir á vefnum, vísum á þær og síðan erum við að vísa á aðrar fréttir eins og sem sagt aðrar 

fréttir á vef eins og frá Félagi [X], frá [X] ef það er eitthvað að gerast.“ 

    Dagný lagði áherslu á að blandað væri saman fræðslu og léttmeti: „Og svo sömuleiðis eru 

erlendar fréttir og þá er það, velur maður soldið svona sitt á hvað, kannski sem sagt léttmeti 

svona sem maður segir, en síðan inn á milli sem sagt það sem maður, maður þarf eiginlega að 

hafa sitt á hvað léttmeti og síðan einhverja fræðslu.“ 

    Dagný benti á að það væri nauðsynlegt að þeir sem settu efni á samfélagsmiðla stofnana 

væru virkir, því annars væri áhugi almennings fljótur að dofna: 

Og það sem ég held að margir opinberir aðilar ... ekki ... ég er alls ekki að segja 

allir heldur margir flaski á, það er að hugsa þetta soldið eins og vefinn af því að 

með vefinn að þá setur maður kannski tvær fréttir á viku eða eitthvað slíkt á 

meðan með Facebook er talað um að það sé svona hæfilegt að setja svona tvær til 

þrjár færslur á dag, sem sagt ef vel eigi að vera. Ef eigi að halda áhuganum. Það 

sem maður finnur fyrir er að um leið og maður sjálfur, sem sagt eins og í dag, þá 

er ég ein hjá [Stofnun D] sem er að setja færslur á Facebook. Áður vorum við tvö, 

þrjú og þá stundum hefur, er stundum mikið að gera í vinnunni og svo mikið að 

gera heima og þá sér maður strax segjum eins og núna þá er ég ódugleg um 

helgina sem sagt og þá strax dettur niður aðsóknin og það dettur, fólk sem skráir 

sig af, út af síðunni, sem sagt „unlækar“ henni. 
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    Vigdís sagði að efnið á miðlana kæmi frá starfsfólki, af vefsíðu stofnunarinnar, frá 

undirstofnunum og samstarfsaðilum. Hún lagði áherslu á að létt og óformlegt efni færi inn á 

samfélagsmiðlana. Hún komst svo að orði: 

Við höfum verið soldið mikið að toga til okkar samstarfsmanna, en það er ... þetta 

er bara svona ákveðið verklag sem þarf að myndast. Núna er fólk orðið miklu 

meðvitaðra um þetta, þannig að það er að láta okkur vita. Það er að senda okkur 

myndir þegar það er erlendis og við erum að nota efni náttúrlega af vefnum okkar, 

bæði vekja athygli á fréttum, en líka nota þennan miðil í alls konar hluti sem eiga 

kannski ekki heima í einhverjum svona formlegum kanölum eins og fréttavef. 

Fréttavef oft skrifuð [svo] öðruvísi. Það er kannski svona, þarf að vera stærri biti, 

þannig að ef við erum með eitthvað svona skemmtilegt og léttara sem að kannski 

færi ekki alveg inn á vefinn að þá notum við Facebook og Twitter í það. Og við 

erum dugleg að líka hérna að deila efni frá undirstofnunum okkar og 

samstarfsaðilum, við hérna „retweetum“ frá [X] og [X] og svona hvað eftir því 

hvað er í gangi hverju sinni, þannig að við erum að fá eiginlega bara efni úr öllum 

áttum. Og að búa til líka. 

 

    Vigdís talaði enn fremur um að lítið væri um það hjá Stofnun F að sett væri frumsamið efni 

á samfélagsmiðla hennar: „Þannig að efnið er jú í meirihluta fengið annars staðar frá. Annað 

hvort hérna inni eða utanfrá.“ 

    Tveir viðmælendur sögðu að markmiðið með notkun samfélagsmiðla væri að opna 

stofnanir og auka gagnsæi. Það kom fram hjá Kjartani að markmið Stofnunar B með notkun 

samfélagsmiðla væru að auka öryggi, efla upplýsingamiðlun, stuðla að meiri samskiptum við 

almenning og að auka sýnileika stofnunarinnar. Hann komst svo að orði: 

Það eru yfirmarkmiðin ... Sem sagt þetta er eitt af leiðarstefum [stofnunarinnar] og 

undir því auðvitað fellur að það er skilvirk upplýsingamiðlun og það er hérna 

meiri og bættari samskipti við borgarana til þess að [stofnunin] geti innt sitt 

hlutverk betur af hendi. Og síðan er hérna skal ég þér segja ... algjörlega búinn að 

hugsa þetta allt áðan ... síðan er auðvitað líka að auka sýnileika [stofnunarinnar] 

og rannsóknir sýna meðal annars að sýnileiki [stofnana] eykst við … við 

„presence“ á hérna samfélagsmiðlum. 

 

    Kjartan ræddi um að samfélagsmiðlar væru notaðir til að opna Stofnun B, bæði til að sýna 

almenningi hvað starfsmenn hennar væru að sýsla við og til að borgarar gætu veitt stofnuninni 

upplýsingar um ýmislegt. Hann sagði: 

Það er auðvitað verið að opna dyrnar. Það er auðvitað verið að bjóða fólki inn og 

það er verið að bjóða fólki að koma inn með ábendingar og upplýsingar og þá líka 

verður stofnunin að vera í stakk búin til þess að taka á móti því. Og það er kannski 

það sem hefur auðvitað gerst að ég held að flestar deildir og flest apparöt innan 

stofnunarinnar hafi líka verið mjög sátt við að geta fengið inn alls konar 

upplýsingar sem fólk hafði yfir að búa. 
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    Kjartan bætti því við að opnun Stofnunar B með notkun samfélagsmiðla hefði bætt 

almenningsálitið á stofnuninni og aukið skilning almennings á störfum hennar: 

Þannig að ég held að bæði held ég ... grunar mig og það er kannski meira 

tilfinning að mig grunar að þetta hafi stuðlað að í raun og veru og hjálpað til við 

betra almenningsálit gagnvart stofnuninni, en ekki síður kannski og það hlutast til 

af betri skilning á störfum stofnunarinnar. ... Og ég held það að það hafi bara gert 

okkur gott að gera fólki kleift að sjá hvað við erum að sýsla við, hvernig okkar 

vinna er og líka að geta þá svarað fólki þegar það vill senda okkur ábendingar eða 

eru ósátt við vinnubrögðin. Við getum þá líka bara útskýrt hvað er í gangi og gefið 

fólki líka „kanal“ til þess að koma þeim ábendingum áleiðis. Þannig að ég held að 

almennt séð þá sé það bara jákvætt. 

 

    Vigdís tók undir með Kjartani og talaði um að markmiðið með notkun samfélagsmiðla hjá 

Stofnun F væri að opna stofnunina og auka gagnsæi varðandi störf hennar. Hún sagði: 

... fólk telur okkur alveg nauðsynleg, en veit ekki alveg hvað við erum að gera og 

finnst við gamaldags og ógegnsæ. Og hérna þetta er ... við höfum reyndar tekið 

okkur alveg rosalega á einmitt síðastliðin hérna tvö, þrjú ár í þessu að opna okkur 

og við erum að gera meira og meira og þessi upplýsingavinna sem að er í ferli 

hérna inni núna miðar öll að því að leyfa fólki að sjá og kynnast hvað það er sem 

við gerum. 

 

    Markmiðið með notkun samfélagsmiðla sagði Árni vera að efla upplýsingamiðlun 

Stofnunar C: „Það er bara ... ja, það er að koma upplýsingum til fleiri. Það er greinilegt að 

hérna að það eru margir sem vilja frekar vera gera eitthvað á Facebook heldur en að hringja í 

[X] eða skoða heimasíðuna hjá okkur. Þannig að þú nærð svona til kannski einhvers aukins 

hóps.“ Árni bætti svo við: „Og að náttúrlega þessi upplýsingamiðlun skiptir [Stofnun C] 

miklu máli þannig að það borgar sig að byrja og svo þróast hlutirnir hægt og hægt.“ 

    Þá talaði Dagný um að markmið Stofnunar D með að nota samfélagsmiðil væri að kynna 

þjónustu stofnunarinnar og að auka þekkingu á viðfangsefnum hennar. 

    Stefanía lagði áherslu á að þótt samfélagsmiðlar væru öflug tæki fyrir stofnanir til að auka 

samskipti við almenning, mætti stjórn og varðveisla gagna á miðlunum ekki verða útundan. 

Hún tók Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu sem dæmi: 

Það var rosa fínt erindi frá hérna ... hann Stefán frá lögreglunni af því að þeir hafa 

verið svo framarlega í hérna að nota Facebook og Twitter og hérna YouTube og 

hérna og þeir hafa svona náð miklu betur til borgaranna, ávinningurinn er alveg 

augljóslega mjög góður og þannig að þú veist tækið ... ekki spurning fyrir þá að 

hérna þú veist þegar þeir eru að nota þetta tæki en þú veist að þeir voru greinilega 

ekki búnir að huga að hinum endanum hvar eru þeir að vista gögnin. 
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    Anna sagðist lítið vita um notkun samfélagsmiðla hjá Stofnun B: „Veistu það að ég hef 

bara lítið sem ekkert sett mig inn í þá. Ég hérna fer sem minnst hérna ... ég hef nóg að gera í 

vinnunni þannig að ég vinn við mitt og fer sem minnst inn á þetta þegar ég kem heim til mín. 

Þannig að ég er ekki mikið að fylgjast með þeim. Ég get alveg sagt það.“ 

    Tveir viðmælendur töluðu um að samfélagsmiðlar væru aðeins nýttir í svokallaða skipulega 

miðlun. Árni sagði að efni sem færi á samfélagsmiðla Stofnunar C kæmi að langmestu leyti af 

vefsíðu stofnunarinnar: „Allar fréttir sem fara á heimasíðuna fara sjálfkrafa ... en það er fyrst 

og fremst þetta efni, það er mjög lítið af einhverju öðru.“ 

    Magnea talaði um könnunina Hvað er spunnið í opinbera vefi 2013? og sagði að 

samkvæmt niðurstöðum hennar væri það algengt á meðal opinberra stofnana að vannýta 

möguleika samfélagsmiðla, það er að setja aðeins fréttir á þá af vefsíðum sínum. Hún sagði að 

stofnanirnar væru í rauninni ekkert að nota samfélagsmiðilinn sem slíkan og það þyrfti 

svolítið meira til og jafnvel breytta menningu til þess að stofnanir yrðu virkar á 

samfélagsmiðlum. Einnig þyrftu stofnanir að virkja fólk sem bæri ábyrgð á að taka þátt í 

samskiptum á samfélagsmiðlum. 

    Fjórir viðmælendur sögðu að lítið efni kæmi frá almenningi á samfélagsmiðla stofnana sem 

þeir störfuðu hjá. Jón talaði um að það væru helst athugasemdir við færslur og fyrirspurnir 

sem kæmu frá almenningi á samfélagsmiðil Stofnunar A. Hann sagði: 

Það kemur ekkert. Við hleypum raunverulega ... það getur enginn sett inn annað 

en athugasemdir við það sem að við erum að ... skilurðu ... og þá eru svona 

athugasemdirnar yfirleitt annaðhvort einhvers konar hrifning eða vonbrigði, en 

það eru mjög ... yfirleitt þessi viðbrögð sem að við höfum fengið eru yfirleitt mjög 

stutt og hnitmiðuð. Við erum einstaka sinnum að fá svona fyrirspurnir um 

einhvers konar fyrirbrigði í [X] og sem að eru [þess] eðlis að við ákváðum að 

svara beint á Facebook. 

 

    Árni sagði að almenningur gerði lítið af því að setja efni á samfélagsmiðla Stofnunar C og 

það væri þá yfirleitt neikvætt. Árni komst svo að orði: „Það er ekkert, raunverulega ekki mjög 

mikið, en ef það er eitthvað, þá er það yfirleitt athugasemdir og gagnrýni yfirleitt í 

meirihluta.“ 

    Dagný talaði um það kæmi lítið efni frá almenningi á Facebooksíðu Stofnunar D: „Það er 

hjá okkur er það bara mjög lítið sem kemur frá almenningi. Og það er helst sem sagt að fólk 

sendi inn athugasemdir við færslur og einstaka sinnum fáum við skilaboð.“ 

    Þegar Vigdís var spurð um hvers konar efni kæmi frá almenningi inn á samfélagsmiðla 

Stofnunar F sagði hún að það væri lítið um það en það væru þá helst fyrirspurnir. Þeim væri 
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annaðhvort svarað á staðlaðan máta eða beint til sérfræðinga stofnunarinnar. Vigdís orðaði 

þetta svo: 

Ekki mikið. Nei, það er hérna, við erum farin að fá fyrirspurnir inn á Facebook, 

ekki margar, en það kemur fyrir og við svörum því bara strax, annaðhvort hérna ... 

það er sama lag og við höfum bara á móttöku fyrirspurna í gegnum vefinn okkar, 

nema það að þetta náttúrlega fer ekki í skjalasafnið og þessu er svarað bara, 

annaðhvort svörum við þessu af því við sjáum um að svara fyrirspurnum á Netinu, 

þannig að við erum með stöðluð svör og vitum svona nokkurn veginn ef þetta er 

eitthvað svona almenns eðlis, en ef það er eitthvað sem krefst sérfræðiþekkingar 

þá leitum við strax til hérna viðkomandi aðila og bara biðjum að þessu sé svarað 

soldið skilmerkilega og hratt. En svo er að koma, jú, jú, fólk póstar þarna inn og 

hérna það er örsjaldan. 

 

    Tveir viðmælendur töluðu um að hræðslu og andstöðu við notkun samfélagsmiðla hefði 

gætt á meðal starfsmanna. Vigdís ræddi um að töluverð hræðsla hefði verið innan Stofnunar F 

við viðbrögð almennings þegar var verið að undirbúa notkun samfélagsmiðla hjá stofnuninni, 

en sá ótti hefði verið ástæðulaus. Hún sagði: 

Þegar við byrjuðum og fara að henda af stað þessum Facebook pælingum, þá 

settum við upp lista um það svona „pros and cons“ og gallalistinn var töluvert 

lengri. Við vorum svo hrædd um það gerðist svona einhverjar árásir og fólk væri 

brjálað og allir svo ósáttir við okkur og það myndi bara rigna yfir okkur 

skömmunum og ... en það var ekki. Reynslan sýndi það að það er ótrúlega sjaldan 

sem að það kemur upp eitthvað leiðinlegt og við höfum, setjum okkur hérna, við 

erum með „disclaimer“ inni á Facebooksíðunum okkar um að við áskiljum okkur 

rétt til þess að fjarlægja ummæli sem eru meiðandi eða særandi eða óviðeigandi 

plús það sem gildir bara ... almennar Facebookreglur. Og það kemur örsjaldan 

fyrir að við þurfum að fela hérna eða eyða kommentum. 

 

    Magnea talaði um að það gætti nokkurrar hræðslu á meðal opinberra stofnana við að nota 

samfélagsmiðla í það sem þeir eru ætlaðir fyrir. Hún áleit að fólk í stjórnsýslunni óttaðist að fá 

neikvæð viðbrögð frá almenningi ef það væri óformlegt og á persónulegum nótum á 

samfélagsmiðlum stofnana. Hún sagði að það væri búið að vefjast töluvert fyrir opinberum 

aðilum hvernig þeir ættu að nýta sér samfélagsmiðla og talaði um að það væri mjög mikil 

hræðsla hjá opinberum aðilum við að tala beint við fólk. Magnea tók dæmi af því þegar 

bloggið var í deiglunni að þá hefði mikið verið rætt í stjórnsýslunni hvort að hún ætti að vera 

að blogga. Menn hefðu verið hræddir við að fá aðallega á sig neikvæða umræðu og skammir. 

    Magnea benti á að það væri ástæðulaust fyrir stofnanir að gefast strax upp þótt þær fengju 

slæmt umtal á samfélagsmiðla sína. Hún tók dæmi af Stofnun G sem fór á Facebook árið 

2010. Það hefði ekki liðið langur tími áður en skítkast kom: „Æ, þið eruð svo vitlaus og 

gamaldags“. Magnea sagði að starfsfólkið hefði tekið þetta nærri sér en spurði hvort þetta 
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segði ekki meira um þann sem skrifaði en starfsfólkið hjá stofnuninni. Hún sagði að þetta 

hefði verið erfitt og það hefði endað með því að lokað var á umræður í bili. Magnea sagði 

síðan að þetta hefði einkennt nokkuð umræðuna varðandi að opinberir aðilar tækju þátt á 

samfélagsmiðlum. 

    Magnea talaði um að margar opinberar stofnanir hefðu lokað fyrir Facebook til að tryggja 

að starfsmenn notuðu ekki vinnutímann til að vera á þeim miðli. Hún sagðist vera mótfallin 

þessu og benti á aðra netmiðla sem þyrfti þá líka að loka. Hún talaði um að á tímabili hefði 

hver stofnunin apað eftir annarri að loka á Facebook en hennar skoðun væri sú að þá væri 

alveg eins hægt að loka á mbl.is eða hverja aðra vefsíðu sem fólk notaði mikið. Ef stofnanir 

væru hræddar við að starfsfólk notaði vinnutímann til að vera á Facebook, þá notaði það hann 

alveg eins á mbl.is eða á einhverri annarri vinsælli fréttasíðu. Þá sagði Magnea að fólk hefði 

líka sagt að það gætu komið vírusar með Facebook, en þá væri allt eins hægt að banna fólki að 

nota Google því það væri auðveldlega hægt að fá vírus þegar leitað væri að efni á Google og 

rambað væri inn á síður sem fólk þekkti ekki. Magnea sagði síðan að hún hefði verið mjög 

mikill talsmaður þess að hafa allt opið. 

    Magnea benti á að betra væri að setja fram stefnu um notkun starfsmanna á 

samfélagsmiðlum frekar en að loka fyrir þá. Hún sagði að Stofnun G hefði sett fram stefnu 

eða leiðbeiningar um það hvernig ætti að umgangast samfélagsmiðla. Það væri að minnsta 

kosti mun betra að setja reglur en að loka á miðlana. 

    Magnea áleit að það sem vantaði á meðal opinberra stofnana væri að þora að nota 

samfélagsmiðla í það sem þeir væru gerðir fyrir og benti á Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu 

sem dæmi um hið gagnstæða. Hún sagði að Stefán Eiríksson, lögreglustjóri, væri mikill 

frumkvöðull og hefði í rauninni komið þessu öllu af stað og hefði þorað. Magnea sagði að það 

að þora væri fyrst og fremst það sem vantaði hjá mörgum opinberum aðilum. 

    Það var sem sagt nokkuð mismunandi hvaða hlutverki viðmælendur töldu að 

samfélagsmiðlar opinberra stofnana ættu að gegna. Þá kom fram að notkun miðlanna var með 

ýmsu móti hjá stofnununum. Nefnt var að markmið með notkun samfélagsmiðla væri meðal 

annars miðlun og móttaka á upplýsingum, aukinn sýnileiki og aukið gagnsæi. Talað var um að 

samfélagsmiðlar væru í aukahlutverki miðað við vefsíður stofnana, en einnig var nefnt að 

samfélagsmiðlar yrðu sífellt vinsælli á kostnað vefsíðna. Töluvert var um að efni á 

samfélagsmiðlum opinberra stofnana kæmi einungis af vefsíðum þeirra, en hjá nokkrum 

stofnunum var einnig vísað í fréttir annars staðar frá. Aðeins í tveimur tilvikum settu stofnanir 

frumsamið efni á samfélagsmiðla sína í einhverjum mæli. 
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    Nokkrir viðmælenda töluðu um mikilvægi þess að vera blátt áfram og alþýðlegur á 

samfélagsmiðlum stofnana og að sett væri létt og óformlegt efni á miðlana. Einnig kom það 

fram að nokkur beygur hefði verið innan opinberra stofnana við notkun samfélagsmiðla, 

einkum við að vera á persónulegum nótum á þeim. Þá nefndu nokkrir viðmælenda að 

stofnanirnar sem þeir störfuðu hjá fengju lítið efni frá almenningi á samfélagsmiðla sína. 
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5 Varðveisla efnis 

Í viðtölunum kom fram að í öllum tilvikum nema tveimur, Stofnun B og Stofnun F, varðveittu 

stofnanir efni af samfélagsmiðlum sem bar að varðveita samkvæmt lögum. Þá var annars 

vegar um að ræða formleg erindi eða mál tengd starfsemi stofnana sem almenningur sendi á 

miðlana. Hins vegar var um að ræða efni sem stofnanir settu inn á miðlana og var einnig til 

annars staðar, líkt og á heimasíðum stofnana. 

Jón lagði áherslu á að allt efni sem samfélagsmiðlahópur Stofnunar A setti inn á 

Facebooksíðu hennar væri til annars staðar og varðveitt. Hann sagði: 

Ja, raunverulega allt sem að við setjum frá okkur lítum við á sem að ... er sem sagt 

... er efni sem við höfum varðveitt og geymum annars staðar. Það er nánast, þó 

það sé bara einhver léttvæg mynd þá er hún geymd í hérna aftur myndasafni 

stofnunarinnar og skráð og geymd þar og hérna aftur gervitunglamyndir sem að 

við höfum unnið og sett inn á samfélagsmiðilinn að þær hafa ... eru líka til á 

heimasíðunni og eru geymd og varðveitt þar. Þannig að öll ... allt efni sem við 

setjum frá okkur ... er undir hattinum varðveisla. 

 

Jón ræddi um að efni sem kæmi frá almenningi á Facebooksíðuna væri ekki varðveitt nema 

um formleg erindi eða fyrirspurnir væri að ræða. Þá sagði Jón að Stofnun A hefði það 

fyrirkomulag að biðja fólk að senda fyrirspurn á heimasíðu stofnunarinnar þar sem henni væri 

svarað og í framhaldinu væri hún sett í rafrænt skjalastjórnarkerfi til varðveislu. Hins vegar 

væri efni frá almenningi líkt og almennar athugasemdir við færslur talið vera óformlegt og 

væri því ekki varðveitt. Um þetta sagði Jón: 

 En svo er það náttúrlega hinn vinkillinn. Það eru viðbrögðin sem að við höfum 

eiginlega algjörlega „ignorerað“ sem einhvers konar ... hérna aftur hin svona 

óformlegu viðbrögð frá almenningi eða þeim sem eru notendur að Facebook og 

telja sig eitthvað vilja setja annaðhvort líkar eða ekki eða bara skrifa einhverjar 

athugasemdir við á okkar samfélagsmiðlum. Það „ignorerum“ við í prinsippinu 

alveg annað en bara okkur ... skemmtum okkur yfir þessu. 

 

Kjartan talaði á svipuðum nótum og Jón um varðveislu efnis af samfélagsmiðlunum nema 

hvað að almenningur þyrfti ekki að beina fyrirspurnum sínum eða ábendingum á vefsíðu 

stofnunarinnar líkt og hjá Stofnun A. Kjartan sagði að almennum fyrirspurnum væri svarað á 

samfélagsmiðlum stofnunarinnar og þær ekki vistaðar þar sem litið væri á þetta efni eins og 

símtöl til stofnunarinnar sem væru hvorki hljóðrituð né vistuð. Þá væri efni, sem Stofnun B 
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setti á samfélagsmiðla sína, ekki varðveitt þar sem litið væri á það eins og viðtöl við fjölmiðla 

sem væru ekki vistuð með markvissum hætti. Um þetta sagði Kjartan: 

Sem sagt að það sem er gefið út og sent út eins og til dæmis bara hérna 

ábendingar sem eru settar á Fésbókina að það kannski er farið með það svipað 

eins og viðtöl við fjölmiðla. Þau eru ekki vistuð með markvissum hætti. Og að 

sama skapi að fyrirspurnir og annað efni og innsendingar hvort sem heldur í 

einkaskilaboðum eða á opnum vegg að það er kannski farið með þau eins og 

símtöl sem myndu berast inn í húsið sem eru ekki hljóðrituð eða vörsluð á annan 

hátt. 

 

Kjartan sagði enn fremur að Stofnun B varðveitti einungis efni á samfélagsmiðlum hennar 

sem teldist vera formleg erindi, til dæmis ábendingar almennings varðandi rannsókn eða 

ábendingar sem leiddu til rannsóknar. Um þetta sagði Kjartan: „Ef að til dæmis við fáum 

ábendingu inn varðandi ákveðið mál, segjum ákveðna rannsókn, þá er efnið vistað, þá eru 

tekin skjáskot af því og það er vistað og það er varslað í málinu inni í [X]kerfinu sem að 

heldur í raun og veru utan um öll skjöl í málinu.“ 

Anna hjá Stofnun B lagði áherslu á að hún kæmi ekkert að varðveislu efnis af 

samfélagsmiðlum stofnunarinnar og hún sæi einungis um skjalahald sem tengdist rafrænu 

skjalastjórnarkerfi stofnunarinnar, GoPro. Það efni af samfélagsmiðlunum sem væri varðveitt 

færi einungis í [X]kerfi Stofnunar B sem hún hefði ekkert um að segja þar sem [X]stofnun 

héldi utan um það kerfi. Anna sagði: 

Og hérna það hefur sosum aldrei komið upp spurning eða vaknað sú spurning 

hvort að það sem kemur inn hérna í gegnum samfélagsmiðlana hvernig það er 

vistað og hvernig Þjóðskjalasafn hefur ... eða hvort það er eitthvað samband þar á 

milli. Ég hef bara aldrei spurt þeirrar spurningar af því að það er ekkert inni á 

mínu borði. 

 

Sérfræðingurinn á Þjóðskjalasafni Íslands talaði um að skilaskyldum aðilum til 

Þjóðskjalasafns bæri ávallt að vista formleg erindi og skipti þá ekki máli í hvaða formi þau 

væru eða með hvaða leiðum þau bærust til stofnana. Hann sagði: 

Þá skiptir eiginlega ekki máli hvernig erindið berst, hvort sem að það er í 

skilaboðum á Facebook eða hvort sem það er í athugasemdum á Facebook. Ef það 

er eitthvað sem krefst afgreiðslu stofnunarinnar, að hún eigi að sinna þessu lögum 

samkvæmt að þá þarf hún að gera það. Þá tekur hún þessar upplýsingar, skráir inn 

í sína málaskrá. Ef að þetta eru bara upplýsingar bara, já, frábær status eða 

eitthvað svoleiðis, þú ert ekkert að fara að taka þetta til varðveislu. Alveg eins og 

þú ert ekki að fara að taka allan tölvupóstinn sem að starfsmaður stofnunar fær 

sendan í sínu starfi. Hann fer aldrei í varanlega varðveislu í skjalasafni 

stofnunarinnar. Bara sá tölvupóstur sem að varðar eitthvað erindi eða varpar ljósi 

á það, felur í sér ákvörðun. Eitthvað slíkt. Sama í raun og veru á við um þessa 

samfélagsmiðla. Við erum alltaf að horfa á efnið en ekki formið sko. Ef þetta eru 
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upplýsingar sem varða mál hjá stofnuninni, þá ber að fanga inn í skjalasafn 

stofnunarinnar og oftast er það málasafn. 

 

    Sérfræðingurinn á Þjóðskjalasafni sagði að það færi eftir því hvort stofnanir væru í 

pappírsskjalavörslu eða rafrænni skjalavörslu hvernig best væri að þær varðveittu efni af 

samfélagsmiðlum sínum. Hann sagði: 

Ef stofnunin er í pappírsskjalavörslu sem að flestar stofnanir eru í dag, þá 

væntanlega bara prenta þær út fyrirspurnina eða athugasemdina eða eitthvað slíkt. 

Skrá svo upplýsingar um það í málaskrána og leggja upp í málasafnið. Ef þetta er 

rafrænt, þá annaðhvort er tekin skjámynd af þessu eða eitthvað slíkt. Ef það er 

hægt að vista þetta sem bara textaskjal eða eitthvað, þá er það þannig fangað inn í 

rafrænt skjalavörslukerfi eins og ég sagði áðan varðandi skjalavörslu. 

 

Þá nefndi sérfræðingurinn á Þjóðskjalasafni nokkur lög sem opinberum stofnunum bæri að 

hlíta varðandi stjórn og varðveislu efnis af samfélagsmiðlum: 

Þeim ber náttúrlega að hlíta lögum um Þjóðskjalasafn Íslands sem að segja að þau 

verða að náttúrlega ... megi ekki eyða neinu skjali nema með heimild safnsins. 

Verða að varðveita öll gögn. Þar segir líka að þeir þurfi að skrá upplýsingar um 

mál sem koma til meðferðar hjá þeim. Það er í lögum um Þjóðskjalasafn. Þau 

þurfa að hlíta þeim lögum. Svo eru náttúrlega Upplýsingalög sem að eru og 

Stjórnsýslulög um málsmeðferð. Þau þurfa að hlíta þeim varðandi skjalavörsluna. 

Og varðandi varðveislu á þessum vefsíðum þá hlýtur að vera Skylduskilalögin 

líka. Ég myndi halda það. 

 

    Líkt og Jón lagði Árni áherslu á að allt efni sem stofnunin setti á samfélagsmiðil sinn væri 

til annars staðar, annaðhvort fengið af vefsíðu stofnunarinnar eða úr tölvupósti. Þetta efni væri 

allt varðveitt. Árni komst svo að orði: „Já, þetta er allt af, þetta er bara ... ég tek þetta bara 

beint af heimasíðunni okkar eða úr pósti. En þetta er allt, þetta er allt saman sem er á 

heimasíðunni. Þar er allt og það efni er allt geymt og … og tímasett hvenær það fer á vefinn 

og allar þær upplýsingar eru sem sagt varðveittar aftur í tímann.“ 

Árni talaði einnig um að fyrirspurnir frá almenningi sem stofnunin þyrfti að bregðast við 

væru varðveittar með svarinu við erindinu. Hann sagði: 

Þannig að ef það ... þegar það kemur athugasemd á Facebook, þá yfirleitt þá afla 

ég mér upplýsinga í tölvupósti um það og nota það svo til þess að svara. Þannig að 

þessir tölvupóstar þeir þá set ég inn í GoPro. Þannig að fyrirspurnin hún kemur 

fram geri bara „copy paste“ á fyrirspurnina og þá svarið frá starfsmanninum hér 

sem sagt vista ég sem sagt í GoPro. 
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    Árni bætti svo við: „Ég hef bara einn stað í GoPro sem heitir Fyrirspurnir til 

upplýsingafulltrúa eftir árum þannig að það þá, en það þær fá ... það er ekki númer, það er 

ekki málsnúmer á þeim.“ 

    Það kom fram hjá Dagnýju að formleg erindi frá almenningi, til dæmis fyrirspurnir sem 

krefðust viðbragða hjá stofnuninni, væru vistuð í rafrænu skjalastjórnarkerfi hennar. Hún 

komst svo að orði: 

... þá tökum við þessu í rauninni eins og beiðni og þannig að við svörum þá 

yfirleitt ekki á miðlinum sjálfum heldur sem sagt tökum við sem sagt skjáskot af 

færslunni til þess að það sjáist aðeins samhengið og síðan sem sagt kóperum við 

upplýsingarnar og setjum inn í skjalavistunarkerfið þannig að þetta sé bæði sem 

skjáskot og sem sagt upplýsingarnar og síðan fer þetta bara í venjulegt ferli, bara 

eins og þetta hefði verið símtal eða tölvupóstur. 

 

    Dagný bætti því svo við að þau hjá Stofnun D hefðu tekið þá ákvörðun að varðveita allar 

fyrirspurnir frá almenningi sem kæmu á Facebooksíðuna. Hún sagði: „ ... en í sambandi við 

varðveislugildið að þá höfum við frekar reynt að bara varðveita allt frá ákveðnum tímabilum 

frekar en að velja eitthvað.“ 

Dagný sagði að efni, sem stofnunin setti á Facebooksíðu sína, væri ekki varðveitt í 

skjalastjórnarkerfi hennar þar sem um almennt efni væri að ræða. Hins vegar hefði hún nýtt 

sér vistunarmöguleika á Facebook sem er kallaður „archiving“. Um þetta sagði Dagný: 

En síðan það sem við erum að setja inn á að við höfum ekki vistað það í 

skjalavistunarkerfi. Þetta er yfirleitt bara það almennt, sem sagt eins og tenglar á 

fréttir og slíkt. Það sem við gerðum fyrstu árin var að nýta okkur hérna möguleika 

sem er á Facebook sem kallast sem sagt „archiving“ og þá sem sagt fengum við 

rafræna útgáfu af öllum færslum sem höfðu verið yfir árið, sem sagt hverja 

einustu færslu sem að við höfðum sett inn ... ljósmyndir, allar athugasemdir og 

svo framvegis, skilaboð. Og þetta er hægt að panta yfir styttra tímabil eða yfir 

heilt ár. 

 

Stefanía talaði um að nokkurt kæruleysi virtist ríkja á meðal starfsmanna opinberra stofnana 

varðandi varðveislu efnis af samfélagsmiðlum og líkti því við viðhorf starfsmanna gagnvart 

því efni sem er að finna á heimasíðum opinberra stofnana. Stefanía sagði: 

... þá finnst mér oft þetta verða pínulítið svona eins og hérna þegar er verið að tala 

um eins og efni sem fer á heimasíðuna, menn einhvern veginn svona bara „Já, það 

liggur á heimasíðunni“ og hérna, þá er pínulítið eins og menn átti sig ekki á því 

sko að það þurfi einhverja svona aðra vörslu heldur en bara eins og að liggja á 

heimasíðunni og mér finnst þetta oft vera viðhorfið við þú veist ... eins og ef 

maður kemst að því að fólk er að ... og það eru einhver gögn að vistast á 

einhverjum samfélagsmiðli að þá er pínulítið svona viðhorfið eins og það sé bara 

alveg allt í lagi sko. 
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Þá sagði Stefanía að áhersla virtist vera lögð á kynningu og markaðssetningu í gegnum 

samfélagsmiðla en varðveisla efnis á þeim væri látin mæta afgangi. Um þetta sagði hún: 

Já og kannski það sem að þú veist það sem að gerist líka að hérna að það er 

náttúrlega mjög mikið af fyrirlestrum og mikið að vera að tala um sölu þannig að 

þetta er mikið svona markaðs- og sölufólkið sem er ekkert að velta fyrir sér 

einhverri varðveislu á einhverjum gögnum. Þannig að hérna að það er svona eins 

og svona mjög mikið svona rætt um það þú veist þetta tæki sko, en ekki hvar 

gögnin eiga að vistast. 

 

Stefanía talaði einnig um að samfélagsmiðlar væru í eigu þriðja aðila og þess vegna hefðu 

stofnanir ekki fulla stjórn á því efni sem væri að finna á þeim. Það þýddi að það þyrfti að 

vinna að stjórn og varðveisla efnis á samfélagsmiðlum í teymisvinnu þar sem meðal annars 

skjalastjórar, lögfræðingar og tölvufræðingar ynnu saman. Stefanía orðaði þetta svo: 

... en svo er það sem er að gerast að það er þessi vistun sem er svona fyrir utan þú 

veist okkur, eins og ég var að tala um þarna Dropboxið og þessi náttúrlega 

Facebookið og Twitter og allt þetta og hérna þannig að þannig að þú veist svona 

þetta heildarumhverfi þurfum við að vinna saman. Já, eins og erum að tala um 

þetta svona öryggið þú veist að láta ekki gögnin okkar fara bara út í buskann og ég 

held að skjalastjórinn er ekkert einn að einhvern veginn að snúa að koma þessu. 

Hann þarf að hafa með sér hóp. 

 

    Halldór sagði að efni sem Stofnun F setti á samfélagsmiðla sína hefði ekki verið varðveitt 

hingað til þar sem um hefði verið að ræða efni sem var til á heimasíðu stofnunarinnar og 

varðveitt þar. Þróunin í notkun samfélagsmiðla hefði hins vegar orðið svo hröð að kominn 

væri tími á breytt verklag. Halldór sagði: 

Skjalastjórn var soldið rædd þegar það var verið að byrja, þegar var farið af stað, 

þá var byrjað á Facebook og þá var línan að það yrði, Facebook yrði notað til þess 

að setja fram stutta pósta sem að eru með tengil í efni sem er á heimasíðunni. 

Heimasíðan er varðveitt og þannig að það var sem sagt álitið bara að þetta eru 

fyrst og fremst tilvísanir og þannig að það var ekkert skoðað nánar með hvernig 

við ættum að varðveita það sem við gerum á Facebook af því að efnið sem er og 

var á Facebook var í rauninni ekki á Facebook, því það var vísað í efni sem var 

annars staðar. Núna einu og hálfu til tveimur árum seinna eru miðlarnir orðnir 

miklu fleiri, það er orðið, það er farið að setja inn efni sem er hvergi til annars 

staðar, þannig að nú er þetta er orðið hluti af því sem þarf að skoða í mótun 

stefnunnar og verklagi. 

 

    Það kom fram hjá Halldóri og Vigdísi að Stofnun F varðveitti ekki formleg erindi eins og 

fyrirspurnir og beiðnir frá almenningi sem komu inn á samfélagsmiðla stofnunarinnar. 

Ástæðuna sögðu þau vera þá að um mjög lítið efni væri að ræða og erindin væru mjög keimlík 

þeim sem bærust á heimasíðuna. Halldór sagði: „Þannig að sko þó að þetta sé ekki í lagi að þá 
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er afar ólíklegt að orginal spurningar, nýjar spurningar sem krefjast nýrra frumsaminna svara 

hafi komið enn sem komið er.“ 

    Samkvæmt Stefaníu virtist ríkja nokkur værukærð á meðal opinberra stofnana varðandi 

varðveislu efnis á samfélagsmiðlum, en það virtist þó ekki vera tilvikið ef marka má ummæli 

annarra viðmælenda. Fram kom hjá sérfræðingnum á Þjóðskjalasafni að skilaskyldir aðilar 

ættu að varðveita formleg erindi og önnur mál sem hefðu með starfsemi þeirra að gera. Þetta 

gerðu flestar stofnanirnar, það er þær vistuðu formleg erindi, sem komu inn á samfélagsmiðla 

þeirra í rafrænum skjalastjórnarkerfum sínum. Efni, sem stofnanir settu inn á samfélagsmiðla 

sína, var í flestum tilvikum til annars staðar og þá oftast á heimasíðum þeirra þar sem það var 

einnig varðveitt. Einnig var nokkuð um það að vísað var í fréttir annars staðar frá. 
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6 Stefna og reglur 

Það kom fram í viðtölunum að engin stofnun hafði mótað skriflega stefnu varðandi notkun 

samfélagsmiðla eða mótað formlegar reglur um stjórn og varðveislu efnis á miðlunum. 

Ástæður þess sögðu viðmælendur vera hve nýtilkomnir samfélagsmiðlar væru, að notkun 

miðlanna væri ennþá á tilraunastigi, að starfið í kringum þá væri enn í mótun og að þróunin 

hefði orðið á undan stefnumótun og reglugerð. Þá tiltók einn viðmælandi að ekki væri þörf á 

reglum þar sem efnið á samfélagsmiðli stofnunarinnar væri til varðveitt annars staðar og efni 

frá almenningi væri frekar léttvægt. 

    Jón talaði um að stefnan varðandi notkun samfélagsmiðla hjá Stofnun A væri að sjá hvernig 

hlutirnir þróuðust. Hann sagði: 

… og við svona fórum að velta því fyrir okkur hvort við ættum að hafa einhverja 

skýra stefnu og stefnan í prinsippinu var soldið sú í byrjun og hún svona lifir 

ennþá: við skulum prófa og sjá og við skulum setja hérna upp bara upp rýnihóp 

sem að er ... telur þessi 20 manns í dag sem að svona bara aðeins vaktar þetta. Við 

skulum sjá svona ... taka stöðuna eftir eitt ár ... hvernig við ... okkur hefur tekist til 

... hvort við séum ánægð. 

 

    Jón sagði að engar reglur væru til staðar hjá stofnuninni um stjórn efnis sem færi á 

Facebooksíðu hennar. Hann vísaði í að allt efni sem stofnunin setti á miðilinn væri tekið 

annars staðar frá, mest af heimasíðunni þar sem efnið væri varðveitt. Jafnframt væri efnið sem 

almenningur setti á samfélagsmiðilinn yfirleitt frekar léttvægt efni, eins og athugasemdir við 

færslur, sem væri ekki þörf á að varðveita. Þá sagði hann að almenningi væri beint á 

heimasíðu stofnunarinnar með fyrirspurnir sínar þar sem þær væru varðveittar. Jón sagði: „Og 

við höfum metið svo að þær reglur væru okkur í raun óþarfar og útfrá þessum 

grunnelementum sem við vinnum útfrá sko.“ 

    Í máli Kjartans kom fram að Stofnun B væri ekki með skriflega stefnu varðandi notkun 

samfélagsmiðla en hins vegar félli notkun þeirra mjög vel að stefnu stofnunarinnar. Þá væri 

hin óskrifaða stefna sú að nota samfélagsmiðla sem mest til að koma skilaboðum til 

almennings. Um þetta sagði Kjartan: 

Ja, það hefur ekki verið gefin út opinber stefna um það en stefna stjórnenda er í 

raun og veru sú að ... hvað eigum við að segja ... að notkun samfélagsmiðla passar 

mjög vel inn í opinbera stefnu [stofnunarinnar] ... Og þar má kannski líka segja að 

þar hafa stjórnendur auðvitað í raun og veru viljað veg samfélagsmiðla mestan því 
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að hérna að þeir hafa séð að það er í raun og veru mjög gott tæki til þess að koma 

út skilaboðum til almennings. Þannig að þrátt fyrir kannski að það hafi ekki verið 

mótuð samfélagsmiðlastefna sem slík að þá er stefnan sú að hérna að nýta 

samfélagsmiðla á eins mikinn hátt og mögulegt er. 

 

    Kjartan sagði að ástæðurnar fyrir stefnuleysi væru að menn væru enn að átta sig á 

samfélagsmiðlum og hvernig þeir færu saman við aðra starfsemi stofnunarinnar. Starfið í 

kringum þá væri enn í mótun. Kjartan orðaði þetta svo: 

Ja, ég held að aðalástæðan sé kannski sú að samfélagsmiðlar eru svo nýtt fyrirbæri 

að ég held að menn séu ennþá soldið að átta sig á því hvernig sé best að nýta þá og 

að reyna þá að hafa það soldið þannig að það sé ákveðið svona svigrúm. Þannig 

að ég held að tilhneiging ríkisstofnana er oftast ekki að setja óljós stefnumarkmið 

niður eða hérna óljósar vinnureglur heldur að þær þurfi að vera svona frekar 

ljósar. Og ég held það bara að það hafi verið soldið þannig að það er verið að 

móta starfið ennþá þannig að það er kannski verið að komast að því líka hvernig í 

raun og veru þetta passar inn í aðra starfsemi embættisins. 

 

    Það kom fram hjá Kjartani að það væru engar reglur til staðar varðandi stjórn og varðveislu 

efnis á samfélagsmiðlum stofnunarinnar. Hann sagði: „Nei, það eru engar reglur um það og í 

raun og veru hefur ... „pólisían“ hefur í raun og veru verið sú að ... hún er náttúrlega ekki ... 

hún er ekki skrifleg, en „pólisían“ hefur verið sú að í raun og veru fara með efnið svipað og 

símtöl og eða viðtöl við fjölmiðla.“ 

    Anna sagði líkt og Kjartan að það væri ekki um nokkrar reglur að ræða hjá Stofnun B 

varðandi stjórn efnis á samfélagsmiðlum: 

Nei, ég held að sé engar, ekki sem ég man eftir. Hins vegar er verið að gefa út 

hérna gæðahandbók sem að verður ... þar verður ýmislegt efni og hérna ekki 

ólíklegt að eitthvað svoleiðis kæmi ... yrði þar. En það er verið að vinna að gerð 

þeirrar handbókar. Nei, það er ekkert ... nei, ég held að sé ekkert, ég held að sé 

engar reglur sem ég veit um varðandi samfélagsmiðla. 

 

    Sérfræðingur sem talað var við hjá Þjóðskjalasafni nefndi að safnið hefði ekki gert reglur 

um varðveislu efnis á samfélagsmiðlum opinberra stofnana. Það væru til leiðbeiningar í 

Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga sem fjölluðu um varðveislu efnis á vefsíðum, sem 

væri hægt að yfirfæra á efni á samfélagsmiðlum. Hann sagði: 

En hins vegar höfum við gefið út leiðbeiningar um það og það má meðal annars 

finna í Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga. Að þá er reyndar bara fjallað 

almennt um vefsíður að ef eitthvað er sett út á vefsíðuna sem að til dæmis varðar 

verkefni stofnunarinnar ... skýrsla eins og ég nefndi áðan eða eitthvað slíkt, þá eigi 

að varðveita það samt sem áður í skjalasafninu. Þá er það náttúrlega prentað út ef 

að stofnunin er í pappírsskjalavörslu eða varðveitt rafrænt í hérna rafræna 
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skjalasafninu. Og eins er væntanlega með samfélagsmiðla að ef að það eru 

einhverjar upplýsingar inni á samfélagsmiðlunum sem að ætti að varðveita, að 

þetta séu ekki bara svona upplýsingagjöf út á við, að þetta séu einhverjar 

upplýsingar sem ætti að varðveita, þá á að koma því fyrir í skjalasafni 

stofnunarinnar. 

 

    Það kom fram hjá Árna að engin stefna hefði verið mótuð hjá Stofnun C varðandi notkun 

samfélagsmiðla og sagði hann að um tilraunastarfsemi væri enn að ræða. Hann sagði: „Það fór 

af stað svona sem tilraunaverkefni og er ennþá á því stigi í raun og veru.“ 

    Árni talaði um að þörf væri á að koma á meiri formfestu varðandi notkun samfélagsmiðils 

Stofnunar C, en það væri ekki búið að setja reglur varðandi stjórn efnis á miðlinum. Hann 

sagði: 

Í raun og veru er þetta bara sett af stað þarna 2009 og síðan höfum við ekki ... það 

væri eðlilegt í framhaldi af því að koma meiri formfestu og útbúa einhvers konar 

verklagsreglur um hvernig eigi að fara með, sérstaklega ef það eru, ef það eru 

fleiri sem eru að setja inn á Facebook. Þannig að ... við raunverulega farið bara 

mjög varlega og ekki farið að leika eftir Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 

 

    Árni sagði einnig að ekki væri búið að setja reglur um það hvaða efni á samfélagsmiðli 

stofnunarinnar teldist vera skjöl sem bæri að varðveita. Hann komst svo að orði: „Nei, 

raunverulega það er bara eitthvað, eitt af því sem maður er á leiðinni með að kynna sér fyrir í 

raun og veru af því þetta er þannig séð allt nýtt. Þannig að hérna ... og sosum maður telur sig 

dekka það með því að það væri þá hugsanlega fyrirspurnir almennings til Stofnunar E sem 

væri eitthvað sem ætti að varðveita.“ 

    Dagný sagði að Stofnun D hefði byrjað að nota Facebook fyrir sína starfsemi án þess að 

vera búin að setja stefnu varðandi notkun samfélagsmiðla, en stefnan núna væri að blanda 

saman fræðslu og léttmeti auk þess sem reynt væri að gæta hlutleysis. Dagný komst svo að 

orði: 

En í sambandi við stefnu að þá sem sagt þá fórum við sem sagt svona bara eins og 

ég var að tala um áðan bara út í þetta án þess að hafa mikla stefnu í því og stefnan 

í dag er sú að vera ekki með eintómt ... hvað maður segir, léttmeti, heldur að 

blanda saman sem sagt svona fræðslu um skjalamál, en það er virkileg þörf á að 

uppfræða fólk um það, í bland við sem sagt svona eitthvað léttara. Og við reynum 

að sem sagt vera sem, hvað maður segir, gæta sem mest hlutleysis, en samt að við 

höfum tekið þarna fram að þetta sé, þetta túlki ekki endilega skoðun [X] það sem 

við setjum þarna inn. Það er held ég, það er fyrirvari sem að margar opinberar 

stofnanir hafa sett. 
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    Þegar Dagný var spurð hvort Stofnun D hefði sett reglur um stjórnun og varðveislu efnis á 

samfélagsmiðlum sínum svaraði hún: „Já, það er í rauninni, það er ekkert skriflegt hjá okkur. 

Það er bara þær færslur sem að eru þess eðlis að það þarf að svara þeim.“ 

    Það kom fram hjá Stefaníu að engar opinberar stofnanir virtust hafa sett stefnu varðandi 

notkun samfélagsmiðla og það væri „bara byrjað“ að nota miðlana án þess að stefna væri fyrir 

hendi. Hún sagði: 

... þá er þetta stundum að koma inn bakdyramegin, þú veist pínulítið eins og með 

Sharepoint vefina sem poppa upp hjá einhverjum tölvuköllum eða tölvufólki að 

hérna að það kemur einhver inn og sem kann vel á þessa miðla og bara byrjar, þú 

veist, án þess að það sé neitt strúktúrerað og þannig að stundum er þú veist 

innkoman þannig bara svona bakdyramegin ... 

 

    Stefanía bætti því við að eina stefnan varðandi notkun samfélagsmiðla sem hún vissi að 

hefði verið gerð hjá opinberum stofnunum væri Upplýsingastefna Stjórnarráðsins: „Nú, ég 

held, ég veit ekki um neinn sem er að gera stefnu nema bara þetta sem að var þarna í þessari 

handbók. Þú veist þeir komu með að mig minnir rétt að það hafi verið svona drög að stefnu.“ 

    Vigdís sagði að ekki væri um skriflega stefnu að ræða hjá Stofnun F um notkun 

samfélagsmiðla, nema þá Upplýsingastefnu Stjórnarráðsins, en verklagsreglur væru hins 

vegar til staðar. Hún sagði: 

Við erum með þessa stefnu sem að var í rauninni unnin í þessari nefnd, en við 

erum á allt öðrum stað heldur en eiginlega allar aðrar stofnanir. Við erum komin 

miklu lengra og með fleiri miðla og það er vinna hérna í gangi varðandi bara 

upplýsingamálin almennt og við erum með svokölluð „guidelines“ hérna varðandi 

notkunina og svona verkfærakistu sem er svona kannski meira fyrir stofnanir 

okkar, en hérna, en það er ekki „concrete“ stefna, en það er verið að vinna þetta. 

 

    Þegar spurt var hvort til væru reglur um stjórn efnis á samfélagsmiðlum stofnunarinnar 

sagði Halldór svo ekki vera, en vísaði í aðrar reglur: „Nei. Ekki annað en það sem er búið að 

nefna með verkfærakistuna og það er sameiginleg stefna Stjórnarráðsins og hérna og já. Og 

hérna almennar reglur um skjalastjórn almennt.“ 

    Um ástæður þess að ekki hefðu verið mótaðar reglur sagði Halldór að upphaflega hefði 

verið ætlunin að nota samfélagsmiðlana til þess að vísa í efni sem til væri annars staðar. 

Halldór komst svo að orði: 

Vegna þess að í upphafi voru samfélagsmiðlarnir ekki hugsaðir sem til varðveislu 

fyrir frumsamið efni heldur fyrst og fremst sem tilvísun. Síðan ... þannig að á 

þeim punkti sem að var skoðað hvernig skjalastjórnin ætti að vera, þá var hún 

talin óþörf. Síðan hefur þróunin bara hlaupið á undan þeirri ákvörðun. 
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    Samkvæmt viðmælendum voru nokkrar ástæður fyrir því að ekki höfðu verið mótaðar 

stefnur varðandi notkun samfélagsmiðla og reglur ekki verið settar um stjórn og varðveislu 

efnis á þessum miðlum. Meðal annars var nefnt að sú hraða þróun sem hefur einkennt 

samfélagsmiðla hefði orðið á undan stefnumótun og gerð reglna. Enn fremur sögðu 

viðmælendur að enn væri ekki vitað hvernig notkun samfélagsmiðla færi saman við aðra 

starfsemi stofnana. Þá var einnig nefnt að notkun samfélagsmiðla væri ennþá tilraunastarfsemi 

og starfið í kringum þá væri ennþá í mótun. 
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7 Fræðsla um samfélagsmiðla og skjalastjórn 

Það kom fram í viðtölunum að í engri stofnun höfðu starfsmenn verið fræddir um hvernig ber 

að stjórna efni á samfélagsmiðlum og varðveita það. Þá kom það fram hjá viðmælendum að í 

engri stofnun hafði verið leitað eftir leiðbeiningum hjá Þjóðskjalasafni Íslands um 

samfélagsmiðla og varðveislu efnis á þeim. Þá hafði Þjóðskjalasafn ekki í neinu tilviki veitt 

stofnunum leiðbeiningar um samfélagsmiðla að fyrra bragði. 

    Jón sagði að starfsmenn Stofnunar A hefðu ekki fengið fræðslu um stjórnun og varðveislu 

efnis á samfélagsmiðlum, en hins vegar hefði starfsfólkið fengið fræðslu um framsetningu 

efnis á Facebook. Jón talaði um að ekki hefði þótt ástæða til að fræða starfsfólkið um stjórn 

efnis á samfélagsmiðlinum þar sem það stæði ekki til að varðveita þessi gögn. Hann orðaði 

þetta svo: 

Við hérna héldum einn ... við höfum haldið tvo svona fræðslufundi um hérna aftur 

bara Facebook og fengum til okkar svona fólk sem að er svona vant að nýta og 

nota Facebooksíður, en ekki varðveita. Já og hérna aftur þannig að svona frekar 

bara svona almennar hugleiðingar um það hvernig menn vinna með Facebook og 

hvernig ... hvað menn eru að ... og hvernig menn setja fram upplýsingarnar og 

hvernig ertu svona... hvernig er framsetningin í þeim skilningi. Þannig að það 

höfum við gert, en við höfum ekki horft á þetta sem raunverulega miðil sem að ... 

eða upplýsingar eða gögn þarna sem að við ætlum að varðveita eða geyma per se. 

 

    Árni talaði á svipuðum nótum. Þegar hann var spurður um hvort starfsmenn Stofnunar C 

hefðu fengið fræðslu um hvernig stjórn og varðveislu efnis væri háttað á samfélagsmiðlum 

var svarið neitandi og vísaði hann til þess að efni á Facebooksíðu Stofnunar C væri til annars 

staðar. Hann sagði: „Enda sosum höfum við ekki áhyggjur af. Þetta er bara efni sem hefur 

hvort sem er birst annars staðar, þannig að það er í sjálfu sér ekki ... alla vega ekki til þess að 

hafa áhyggjur af.“ Það kom einnig fram hjá Árna að hann hefði ekki „beinlínis“ fengið 

fræðslu varðandi skjalastjórn, en hann sá um að setja efni inn á Facebooksíðu stofnunarinnar. 

    Jón sagði að Þjóðskjalasafn Íslands hefði ekki leiðbeint Stofnun A varðandi skjalastjórn 

efnis á samfélagsmiðlum. Þegar hann var spurður um álit sitt á því sagðist hann hafa litlar 

áhyggjur af því þar sem stofnunin þyrfti ekki að varðveita efni sem væri á Facebooksíðu 

hennar. Jón orðaði þetta svo: 

Mér finnst svona sjálfum og það er soldið svona sú skoðun sem að þessi hópur 

sem er að vinna með samfélagsmiðla að samfélagsmiðlarnir séu hlutir sem að 



61 

þurfi ekki að lúta almennri skjalastjórn og við erum ekki mjög upptekin af því að 

þarna sé eitthvað sem að menn þurfi að geyma eða varðveita til lengri tíma. Það 

kann nú vel að vera rangt. 

 

    Starfsmenn hjá Stofnun B höfðu ekki fengið fræðslu um hvernig eigendur samfélagsmiðla 

stjórna og varðveita efni á þeim. Þá sagði Kjartan að það væri eitthvað um að starfsmenn 

stofnunarinnar fengju fræðslu í skjalastjórn, en það væri ekki komið inn á samfélagsmiðla í 

þeirri fræðslu. Um þetta sagði Kjartan: 

Það eru auðvitað ... það er mismunandi í hvaða deildum fólk er en sumir hafa 

fengið nokkrar leiðbeiningar um hérna skjalastjórn. En það er mismunandi eftir 

því í hvaða deildum fólk er. En ekki sérstaklega í tengslum við hérna 

samfélagsmiðla. Það er kannski ágætt að taka það bara fram að það hefur ekki 

fengið sérstaka hérna fræðslu í því. 

 

    Kjartan sagðist ekki vita til þess að Þjóðskjalasafn hefði leiðbeint starfsmönnum Stofnunar 

B um skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum. Hann taldi að það væri tæknilega erfitt að 

varðveita gögn sem væri að finna á samfélagsmiðlum, en sagðist gjarnan vilja fá fræðslu frá 

Þjóðskjalasafni um þetta efni. Kjartan komst svo að orði: 

Þannig að varslan á þessu efni er tæknilega, í það minnsta fyrir mig, mjög erfið og 

ég veit ekki alveg hvort einhver hafi fundið almennilega lausn á því hvernig á að 

varsla það. Hún er örugglega til. Þannig að ég held að almennt séð bara ... ég 

myndi bara taka því fagnandi að fá fræðslu frá Þjóðskjalasafninu um hvernig ætti 

að varsla efni á samfélagsmiðlum með öðrum ... að því gefnu að það sé með 

öðrum hætti en að nota hérna „snipping tool“ og klippa og líma hverja einustu 

færslu. 

 

    Anna lagði áherslu á að hún kæmi ekki nálægt samfélagsmiðlum Stofnunar B og vissi því 

ekki hvernig fræðslu um skjalastjórn væri háttað á meðal þeirra starfsmanna sem settu inn efni 

á miðlana. Hún sagði: „Nei, það er frekar bara Kjartan sem veit eitthvað um það. Ég þekki 

það ekki neitt. Ég eins og ég segi, ég þekki ekkert í sambandi við þetta og það kemur aldrei 

neitt inn á borð til mín sem að viðkemur þessum samfélagsmiðlum.“ 

    Anna sagðist ekki vita til þess að Þjóðskjalasafn hefði leiðbeint starfsmönnum hjá Stofnun 

B varðandi skjalastjórn á samfélagsmiðlum og taldi að Kjartan hefði vitað ef um slíkt hefði 

verið að ræða. Anna sagði: 

Ekkert sem ég veit um af því að ég kem ekkert nálægt þeim, þannig að þá veit ég 

það ekki neitt. En þeir hafa bara verið að aðstoða okkur hérna í þessu og hérna ... 

væntanlega ekki ef að Kjartan veit ekki af því. Þá hefur það ekki verið. Ha, ég 

held að það sé nokkuð ljóst ef að hann er ekki ... ef að hann veit ekki af því af því 

að hann er sá sem að ... já ... stjórnar þessu. 
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    Sérfræðingurinn hjá Þjóðskjalasafni sagði að safnið hefði ekki sett reglur eða gert 

leiðbeiningar fyrir skilaskylda aðila varðandi stjórn og varðveislu gagna á samfélagsmiðlum 

þeirra þar sem um væri að ræða sama verklag og varðandi varðveislu formlegra og 

starfsemistengdra erinda sem gilti almennt hjá opinberum stofnunum. Hann vísaði jafnframt í 

leiðbeiningar um varðveislu efnis af vefsíðum í Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga. Hann 

sagði: 

Við höfum eiginlega bara ekki séð að það sé það stórt mál. Þetta er í raun og veru 

bara þetta einfalda: ef að stofnun berst erindi, sama hvaðan, í gegnum hvaða 

„kanal“ það kemur, þá þarf það að fara í ákveðinn feril innan stofnunarinnar, þarf 

að skrá mál um það. Það er bara samkvæmt lögum. Þannig að það á bara að 

beinast í þennan „kanal“. Og við höfum í raun og veru gefið leiðbeiningar út um 

vefsíður hér í þessu riti [Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga]. Gætum sosum 

bætt við „samfélagsmiðlar“ einu orði. Þá erum við búin að „covera“ það að mínu 

mati. 

 

    Það kom enn fremur fram hjá sérfræðingnum að Þjóðskjalasafn hefði ekki leiðbeint 

opinberum stofnunum að fyrra bragði um skjalastjórn á samfélagsmiðlum. Hann sagði: „Það 

hefur nú ekki verið mikið spurt um þetta. En hérna þegar við höfum fengið svona fyrirspurnir 

hvað eigi að gera við þetta að þá höfum við bara leiðbeint á þennan hátt.“ 

    Sérfræðingurinn sagði að leiðbeiningarnar sem Þjóðskjalasafn gæfi opinberum stofnunum, 

sem bæru fram fyrirspurnir, væru eftirfarandi: 

Þá þurfa þær að fanga þetta inn í sitt skjalasafn á einhvern hátt. Þær þurfa þá að 

taka í raun og veru upplýsingarnar út úr samfélagsmiðlinum hvað sem það er. Eins 

og ég segi, ef þetta er fyrirspurn eða erindi eða eitthvað slíkt, þá þurfum við að 

taka það og skrá það inn í sína málaskrá og varðveita erindið þar. Skilurðu? 

Þannig að við þurfum að gera það. Þetta er í raun og veru að taka upplýsingarnar 

út úr samfélagsmiðlinum og setja það inn í það kerfi sem stofnunin hefur. Það er 

eiginlega þær leiðbeiningar sem að við gefum stofnunum í dag. 

 

    Stofnun C hafði ekki leitað til Þjóðskjalasafns eftir leiðbeiningum um stjórn og varðveislu 

efnis á samfélagsmiðlum og aðspurður sagði Árni ástæðurnar vera að notkun samfélagsmiðla 

hjá stofnuninni væri tilraunastarfsemi og þar að auki væri efnið varðveitt annars staðar. Hann 

komst svo að orði: 

Einfaldlega bara af því að ég lít svo á að við séum ennþá í þessari 

tilraunastarfsemi að sjá hvernig þetta virkar allt saman. Í öðru lagi er þetta efni 

sem er [að] langmestu leyti sem sagt geymt annars staðar þannig að það er ekki 

sérstök þörf á að halda sérstaklega utan um það og það gerist heldur ekki það 

mikið á ... umfangið er afskaplega lítið. 
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    Það kom einnig fram hjá Árna að Þjóðskjalasafn hefði ekki leiðbeint starfsmönnum hjá 

Stofnun C að fyrra bragði varðandi samfélagsmiðla en hann sagðist hafa litlar áhyggjur af því 

þar sem efnið á Facebooksíðu stofnunarinnar væri varðveitt annars staðar. Árni sagði: 

Ég hef raunverulega engar stórar áhyggjur af þessu af því mér finnst umfangið 

ekki vera það mikið og raunverulega erum við bara að þreifa okkur áfram með 

þetta að setja fréttirnar og tilkynningarnar á þannig að þú ert bara að opna aðra 

gátt. Þú ert með vefinn sem er ... þannig að þú ert bara að taka efni af okkar vef og 

setja hann þarna. Raunverulega ekki að gera mikið annað af því að þessar 

athugasemdir og svona eru ekki svo miklar sem koma frá almenningi þar. 

 

    Dagný sagði að Stofnun D hefði ekki leitað til Þjóðskjalasafns varðandi leiðbeiningar um 

varðveislu efnis á samfélagsmiðlum, en hefði hins vegar skoðað hvað aðrar þjóðir væru að 

gera varðandi þessi mál: „Nei, við höfum ekki gert það. En hins vegar höfum við kannski, við 

höfum meira fylgst með eins og hvað Bandaríkjamenn hafa verið að gera. Þeir hafa verið 

soldið í fararbroddi í þessu.“ Þá hafði Þjóðskjalasafn ekki leiðbeint starfsmönnum hjá Stofnun 

D um samfélagsmiðla og skjalastjórn að fyrra bragði og þegar Dagný var spurð um hvað 

henni fyndist um það sagði hún: „Þeir bara hafa önnur brýnni verkefni.“ Dagný benti á að 

skjalasöfn væru sein að bregðast við breytingum varðandi varðveislu gagna af ýmsum miðlum 

og að leiðbeiningar skorti. Hún komst svo að orði: 

... það sem að mér finnst sem sagt með skjalasöfnin að það er að við erum ... við 

eigum að fanga hitt og þetta í kerfin hjá okkur og mér finnst stundum að við séum 

ekki nógu fljót að bregðast við þeim breytingum sem verða. Og þannig að við 

erum eiginlega ennþá að sem sagt skoða núna með að fanga tölvupóstana í kerfin 

hjá okkur sem eru eiginlega bara að verða soldið úreltir, sem sagt af því nú er farið 

að verða svo mikið á bara ýmsum öðrum miðlum. Og eins og er farið að verða í 

einkageiranum með að fanga líka símtöl sem varða mál, bara beinlínis setja inn 

upptökur og þarna skilaboð. Umboðsmaður Alþingis hefur ítrekað bent á að 

skilaboð sem sagt eins og sms hafi gildi, það þurfi að færa þau inn í 

skjalavistunarkerfin og ég held að það sé ekkert mikið um að það sé gert. Enda 

kannski sem sagt bara vantar leiðbeiningar hvernig eigi að gera það. 

 

    Dagný bætti því við að Stofnun D hefði haldið námskeið fyrir stofnanir hjá [X] um notkun 

Facebook en það væri ekki hlutverk stofnunarinnar að setja reglur um stjórn efnis á 

samfélagsmiðlum. Dagný sagði: 

... þetta námskeið sem þú varst að tala um. Það var svona fyrsti liðurinn í því að 

leiðbeina aðeins um hvernig er ... sem sagt móta stefnu fyrir [X] um færslur á 

Facebook. Það er þá bara í leiðbeiningarskyni. Það er ekki okkar að setja reglur 

um þetta, heldur er það þá Þjóðskjalasafnsins. En hins vegar er þetta eitthvað sem 

að við fáum spurningar um . 
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    Dagný sagði að starfsmenn Stofnunar D hefðu ekki fengið fræðslu um stjórn og varðveislu 

efnis á samfélagsmiðlum vegna þess hve fáir þeirra hefðu séð um að setja efni á Facebooksíðu 

stofnunarinnar. Dagný sagði: „Ég hef ekki gefið starfsmönnum hérna slíka fræðslu. Þetta er 

sem sagt ... það hafa aldrei allir verið að setja inn efni heldur hefur þetta verið alltaf bara hluti 

starfsmanna.“ 

    Stefanía sagðist ekki vita til þess að starfsmenn hjá nokkurri opinberri stofnun hefðu fengið 

fræðslu um það hvernig efni á samfélagsmiðlum væri varðveitt af hendi eigenda þeirra. Hún 

áleit að opinberar stofnanir væru ekkert farnar að huga að varðveislu gagna á 

samfélagsmiðlum yfirleitt. Hún sagði: 

Nei, ja, ég veit ekki til þess, en það þarf ekki að vera, það má vel vera að menn 

séu eitthvað farnir að fara af stað með það. En ég held kannski pínulítið að hérna 

það samt kannski hérna menn geti samt pínulítið lesið í það því af því menn þú 

veist maður upplifir pínulítið að það sé ekkert verið að huga að þessu og þá held 

ég sé ekkert að gerast. 

 

    Stefanía talaði einnig um mikilvægi fræðslu um samfélagsmiðla fyrir starfsmenn til dæmis 

varðandi varðveislu efnis á miðlunum. Hún komst svo að orði: 

En svo er mikið ef maður fer að eins og lesa erlendis þá er náttúrlega talað um eitt, 

tvö, þrjú er náttúrlega fræðsla til starfsmanna um þú veist fyrir ... hvenær er maður 

að nota samfélagsmiðil og þú veist fyrir hvað og svo er það náttúrlega það 

úrlausnarefni sem hver og einn þarf að fara í þú veist, hvar erum við að sætta 

okkur við að gögnin liggja þarna inni eða viljum við vera að veiða einhver sérstök 

gögn yfir? Þú veist og hvernig það var gert. Þannig að mér fannst ... eða þú veist 

ég held að menn séu ekkert alveg komnir þarna. 

 

    Stefanía lagði einnig áherslu á að Háskóli Íslands, fagfélög og fagfólk legðu sitt af mörkum 

við að fræða starfsmenn stofnana um hvernig á að stjórna og varðveita efni á 

samfélagsmiðlum. Hún sagði einnig að Þjóðskjalasafn Íslands væri ekki að sinna sínu 

fræðsluhlutverki hvað samfélagsmiðla varðaði. Um þetta sagði hún: 

Eins og ég nefndi áðan, mér finnst þetta svo rosalega mikið atriði svona þetta 

fræðsluhlutverk sem að kannski eins og Þjóðskjalasafn er ekki að standa sig í og 

spurning hvort að félögin geti ekki og Háskólinn geti ekki komið þú veist þar inn í 

og hérna og við sem erum að vinna í þessum málaflokki líka bara að taka okkur 

saman og vera svona í fararbroddi, láta í okkur heyra. Þú veist ef að hérna okkar 

rödd heyrist aldrei, þá erum við ekkert með. Þú veist bara að við notum sjálf 

miðlana og látum í okkur heyra og koma pínulítið inn með þennan flöt af því þetta 

heyrist aldrei. Þú veist, það er verið að tala um samfélagsmiðla, öflugt, mjög 

öflugt tæki til að miðla gögnum og upplýsingum og til skoðanaskipta og allt þetta 

en ... sem er náttúrlega alveg rétt, en það vantar alveg að taka hinn hlutann hvað 

verður um þetta allt saman þannig að hérna og mér finnst bíða okkar bara mjög 

mikið starf að taka höndum saman. 
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    Stefanía bætti svo við að ábyrgð fagfólks væri mikil og það væri líka þeirra að gera átak í 

fræðslumálum varðandi samfélagsmiðla. Hún sagði: 

Já, mér finnst við þurfa bara að gera svona mjög mikið átak, þú veist ef við sem 

sérfræðingar erum ekki að láta í okkur heyra, ekki að tala saman um þetta, þú 

veist, að þá held ég að sé mjög lítið að gerast hjá hérna starfsmönnum. Þannig að 

mér finnst eiginlega boltinn vera pínulítið hjá okkur. Mér finnst af því að við erum 

svo oft einhvern veginn að verðum pínulítið svona mikið svona fórnarlömb. Þú 

veist við eigum að taka boltann og gera eitthvað og sýna frumkvæði og hérna vera 

með og stofna, fá svona þú veist stofnun með okkur, teymi þú veist innan 

stofnunar. Og hérna og þannig að við eigum svona þátt í því að, í innleiðingu og 

stýra og hvernig við gerum þetta. Af því annars held ég ef maður hérna ... annars 

er maður bara pínulítið eins og strúturinn sko [hlær], bara stinga hausnum í 

sandinn. Þannig að, en við eigum ekki að gera það. Bara vera alveg bara sterk og 

koma inn í þetta. 

 

    Stefaníu fannst Þjóðskjalasafn einnig vera nokkuð á eftir með leiðbeiningar eins og 

varðandi samfélagsmiðla. Hún sagði: „ ... auðvitað má þú veist kannski leiðbeiningar mættu 

vera meira uppfærðar og skýrari og ég segi það ekki skilurðu og til dæmis eins og með 

samfélagsmiðlana þeir eru ekki með neitt í kringum það. Manni finnst þeir vera dáldið langt 

eftir á.“ 

    Stefanía áleit að Þjóðskjalasafn væri ekki að fræða starfsmenn stofnana um hvernig bæri að 

stjórna og varðveita efni sem væri undir stjórn eða haldið utan um af þriðja aðila, líkt og á 

samfélagsmiðlum og tölvuskýjum. Hún komst svo að orði: 

 

Svo er bara mikið verið að opna svona verkefnavefi alls konar þú veist á bara 

skýjum sem að ... af því ég var að tala um þessa skjalavistunaráætlun sem var 

sosum, kannski er ekki beint í kringum samfélagsmiðla, en þó þetta er samt tengt 

sko. Og hérna sem þarf þá að þú veist tilkynnast og allt þetta. Mér finnst þeir 

einhvern veginn hafa ekki verið að ýta við því að hérna við verðum að halda utan 

um það alveg eins og gagnagrunnana sem við erum með þú veist inni hjá okkur. 

Af því umhverfið er að breytast rosalega hratt. ... þú veist mér finnst vanta alveg 

hjá þeim allt með svona gögn sem eru að vistast utan svona ábyrgðar eða þú veist 

á einhverjum skýjum sem að við erum ekki að stjórna. Þú veist, hvað gerum við 

við það? 

 

    Stefanía benti enn fremur á að æskilegt hefði verið að Þjóðskjalasafn hefði tekið þátt í að 

móta Upplýsingastefnu Stjórnarráðsins: 

...ef að þeir gætu verið svona aðeins nær því sem er að gerast raunverulega. Til 

dæmis eins og núna kringum þessa samfélagsmiðla, þú veist, það hefði verið mjög 

flott að hafa ... Þeir til dæmis hefðu getað komið inn í þessa vinnu með 

Stjórnarráðinu, þú veist, bara væri mjög flott efni fyrir alla að þeir gætu hjálpað og 
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komið með svona leiðbeiningar um hvernig getur svona stefna litið út og verið 

svona meira ráðgefandi. 

 

    Vigdís sagði að hún veitti undirstofnunum mjög mikla ráðgjöf varðandi notkun 

samfélagsmiðla en svo hefðu jafnframt verið útbúnar verklagsreglur fyrir starfsmenn og 

undirstofnanir sem leiðbeindi þeim um notkun samfélagsmiðla í nafni stofnunarinnar. Þar 

væri fjallað almennt um miðlana og einnig um efnistök. Vigdís sagði: „Já, við tökum bara 

fyrir þarna hvern miðil í rauninni fyrir sig og þetta er alveg frá því hvernig þú átt að stofna 

síðu og hvernig þú átt að hérna koma þér af stað yfir í efnistök, svona hvaða hérna, svona 

mjög almennt einmitt hver markmiðin eru og hvernig hérna efnið getur endurspeglað það.“ 

    Þegar Vigdís og Halldór voru spurð um hvernig fræðslu um skjalastjórn væri háttað á 

meðal starfsmanna sem settu efni inn á samfélagsmiðla Stofnunar F svaraði Vigdís: „Sko, það 

er nú ekkert sérstaklega „tailorað“ fyrir okkur. Halldór er mjög duglegur að halda námskeið 

hérna um skjalastjórn og skjalamál.“ Halldór svaraði því til að starfsmenn hefðu lítið leitað til 

hans til að fræðast um skjalastjórn á samfélagsmiðlum og sagði að það væri væntanlega vegna 

þess að þeir væru svo nýtilkomnir. Halldór sagði: 

Það hafa ekki komið enn sem komið er mikið af spurningum til mín um 

skjalastjórn í tengslum við þetta sem að helgast sennilega af því annars vegar að 

þetta er mjög mikið af þessu nýfarið af stað og það þýðir þá að aðgangur að því 

sem að fólk vill vegna þess að tilgangurinn með skjalastjórn er náttúrlega alltaf 

aðallega sá að finna hvað er búið að gera, hvernig er það gert og hvað var sagt og 

svona. Og enn sem komið er uppsafnað efni ekki orðið það mikið að bæði þarf 

lítið að leita í það til þess að finna hvað var gert og það er fljótlegt ef það þarf. 

Þegar við erum búin að vera með þetta í 10, 15 ár þá mun rigna yfir okkur 

spurningum. 

 

    Halldór sagði að Stofnun F hefði ekki leitað til Þjóðskjalasafns eftir leiðbeiningum um efni 

sem væri að finna á samfélagsmiðlum stofnunarinnar. Um þetta sagði Halldór: „Stóra málið 

sem við erum í samskipti við Þjóðskjalasafn núna er í raun og veru það að fara með 

skjalastjórn okkar úr pappírsumhverfi yfir í rafrænt að svo miklu leyti sem mögulegt er og 

tryggja að það sé gert ... að það sé fylgt reglum og gert þannig að ekki verði hætta á að við 

glötum gögnum.“ Þegar Halldór var spurður um hvers vegna Stofnun F hefði ekki leitað til 

Þjóðskjalasafns eftir leiðbeiningum svaraði hann því til að önnur verkefni væru í forgangi. 

    Þá kom fram hjá Halldóri að Þjóðskjalasafn hefði ekki leiðbeint starfsmönnum hjá Stofnun 

F að fyrra bragði: „Mig rekur ekki minni til þess að það hafi komið einhver bein tilmæli, 

leiðbeiningar eða ráðgjöf beint frá Þjóðskjalasafni sem er beint til okkar sérstaklega. En 

almennar leiðbeiningar eru náttúrlega á vef Þjóðskjalasafns.“ 
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    Þegar Halldór var spurður um álit á fræðslu Þjóðskjalasafns sagði hann að það ætti fullt í 

fangi með að halda í við þróunina og inna af hendi öll þau verkefni sem því bæri að sinna. 

Halldór komst svo að orði: „Mér finnst Þjóðskjalasafn vera í raun og veru í sama kapphlaupi 

við tímann og þróunina eins og við. Það á fullt í fangi með því að halda auk þess að í raun og 

veru að eiga við 200 ára hérna sjóð af skjölum sem að stórum hluta er ennþá eftir að ganga 

almennilega frá til frambúðar.“ 

    Starfsmenn opinberra stofnana voru sem sagt ekki fræddir um varðveislu efnis á 

samfélagsmiðlum, hvorki af hálfu stofnananna sjálfra né af hendi Þjóðskjalasafns Íslands. 

Viðmælendur nefndu ýmislegt því til skýringar eins og að efni væri varðveitt annars staðar, 

tilraunastarfsemi með samfélagsmiðla, að fáir starfsmenn hefðu umsjón með miðlunum, 

samfélagsmiðlar væru nýtilkomnir, önnur verkefni væru í forgangi og að skjalasöfn væru sein 

að bregðast við breytingum varðandi varðveislu gagna af ýmsum miðlum. 
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8 Hlutverk og ábyrgð starfsmanna 

Samkvæmt því sem kom fram í viðtölunum höfðu hlutverk og ábyrgð umsjónarmanna 

samfélagsmiðla hvergi verið skilgreind formlega. Þá var talað um að ákveðinn sveigjanleiki 

ríkti varðandi notkun miðlanna og bent var á að það væru forstöðumenn opinberra stofnana 

sem bæru ábyrgð á notkun þeirra og stjórn efnis á þeim. Einnig kom fram að það væri 

hlutverk Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns að varðveita samfélagsmiðlasíður í heild 

sinni og að sumir starfsmenn vildu ekki bera þá ábyrgð að setja efni á samfélagsmiðil 

stofnunar. Einnig var nefnt að treyst væri á heilbrigða skynsemi starfsfólks við notkun 

miðlanna og að hlutverk og ábyrgð hefðu þróast með notkun þeirra. Þá var bent á að margir 

virtust ekki gera sér grein fyrir hlutverki skjalastjóra varðandi samfélagsmiðla. 

    Jón sagði að hlutverk og ábyrgð starfsmanna varðandi notkun samfélagsmiðla hjá Stofnun 

A hefðu ekki verið skilgreind. Hann talaði um að það ríkti nokkuð frjálsræði innan hópsins 

sem setti efni á samfélagsmiðla stofnunarinnar og að meðlimir hópsins rýndu hvern annan. 

Jón komst svo að orði: 

Nei, eins og ég segi sem sagt. Við skilgreindum þennan [X] manna hóp sem eru 

allir með „admin“ réttindi inni á síðunni okkar og geta þar af leiðandi allir ... eins 

og farið þarna inn og búið til færslur og hérna aftur í nafni Stofnunar A og þessi 

hópur rýnir hvern annan. Þannig að það er enginn ... það er einhvern veginn ... það 

myndast bara sá svona innanhússkúltúr að það er enginn einhvern veginn sem 

veður upp og setur eitthvað þarna inn án þess svona að aðeins spyrjast fyrir um 

það. Og sem er afskaplega fínn kúltúr. Þannig að þú veist að við höfum ekki 

fengið neinn svona brjálæðing í þeim skilningi, þannig að í framhaldi ... enda 

menn myndu fljótt kippa því út. Og hérna aftur ... en að þannig að ... við höfum 

ekki ... við höfum bara sest niður, svona gert það svona annan hvern mánuð. Þessi 

hópur kom bara saman á formlegum fundi og svona rætt bara málin saman og 

hérna aftur ... við höfum svona ákveðið að vera soldið opin og sveigjanleg í þessu. 

Við höfum ekki ... við höfum verið með mjög fáar reglur. 

 

    Það kom fram hjá Kjartani að hlutverk og ábyrgð umsjónarmanna samfélagsmiðla hjá 

Stofnun B væri ekki fastmótuð, en það væri búið að skilgreina þau að nokkru leyti. 

    Anna sagði að yfirmaður Stofnunar B bæri ábyrgð á notkun samfélagsmiðla og stjórn efnis 

á þeim. Hún sagði: „Já. Það er náttúrlega fyrst og síðast er það náttúrlega [X] sjálfur sem ber 

ábyrgð á þessu að þetta sé í lagi. Náttúrlega enginn annar. Það þarf að koma frá honum. Ég 

held að það sé bara þannig.“ 
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    Anna benti á að hlutverk og ábyrgð sín varðandi samfélagsmiðla stofnunarinnar væru 

engin: „Já, en eins og ég segi: Það sem snýr að þessum samfélagsmiðlum er bara ekkert hérna 

hjá mér þannig að það er eingöngu þetta skjalasafn mitt.“ 

    Sérfræðingurinn hjá Þjóðskjalasafni áleit að það væri hlutverk Landsbókasafns Íslands -

Háskólabókasafns að varðveita samfélagsmiðlasíður og því hefði Þjóðskjalasafn Íslands ekki 

hugað að varðveislu þeirra. Hann sagði: 

En vefsíður að þá höfum ... tókum þá ákvörðun að varðveita þær ekki þar sem að 

það er hlutverk Landsbókasafns samkvæmt Skylduskilalögum að taka til 

varðveislu allar punktur is vefsíður og þó að samfélagsmiðlar séu náttúrlega á 

erlendum vefsíðum að þá svona tengist það hugsa ég. Ja, það er svona ástæðan 

fyrir því að við höfum ekki hugað sérstaklega að varðveislu Facebook eða Twitter 

eða hvað það er. 

 

    Hlutverk og ábyrgð starfsmanna hjá Stofnun C höfðu ekki verið skilgreind, hvorki varðandi 

notkun samfélagsmiðla né stjórn gagna á þeim og hafði Árni þetta um málið að segja: „Nei, 

ekki heldur. Má í raun og veru segja að allt þetta eða þetta er eitthvað sem þarf að skoða og á 

eftir að gera.“ 

    Dagný talaði um að fáir starfsmenn innan Stofnunar D hefðu sett efni á samfélagsmiðla 

hennar og benti á að sumir vildu ekki bera þá ábyrgð að setja efni á miðlana. Hún sagði: 

Já, þess vegna hef ég yfirleitt haft frekar fáa og það er enginn ágreiningur um það 

innan safnsins með það. Það vilja ekki allir bera þá ábyrgð að setja inn og ég hef 

sem sagt þegar að þeir sem hafa fengið leyfi til að setja inn á að þeim hefur verið 

gerð grein fyrir því að þeir væru að tala í nafni stofnunarinnar og þyrftu þá sem 

sagt að, já, hafa það í huga. 

 

    Dagný sagðist ein bera ábyrgð á stjórn og varðveislu efnis á samfélagsmiðli stofnunarinnar: 

„Já, já, það er sem sagt í stjórnendakerfi Facebook, á Facebooksíðum að þá er skilgreint sem 

sagt hver er með hæstu „admin“ réttindi og hver hefur réttindi til að gera þetta og þetta. Og 

það hefur bara verið þannig að það er sem sagt þá ég sem að sé um að ákveða hvort það er 

eitthvað sem hefur varðveislugildi.“ 

    Stefanía sagði að starfsfólk skipulagsheilda virtist almennt ekki gera sér grein fyrir hvert 

hlutverk skjalastjóra væri í sambandi við samfélagsmiðla. Hún talaði einnig um að það 

vantaði frumkvæði frá fagfólki í skjalastjórn til þess að bæta úr því. Stefanía orðaði þetta svo: 

... kannski eins og þegar Sharepoint var að poppa upp þú veist það hafa svo margir 

lent illa í því. Þá voru tölvudeildirnar að byrja að opna svona verkefnavefi til þess 

að hleypa ytri aðilum inn og áttuðu sig ekki á því að skjalastjórinn hafði einhverja 



70 

mikla rödd þarna. Að þá var það kannski þannig að ég held að við þurfum að vera 

miklu sýnilegri og sýna að við höfum eitthvað að segja í þessum málaflokki. 

 

    Hlutverk og ábyrgð starfsmanna hjá Stofnun F höfðu ekki verið skilgreind og Vigdís sagði 

að treyst væri á heilbrigða skynsemi starfsfólks við notkun samfélagsmiðla stofnunarinnar. 

Hún komst svo að orði: 

Þetta er bara meginreglan er sú það er þetta „common sense“. Að þú hagir þér þar 

eins og þú hagir þér annars staðar í vinnunni. Að þú veist þú myndir ekki segja 

eitthvað þar sem þú gætir ekki sagt á fundi eða ráðstefnu eða pallborðsumræðu 

eða eitthvað. Þetta sé bara, það gilda sömu svona samskiptareglur þar inni fyrir 

utan það að þú sért aðeins óformlegri inni á eins og Facebook til dæmis. 

 

    Vigdís talaði einnig um að hlutverkaskipting og ábyrgð hefðu þróast við notkun á 

samfélagsmiðlum fyrir stofnunina. Hún benti á að þeir sem hefðu umsjón með miðlunum 

hefðu fullt umboð til þess. Hún sagði: 

Bara eitthvað sem hefur í raun og veru þróast. Að það sé okkar og við erum bara 

með frjálsar hendur hvað það varðar og höfum fullt umboð til þess að stjórna 

miðlunum. Og ef það er eitthvað sem okkur þykir vera álitamál eða við erum ekki 

vissar um að það eigi endilega heima þar og svona að þá bara leitum við til [X] 

eða það er svona þú veist, þá bara fer maður einu skrefi hærra og ... en við erum 

alveg með fullt traust til þess að setja inn. 

  

    Það var sem sagt hvergi búið að fastmóta hlutverk og ábyrgð starfsmanna varðandi notkun 

samfélagsmiðla. Viðmælendur nefndu nokkur atriði varðandi þetta efni eins og sveigjanleika 

varðandi notkun miðlanna, ábyrgð forstöðumanna og hlutverk Landsbókasafns varðandi 

varðveislu samfélagsmiðla í heild sinni. Þá bentu þeir á að einungis hluti starfsmann vildi 

setja efni á miðlana, að treyst væri á heilbrigða skynsemi starfsfólks við notkun þeirra, auk 

þess sem rætt var um að hlutverk skjalastjóra varðandi samfélagsmiðla væri óljóst í hugum 

margra starfsmanna. 
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9 Samstarf umsjónarmanna samfélagsmiðla við skjalastjóra  

Það kom fram hjá viðmælendum að hvergi var um að ræða samstarf á milli skjalastjóra og 

umsjónarmanna samfélagsmiðla. Nefndar voru ástæður eins og að efni á samfélagsmiðlum 

væri til annars staðar, að ekki væri litið á gögnin á miðlunum sem formleg erindi sem þyrftu 

varðveislu við og að efni af samfélagsmiðlum færi í annað skjalastjórnarkerfi sem 

skjalavörður hefði ekki umsjón með. Einnig voru tilgreindar þær orsakir að notkun 

samfélagsmiðla væri tilraunastarfsemi og að óframfærni skjalastjóra væri um að kenna. 

    Jón sagði að það hefði verið mat þeirra sem höfðu umsjón með Facebooksíðu Stofnunar A 

að það væri ekki þörf á samstarfi við skjalastjóra stofnunarinnar varðandi stjórn og varðveislu 

gagna á henni. Ástæðuna sagði hann vera þá að efnið sem sett væri á samfélagsmiðilinn væri 

til annars staðar og formlegum erindum væri beint á vefsíðu stofnunarinnar. Jón hafði þetta 

um málið að segja: 

Við eiginlega tókum þessa prinsippákvörðun í upphafi að það væri ekkert þarna 

sem að hérna aftur, við ætluðum ekki að svara formlegum fyrirspurnum, við 

ætluðum eingöngu að svara svona fróðleik eða svona fróðleiksmolum sem er 

svona bara þá kannski bara almenn vitneskja sem að við ætluðum bara að fá okkar 

sérfræðinga til að svara. Allar svona formlegar fyrirspurnir vildum við ... höfum 

við beint svo bara inn í okkar fyrirspurnakerfi sem að er undir skjalastjórn. 

 

    Jón talaði um að reynslan af notkun Facebooksíðunnar hefði ekki breytt mati hópsins sem 

hafði umsjón með henni: 

Nei, við ... það hefur raunverulega ... þú veist við höfum eiginlega komist að þeirri 

niðurstöðu eða allavegana svona ... þessi reynsla okkar núna eftir þessa [X] 

mánuði sýnir það að allavegana að það er ekkert þarna sem að... við persónulega 

metum svo. Við sosum höfum ekki farið yfir það með skjalaverðinum sjálfum að 

sé þess eðlis að við þurfum að varðveita það. 

 

    Kjartan sagði að ekkert samstarf væri við skjalavörð Stofnunar B varðandi efni á 

samfélagsmiðlum stofnunarinnar. Þegar hann var spurður um ástæðu þess sagðist hann halda 

að ekki væri litið á efni á miðlunum sem formleg erindi sem þyrfti að varðveita. Kjartan 

orðaði þetta svo: 

Ég held bara að það sé aðallega bara út af því hvernig við höfum litið á í raun og 

veru samfélagsmiðlana, svipað og símtöl eða samtöl við starfsmenn almennt úti á 

vettvangi. Ég held að það sé ekki litið á það sem formlegt erindi inn í hús frekar 
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en símtal. Þannig að tökum sem dæmi að ef einhver sendir bréfleiðis til dæmis [x] 

að þá held ég að þá strax nær hún ... þá er það orðið formlegt erindi sem hefur 

verið sent inn í hús og þarf að eiga við á einhvern hátt og fer í raun og veru 

samkvæmt stjórnsýslulögum, en meðan þú ert að tala um óformlega „kanala“ eins 

og til dæmis símtöl að þá falla þau held ég ekki í þann flokk að vera formleg 

erindi. 

 

    Anna lagði áherslu á að ekkert samstarf væri á milli sín og umsjónarmanna samfélagsmiðla 

hjá Stofnun B. Hún benti á að hún sæi einungis um skjalastjórnarkerfið GoPro sem í færu mál 

sem tengdust stjórnsýslu Stofnunar B, en efni af samfélagsmiðlum færi í skjalakerfið [X] sem 

væri alveg aðskilið frá GoPro. Þegar Anna var spurð um hvort hún vissi hvers vegna ekkert 

samstarf væri á milli hennar og samfélagsmiðlahóps stofnunarinnar sagði hún: „Nei, ég veit 

það ekki og veit sosum ekki af hverju ætti að vera mikið samstarf þar á milli. Ég átta mig ekki 

á því af hverju það ætti að vera. Mér finnst það svo tvennt ólíkt.“  

    Þegar Árni var spurður hvort skjalastjóri væri hjá Stofnun C svaraði hann: „ Jú, ég hugsa 

við reiknum nú með að [X] sem er yfirmaður bókasafnsins hefði þann titil sko, væri 

skjalastjóri.“ Árni sagði að samstarf við skjalastjórann varðandi samfélagsmiðla 

stofnunarinnar hefði ekki verið rætt og vísaði í að notkun samfélagsmiðla væri 

tilraunastarfsemi. Hann komst svo að orði: Það er bara eitt af því sem að við höfum ekki farið 

yfir. En svo er ég yfirmaður hennar þannig að ... Eins og ég segi, þetta er raunverulega ennþá 

tilraunastarfsemi en auðvitað þá þarf að setja þetta í einhverjar fastar skorður. Og sérstaklega 

eftir því kannski sem þeim fjölgar sem líkar við síðuna.“ 

    Stefanía sagði að skjalastjórar yrðu útundan þegar samfélagsmiðlar væru teknir í notkun hjá 

skipulagsheildum. Hún orðaði þetta svo: 

... en mér finnst skorta alveg á pínulítið einmitt þetta hvað verður um þessi gögn. 

Þú veist þarna kannski skjalastjórarnir þeir eiga nú alveg að flagga rauðu þar. 

Koma með inn í þessa hópa þannig að af því að ég held að stundum verður þetta 

til svo langt frá skjalastjóranum og hann einhvern veginn verður svona svo 

útundan eða hann þarf að ota sér algjörlega. 

 

    Stefanía bætti því við að skjalastjórar þyrftu að vera duglegri við að koma sér á framfæri í 

sambandi við stjórn og varðveislu gagna á samfélagsmiðlum. Hún sagði: „Nei, en ég held að 

stundum erum við kannski bara okkur pínulítið sjálfum að kenna því að við komum okkur 

ekki á framfæri. Þú veist, að menn fatta ekki hvað skjalastjórinn á að gera eitthvað varðandi 

þetta málefni. Ég held að stundum sé það þannig.“ 

    Þá lagði Stefanía áherslu á samvinnu starfsmanna úr ýmsum deildum skipulagsheilda við 

notkun samfélagsmiðla og stjórn efnis á þeim. Um það sagði hún: 
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En í þessum samfélagsmiðlum að þá þarf þetta að verða svona teymi og ég held að 

það sé kannski okkar verkefni að við þetta svona þarf að vera samvinnuverkefni 

þannig að við þurfum að fá tölvufólkið með okkur, við þurfum að fá 

lögfræðingana, markaðsfólkið og þú veist, menn komi að borðinu, en við værum 

þá að leiða þennan anga, en þetta er svona vinna saman. Þetta er ekki eitthvað sem 

að skjalastjórinn er að stýra, ég held að það sé ekki leiðin. 

 

    Halldór og Vigdís sögðu að það væri ekki formlegt samstarf á milli þeirra varðandi 

samfélagsmiðla Stofnunar F. Um þetta sagði Halldór: „ ... en reglulegir fundir skjalastjóra eða 

skjalasafns með upplýsingadeild eru ekki haldnir og samráð er haft eftir hendinni þegar upp 

koma mál sem þarf að ræða.“ 

    Vigdís bætti við: „En það væri kannski ekkert vitlaust að hafa smá „brainstorming“ fund 

með öllum skjalavörðum í þeim stofnunum sem eru með samfélagsmiðla og þeirra sem sjá um 

innsetningu.“ 

    Niðurstaðan úr viðtölunum var að ekkert samstarf var á milli skjalastjóra og þeirra sem 

settu efni á samfélagsmiðla opinberra stofnana. Ýmsar ástæður voru nefndar eins og að efni á 

samfélagsmiðlum væri varðveitt annars staðar og að notkun samfélagsmiðla væri 

tilraunastarfsemi. Þá var bent á að ekki væri litið á efni á miðlunum sem formleg erindi og að 

skjalastjórar væru ekki nógu duglegir við að koma sér á framfæri varðandi stjórn á efni á 

samfélagsmiðlum. 
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10 Niðurstöður úr megindlegu rannsókninni 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr spurningakönnuninni. Til frekari 

skýringa verða niðurstöður úr könnuninni settar upp í töflur. Það voru 37 spurningar í þessari 

könnun og flestum þeirra var einungis hægt að svara játandi eða neitandi, fjórar spurningar 

buðu upp á fleiri valmöguleika og níu voru opnar. Þar sem stofnanir notuðu ekki 

samfélagsmiðla hættu svarendur þátttöku eftir að hafa svarað fjórum fyrstu spurningunum. 

    Í fyrsta hluta könnunarinnar voru þátttakendur spurðir fjögurra spurninga sem snéru að 

stærð stofnana, fyrirkomulagi skjalastjórnar auk þess sem spurt var hvort stofnanirnar notuðu 

samfélagsmiðla. Annar hluti fjallar almennt um notkun samfélagsmiðla í starfsemi stofnana. 

Þriðji hluti fjallar um stjórn og varðveislu efnis á samfélagsmiðlum stofnana og fjórði hluti 

snýst um leiðbeiningar og fyrirmæli frá Þjóðskjalasafni Íslands til opinberra stofnana um 

skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum þeirra. 

10.1 Inngangsspurningar um stofnanir 

Könnunin hófst með því að spurt var um hversu margir störfuðu hjá viðkomandi stofnun og 

svöruðu 138 þeirri spurningu. Það voru 52, eða 37,7%, sem störfuðu hjá stofnun með 25 

starfsmönnum eða færri, 27, eða 19,6%, sem störfuðu hjá stofnun með 26-50 starfsmönnum 

og 59, eða 42,7%, sem störfuðu hjá stofnun með 50 starfsmönnum eða fleiri. Sjá töflu 2. 

Tafla 2. Fjöldi starfsmanna hjá viðkomandi stofnun.    

     

 

    

 

 

 

    Næst voru þátttakendur beðnir að svara því hvort viðkomandi stofnun notaði rafrænt 

skjalastjórnarkerfi (málaskrá) og tóku 138 afstöðu til þeirrar spurningar. Það voru 92, eða 

66,7%, sem svöruðu henni játandi en 46, eða 33,3%, neitandi. Sjá töflu 3. 

 

    

Fjöldi starfsmanna Fjöldi svara Hlutfall í % 

1-25 52 37,7 

26-50 27 19,6 

50 eða fleiri 59 42,7 

Alls 138 100 
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Tafla 3. Rafrænt skjalastjórnarkerfi hjá stofnun. 

 

     

 

    Þá var spurt um hvort til staðar væru verklagsreglur og leiðbeiningar um meðhöndlun 

gagna og upplýsinga er mynduðust hjá stofnuninni eða bærust til hennar. Það voru 102, eða 

73,9%, sem svöruðu að svo væri en 36, eða 26,1%, svöruðu að svo væri ekki. Sjá töflu 4. 

    Tafla 4. Verklagsreglur og leiðbeiningar um meðhöndlun gagna hjá stofnun. 

 

 

   

  Í fjórðu spurningu voru þátttakendur inntir eftir því hvort stofnunin notaði samfélagsmiðla. 

Það voru 63, eða 45,7%, sem svöruðu játandi en 75, eða 54,3%, sem svöruðu neitandi. Sjá 

töflu 5. 

Tafla 5. Notar stofnunin samfélagsmiðla? 

 

     

 

10.2 Notkun samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum 

Í þessum hluta könnunarinnar var fyrst spurt um hvaða samfélagsmiðla stofnanir notuðu. Við 

þessari spurningu fengust 100 svör, en aðeins 52 af þeim 63 stofnunum, sem sögðust nota 

samfélagsmiðla, nefndu tegund miðils. Þá tilgreindu sumar stofnanir fleiri en eina tegund. 

Facebook hafði mikla yfirburði, en tæp 83% stofnana notuðu þann samfélagsmiðil, YouTube 

var í öðru sæti með tæp 35% og Twitter var nokkuð á eftir með rúmlega 15%. Nokkrir aðrir 

samfélagsmiðlar komust á blað, en einnig voru miðlar nefndir sem ekki er hægt að flokka sem 

samfélagsmiðla, eins og IBM Sametime, MSN og Skype. Þá nefndu sjö þátttakendur, eða 

13,5%, heimasíður stofnana. Sjá töflu 6. 

 

 

 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 92 66,7 

Nei 46 33,3 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 102 73,9 

Nei 36 26,1 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 63 45,7 

Nei 75 54,3 
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 Tafla 6. Samfélagsmiðill (og aðrir miðlar) sem stofnun notar. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Þátttakendur voru spurðir um hvernig vali á samfélagsmiðli/-miðlum hefði verið háttað, en 

um opna spurningu var að ræða og nefndu sumir þátttakendur fleiri en eina ástæðu fyrir vali á 

miðli. Niðurstöður úr greiningu svara má sjá í töflu 7. 

Tafla 7. Hvernig var vali á samfélagsmiðli/-miðlum háttað? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    Í ljós kom að algengasta ástæða fyrir vali á samfélagsmiðlum voru vinsældir og útbreiðsla 

þeirra, eða í 45% tilvika. Þá skipti notagildi samfélagsmiðla töluverðu máli eins og sjá má af 

því að sú ástæða var nefnd í rúmlega 22% tilfella. Einn svarenda nefndi undir „Aðrar 

ástæður“ að gagnaöryggi og kostnaður hefði ráðið vali á samfélagsmiðlum. 

Miðill Fjöldi Hlutfall í % 

Facebook 43 82,7 

YouTube 18 34,6 

Twitter 8 15,4 

Flickr 5 9,6 

Google+ 2 3,8 

Vimeo 5 9,6 

LinkedIn 1 1,9 

Instagram 1 1,9 

Myspace 1 1,9 

Picasa 1 1,9 

Trello 1 1,9 

Ustream 1 1,9 

Livestream 1 1,9 

Aðrir miðlar 12 23,1 

Alls 100 192,1 

Ástæður fyrir vali Fjöldi Hlutfall í % 

Vinsældir og útbreiðsla samfélagsmiðils 22 44,9 

Notagildi og hentugleiki fyrir starfsemi stofnunar 11 22,4 

Viðskiptavinir og notendahópur stofnunar réðu vali 4 8,2 

Þekking starfsfólks eða almennings á miðlum 2 4,1 

Ákvörðun starfsmanna eða hlutaðeigandi stofnana 3 6,1 

Aðgengi að miðlum 2 4,1 

Aðrar ástæður 5 10,2 

Alls 49 100 
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    Spurt var hvenær stofnun byrjaði að nota samfélagsmiðla og svöruðu 52 þeirri spurningu. 

Flestar stofnanir höfðu hafið notkun 2010 og 2011 eða 14 stofnanir hvort ár (26,9%). Þá 

höfðu átta stofnanir, eða 15,4%, byrjað að nota samfélagsmiðla árið 2012. 

    Næst var spurt hvernig efni væri sett á samfélagsmiðla stofnana. Við þessari spurningu 

komu 242 svör og niðurstöður greiningar úr þeim má sjá í töflu 8. 

Tafla 8. Hvernig efni setur stofnunin inn á samfélagsmiðilinn/-miðlana? 

   

 Algengt var að ýmis konar fróðleikur er tengdist starfsemi stofnana, kynningar á starfsemi 

og fréttir úr henni, auk tilkynninga væri sett á samfélagsmiðla stofnana, eða í rúmlega 50% 

tilvika. Þá virtist vera lögð töluverð áhersla á að setja myndrænt efni á miðlana. Hins vegar 

var lítið um að sett væri inn frumsamið létt efni, eins og athugasemdir um daginn og veginn, á 

samfélagsmiðla stofnana. Nokkrir svarenda nefndu annað efni og má þar nefna að fjórir sögðu 

að kennsluefni, nemendaverkefni og slíkt væri sett á miðlana. 

 Þátttakendur voru inntir eftir því hvort stofnunin hefði skilgreint hlutverk starfsmanna við 

notkun á samfélagsmiðlum. Af þeim 52 sem svöruðu sögðu 21, eða 40,4%, svo vera en 31, 

eða 59,6%, sögðu svo ekki vera. Sjá töflu 9. 

Tafla 9. Hefur stofnunin skilgreint hlutverk starfsmanna við notkun á 

samfélagsmiðli/-miðlum? 

 

 

 

    Næst var spurt hvort stofnunin hefði skilgreint ábyrgð starfsmanna við notkun 

samfélagsmiðla. Það voru 52 sem tóku afstöðu til þessarar spurningar og svöruðu 19, eða 

36,5%, játandi en 33, eða 63,5%, neitandi. 

Efni Fjöldi Hlutfall í % 

Fróðleikur eða kynningar fyrir almenning eða viðskiptavini 43 17,8 

Fréttir úr starfsemi stofnunar 41 16,9 

Tilkynningar 38 15,7 

Ljósmyndir úr starfsemi stofnunar 32 13,2 

Ábendingar 30 12,4 

Tilvísanir í efni og fréttir af öðrum vefsíðum 29 12,0 

Athugasemdir um daginn og veginn 16 6,6 

Annað 13 5,4 

Alls 242 100 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 21 40,4 

Nei 31 59,6 
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    Þegar spurt var hvort stofnun hefði skilgreint markmið með notkun samfélagsmiðla 

svöruðu 52. Það voru 21, eða 40,4%, sem svöruðu játandi en 31, eða 59,6%, sem svöruðu 

neitandi. Sjá töflu 10. 

Tafla 10. Hefur markmið með notkun samfélagsmiðils/-miðla verið skilgreint? 

 

 

    

10.3 Stjórn og varðveisla efnis á samfélagsmiðlum stofnana 

Í þessum hluta snéru spurningar að skjalastjórn gagna á samfélagsmiðlum stofnana. Fyrstu 

spurningu svöruðu 52 þátttakendur en samkvæmt svörum við henni starfaði skjalastjóri hjá 29 

stofnunum, eða 55,8% þeirra, en skjalastjóri starfaði ekki hjá 23 stofnunum, eða 44,2% þeirra. 

Sjá töflu 11. 

Tafla 11. Starfar skjalastjóri hjá stofnuninni? 

 

     

 

    Þeir sem höfðu svarað fyrri spurningu játandi voru þá spurðir hvort skjalastjóri hefði 

hlutverki að gegna varðandi notkun samfélagsmiðla stofnunar. Átta þátttakendur, eða 27,6%, 

svöruðu játandi en 21, eða 72,4%, neitandi. Sjá töflu 12. 

Tafla 12. Hefur skjalastjóri hlutverki að gegna varðandi notkun samfélagsmiðla 

stofnunar? 

 

 

     

    Í framhaldi af því var spurt í hverju það hlutverk væri fólgið. Fjórir svöruðu og sögðu þrír 

að það væri fólgið í að koma skilaboðum, tilkynningum og fréttaefni til almennings í gegnum 

samfélagsmiðla stofnananna. Einn svarenda sagði að hlutverk skjalastjóra varðandi 

samfélagsmiðla væri fólgið í að fylgjast með að mikilvægt efni væri skjalað (skráð og vistað).  

    Það voru 29 þátttakendur sem svöruðu spurningunni „Er til staðar samstarf á milli 

skjalastjóra og þeirra sem setja efni á samfélagsmiðil/-miðla?“. Það reyndust vera 13, eða 

44,8%, sem svöruðu játandi en 16, eða 55,2%, sem svöruðu neitandi. Sjá töflu 13. 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 21 40,4 

Nei 31 59,6 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 29 55,8 

Nei 23 44,2 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 8 27,6 

Nei 21 72,4 
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Tafla 13. Er til staðar samstarf á milli skjalastjóra og þeirra sem setja efni á 

samfélagsmiðil/-miðla? 
 

 

 

    Í framhaldi af þessari spurningu voru þeir sem svöruðu játandi inntir eftir í hverju 

samstarfið væri fólgið. Níu þátttakendur svöruðu og sögðu fjórir að samstarfið varðaði efni 

sem ætti að setja á samfélagsmiðla stofnunar. Tveir nefndu að skjalastjóri veitti ráðgjöf og 

hefði eftirlit varðandi einstök mál, notkun miðla og vistun efnis. Þá var bent á að í tveimur 

tilvikum var sá sem setti efni á samfélagsmiðla stofnunar og skjalastjóri sami aðili. Einn 

svarenda sagði að samstarfið snéri aðallega að útgáfumálum stofnunarinnar. 

    Spurt var hvort mótuð hefði verið stefna innan stofnunar varðandi notkun samfélagsmiðla 

og svöruðu 51 þeirri spurningu. Það voru 15, eða 29,4%, sem svöruðu játandi en 36, eða 

70,6%, sem svöruðu neitandi. Sjá töflu 14.   

Tafla 14. Hefur verið mótuð stefna innan stofnunarinnar varðandi notkun 

samfélagsmiðla? 

 

 

 

Þeir sem svöruðu játandi voru inntir eftir í hverju stefnan væri fólgin og fengust 17 svör 

við þeirri spurningu. Niðurstöður úr greiningu svaranna má sjá í töflu 15. 

Tafla 15. Í hverju er stefna varðandi notkun samfélagsmiðla fólgin? 

 

     

 

 

 

 

     

Í 11 tilvikum, eða 64,7%, fólst stefna um notkun samfélagsmiðla í fræðslu, annaðhvort 

fyrir starfsfólk eða almenning. Í sex af þessum tilfellum var að finna leiðbeiningar fyrir 

starfsfólk stofnana um hvernig ætti að nota samfélagsmiðla, til dæmis hvaða efni mætti setja á 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 13 44,8 

Nei 16 55,2 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 15 29,4 

Nei 36 70,6 

Stefna Fjöldi Hlutfall í % 

Leiðbeiningar um notkun samfélagsmiðla 6 35,3 

Upplýsingar til almennings um starfsemi  5 29,4 

Opnun stofnunar og bætt aðgengi fyrir almenning 2 11,8 

Skilgreining á hlutverki og ábyrgð starfsmanna 2 11,8 

Tilgangur með notkun samfélagsmiðla 1 5,9 

Aðgangur að samfélagsmiðlum ekki leyfður 1 5,9 

Alls 17 100 
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þá, hvernig efnið væri sett fram og hvernig væri hægt að ná dreifingu á efni sem þegar væri á 

vefsíðu stofnunar. Samkvæmt fimm svarendum fólst stefnan í því að koma upplýsingum til 

almennings um starfsemi stofnana og tveir af þessum svarendum nefndu að stofnanir þeirra 

vildu ná meiri dreifingu á efninu með því að nota samfélagsmiðla. Einungis einn þátttakandi 

nefndi að í stefnunni væri skýrt frá tilgangi með notkun samfélagsmiðla. Einnig var svar eins 

þátttakanda nokkuð á skjön við hin, en hann sagði að stefnan fælist í því að netaðgangur væri 

ekki leyfður að Facebook, Twitter og öðru sambærilegu. 

    Það var 51 þátttakandi sem svaraði spurningunni „Falla upplýsingar og efni á 

samfélagsmiðli/-miðlum undir skjalastjórn stofnunarinnar?“. Þrír, eða 5,9%, svöruðu játandi 

en 48, eða 94,1%, svöruðu neitandi. Sjá töflu 16. 

    Tafla 16. Falla upplýsingar og efni á samfélagsmiðli/-miðlum undir skjalastjórn 

stofnunar? 

 

     

     

    Hjá 13 stofnunum, eða 25,5%, voru til staðar reglur um hvernig skyldi staðið að stjórn 

þeirra upplýsinga og efnis sem sett voru á samfélagsmiðla en hjá 38, eða 74,5%, voru slíkar 

reglur ekki til staðar. Sjá töflu 17. 

Tafla 17. Eru til reglur um hvernig staðið skuli að stjórn þess efnis sem sett eru á 

samfélagsmiðil/-miðla? 

 

 

    

    Hjá tveimur stofnunum, eða 3,9%, höfðu verið sett viðmið eða reglur um það hvaða 

upplýsingar og efni á samfélagsmiðlum teldust vera skjöl, en hjá 49 stofnunum, eða 96,1%, 

hafði það ekki verið gert. 

    Þá hafði ein stofnun, eða 2%, sett viðmið eða reglur um það hvaða upplýsingar og efni á 

samfélagsmiðlum teldust ekki vera skjöl en 50 stofnanir, eða 98%, höfðu ekki gert það. 

    Það voru 49 þátttakendur sem svöruðu spurningunni „Hefur stofnunin gert ráðstafanir til 

þess að upplýsingar og efni sem er að finna á samfélagsmiðli/-miðlum og varða meðferð mála 

og starfsemi stofnunarinnar séu skráð og vistuð jafnóðum inn í rafrænt skjalastjórnarkerfi 

(málaskrá) stofnunarinnar?“. Sjö, eða 14,3%, svöruðu játandi en 42, eða 85,7%, svöruðu 

neitandi. Sjá töflu 18. 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 3 5,9 

Nei 48 94,1 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 13 25,5 

Nei 38 74,5 
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Tafla 18. Efni á samfélagsmiðlum skráð jafnóðum í rafrænt skjalastjórnarkerfi. 

 

 

 

    Næst var spurt hvað væri gert við efni, fyrirspurnir og athugasemdir sem bærust á 

samfélagsmiðla stofnana þegar búið væri að svara þeim og taka mál til meðferðar. Sjá má 

niðurstöður úr svörum í töflu 19. 

Tafla 19. Meðhöndlun efnis/fyrirspurna/athugasemda á samfélagsmiðli/-miðlum hjá 

stofnuninni þegar búið er að svara þeim og taka mál til meðferðar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Algengast var að ekkert væri gert við efnið heldur var það látið liggja á 

samfélagsmiðlunum, eða í tæplega 29% tilvika, og tók einn þátttakandi fram að efnið vistaðist 

á miðlunum. Hins vegar var efnið skráð og vistað í rafrænt skjalastjórnarkerfi eða varðveitt á 

annan hátt á rafrænu formi í 28,5% tilfella. Þær stofnanir, sem skráðu efni í 

skjalastjórnarkerfi, tóku flestar fram að um væri að ræða formleg erindi eða mál tengd 

starfsemi. Þá hafði ekkert efni borist frá almenningi á samfélagsmiðla hjá nokkrum 

stofnunum. Enn fremur má geta þess að einn svarenda sagði að efninu væri eytt. 

    Þegar spurt var hvort starfsmenn, sem settu efni inn á samfélagsmiðil/-miðla, hefðu fengið 

fræðslu um skráningu og vistun gagna af honum/þeim í rafrænt skjalastjórnarkerfi (málaskrá) 

hjá stofnun svöruðu níu, eða 18,4%, játandi en 40, eða 81,6%, neitandi. Sjá töflu 20. 

Tafla 20. Fræðsla fyrir starfsmenn um skráningu og vistun efnis á samfélagsmiðlum í 

rafrænt skjalastjórnarkerfi. 

  
 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 7 14,3 

Nei 42 85,7 

Meðhöndlun efnis á samfélagsmiðlum Fjöldi Hlutfall í % 

Skráð í rafrænt skjalastjórnarkerfi (málaskrá)  11 22,4 

Fer eftir eðli efnis   2 4,1 

Ekkert gert við efnið  14 28,6 

Efni vistað á rafrænu formi  3 6,1 

Efni beint í annan farveg  6 12,2 

Ekkert efni borist eða spurning á ekki við  10 20,4 

Aðrar ástæður  3 6,1 

Alls 49 100 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 9 18,4 

Nei 40 81,6 
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    Það voru 49 þátttakendur sem svöruðu spurningunni „Hefur verið gerð geymslu- og 

grisjunaráætlun/varðveisluáætlun fyrir þær upplýsingar og efni sem fara á samfélagsmiðil/-

miðla?“. Allir svöruðu neitandi. Sjá töflu 21. 

Tafla 21. Geymslu- og grisjunaráætlun fyrir efni á samfélagsmiðlum. 

 

     

     

    Hjá 28 stofnunum, eða 57,1%, höfðu starfsmenn kynnt sér þau skilyrði og skilmála sem 

eigendur samfélagsmiðla settu varðandi varðveislu gagna á þessum miðlum, en hjá 21 

stofnun, eða 42,9%, höfðu starfsmenn ekki gert það. 

    Þá var spurt hvort efnið, sem sett væri á samfélagsmiðil/-miðla, væri einnig til annars staðar 

innan stofnunarinnar. Það voru 31, eða 63,3%, sem svöruðu því játandi en 18, eða 36,7%, sem  

svöruðu neitandi. 

    Þeir, sem höfðu svarað fyrri spurningu játandi, voru spurðir um hvar innan stofnunar efnið 

væri að finna og fengust 63 svör við því. Niðurstöður greiningar má sjá í töflu 22. 

Tafla 22. Hvar annars staðar innan stofnunar er efni á samfélagsmiðlum að finna? 
 

 

 

 

 

    Samkvæmt þessum niðurstöðum var nokkuð algengt, eða í tæplega 48% tilvika, að efni 

væri tekið af vefsíðum stofnana og sett á samfélagsmiðla þeirra. Þá var töluvert um það, eða í 

um 24% tilvika, að efni sem sett var á samfélagsmiðla væri varðveitt á sameiginlegum 

tölvudrifum starfsmanna og reyndar algengara en að efnið væri varðveitt í rafrænum 

skjalastjórnarkerfum stofnana, sem var gert í 17,5% tilfella. Undir liðnum „Annars staðar“ 

nefndi einn svarenda meðal annars að efnið væri að finna á vinnusvæði kynningarstjóra á 

„server“ og annar sagði að það væri á drifi þess starfsmanns sem samdi textann. 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 0 0 

Nei 49 100 

Staðsetning Fjöldi Hlutfall í % 

Vefsíða stofnunar 30 47,6  

Rafrænt skjalastjórnarkerfi 11 17,5 

Sameiginlegt tölvudrif starfsmanna 15 23,8 

Annars staðar 7 11,1 

Alls 63 100 
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    48 þátttakendur svöruðu spurningunni „Er nýtt efni sett inn á samfélagsmiðil/-miðla sem er 

ekki til annars staðar innan stofnunarinnar?“. Það voru 22, eða 45,8%, sem sögðu það vera 

gert en 26, eða 54,2%, sem sögðu það ekki vera gert. Sjá töflu 23. 

Tafla 23. Er nýtt efni sett inn á samfélagsmiðil/-miðla sem er ekki til annars staðar? 
 

 

 

    Í framhaldi af þessari spurningu var spurt hvers konar efni þetta væri. Sjá má niðurstöður úr 

greiningu svara í töflu 24. 

Tafla 24. Hvaða efni á samfélagsmiðli/-miðlum er ekki til annars staðar innan 

stofnunarinnar? 
     

     

 

     

 

     

     

    Efni sem var ekki til annars staðar innan stofnunar var að miklu leyti frumsamið af 

starfsfólki eins og svör við fyrirspurnum, ábendingar og spjall. Það sem kemur hins vegar 

ekki fram í töflu 23 er að nokkur hluti af ábendingum og tilkynningum var í formi tilvísana í 

aðrar vefsíður.  

10.4 Leiðbeiningar og fyrirmæli frá Þjóðskjalasafni Íslands 

Í þessum hluta snérust spurningarnar um leiðbeiningar Þjóðskjalasafns varðandi stjórn og 

varðveislu efnis á samfélagsmiðlum opinberra stofnana.  

    Fyrst var spurt hvort stofnun hefði leitað til Þjóðskjalasafns Íslands eftir reglum eða 

fyrirmælum um hvernig ætti að fara með upplýsingar og efni á samfélagsmiðlum (settar inn af 

stofnun eða mótteknar) er vörðuðu starfsemi eða málsmeðferð hjá stofnuninni. Fimm, eða 

10,4%, svöruðu því játandi en 43, eða 89,6%, svöruðu því neitandi. Sjá töflu 25. 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 22 45,8 

Nei 26 54,2 

Efni Fjöldi Hlutfall í % 

Tilvísanir í efni af öðrum vefsíðum 3 12,0 

Svör við fyrirspurnum 2 8,0 

Ábendingar og tilkynningar 5 20 

Léttmeti og spjall 5 20 

Ljósmyndir 5 20 

Fræðsla fyrir almenning og kennsluefni 5 20 

Alls 25 100 
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Tafla 25. Leitað eftir reglum og fyrirmælum frá Þjóðskjalasafni varðandi efni á 

samfélagsmiðlum. 

 

     

 

    Þeir sem höfðu svarað fyrri spurningu játandi voru inntir eftir því hvenær stofnunin hefði 

leitað eftir þessum reglum eða fyrirmælum. Fjórir svöruðu og sögðu tveir það hafa verið árið 

2012 og einn sagði að stofnunin hefði fengið bréflega fyrirmæli og reglur um efnið en mundi 

ekki hvenær. Þá sagði einn svarenda að það hefði verið á liðnum árum, en aðallega verið 

varðandi rafræna skjalastjórn. 

    Þá kom fram að Þjóðskjalasafn hefði svarað þremur af þessum fimm fyrirspurnum, en tvær 

stofnanir hefðu ekki fengið svar. 

    Gerð verður frekari grein fyrir niðurstöðum úr megindlegu rannsókninni í umræðukaflanum 

og þær túlkaðar með hliðsjón af erlendum rannsóknum á þessu efni og fyrirliggjandi gögnum 

frá opinberum stofnunum. Þar verður einnig litið til leiðbeininga og reglna erlendra stofnana, 

líkt og ARMA International og Þjóðskjalasafns Bandaríkjanna, varðandi gögn á 

samfélagsmiðlum opinberra stofnana. 

     

 

  

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 5 10,4 

Nei 43 89,6 
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11 Umræður 

Í þessum kafla verður rætt um niðurstöður úr eigindlega og megindlega hluta rannsóknarinnar 

í samhengi við fræðilegt efni. Einnig verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum 

sem voru settar fram í upphafi: 

 Hvernig nota opinberar stofnanir samfélagsmiðla viðvíkjandi starfsemi sinni? 

 Stjórna opinberar stofnanir því efni sem er að finna á samfélagsmiðlum þeirra og ef 

svo er, hvernig er það gert? 

 Hvernig er fræðslu um samfélagsmiðla og skjalastjórn háttað á meðal starfsmanna 

opinberra stofnana? 

 Hvernig hefur opinberum stofnunum verið leiðbeint um stjórn og varðveislu efnis á 

samfélagsmiðlum er þær nota viðvíkjandi starfsemi sinni? 

11.1 Notkun og hlutverk samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum 

Meirihluti opinberra stofnana notaði ekki samfélagsmiðla viðvíkjandi starfsemi sinni. Það 

reyndust vera 63 stofnanir, eða 45,7%, sem notuðu samfélagsmiðla, en 75, eða 54,3%, sem 

notuðu þá ekki. 

    Í ljós kom að algengasta ástæðan fyrir vali á samfélagsmiðli var vinsældir og útbreiðsla 

hans, eða í tæplega 45% tilvika. Þá skipti notagildi samfélagsmiðla töluverðu máli eins og sjá 

má af því að sú ástæða var nefnd í rúmlega 22% tilvika. Þá vakti athygli að einn svarenda 

sagði að gagnaöryggi og kostnaður hefði ráðið vali á samfélagsmiðlum. Í svörum þátttakenda  

vantaði mörg atriði sem er að finna í skýrslu ARMA International (2012) um val á 

samfélagsmiðli og ljóst að opinberar stofnanir hér á landi huga lítið að öryggi, þjónustu og 

skjalastjórn við val á samfélagsmiðlum. Þessar niðurstöður eru einnig í andstöðu við það sem 

kemur fram hjá Allen og Wylie (2013) en þar segir að skipulagsheildir verði að komast að 

niðurstöðu um hversu öruggur samfélagsmiðill þeirra sé. 

    Það kom fram hjá viðmælendunum að hlutverk og notkunarmöguleikar samfélagsmiðla 

væru ýmisleg. Talað var um að samfélagsmiðlar væru í aukahlutverki en vefsíður í 

aðalhlutverki varðandi samskipti og upplýsingagjöf til almennings en einnig var bent á að 

samfélagsmiðlar væru sífellt meira notaðir á kostnað vefsíðna. Viðmælendurnir töluðu um að 

töluvert væri um svokallaða skipulega miðlun sem fólst í því að stofnanir settu aðeins efni af 



86 

vefsíðum sínum á samfélagsmiðla. Í megindlega hluta rannsóknarinnar kom fram að 

opinberar stofnanir lögðu mikla áherslu á að setja á samfélagsmiðla sína ýmiss konar fróðleik 

sem tengdist starfsemi þeirra og einnig kynningar, tilkynningar og fréttir sem vörðuðu 

starfsemina. Um slíkt var að ræða í rúmlega 50% tilvika. Þá var töluvert um að stofnanir settu 

ljósmyndir úr starfseminni á miðlana, en þær voru 13,2% af því efni sem sett var á 

samfélagsmiðla stofnana. Það var hins vegar aðeins í 6,6% tilvika sem sett var frumsamið létt 

efni, líkt og athugasemdir um daginn og veginn, á samfélagsmiðla stofnana. Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við það sem kom fram í rannsókn sem gerð var í Bretlandi 

árið 2012 á meðal opinberra stofnana. Þó stofnanir þar í landi notuðu samfélagsmiðla töluvert 

til að auglýsa og kynna þjónustu stofnana, var algengt að þær notuðu miðlana einnig til að 

ráðfæra sig við almenning (e. community consultation) og vegna samfélagslegrar þátttöku (e. 

community engagement) (Palmer, 2012). Niðurstöður í þessari rannsókn á meðal opinberra 

stofnana hérlendis eru hins vegar í samræmi við það sem kom fram í könnuninni Hvað er 

spunnið í opinbera vefi 2013? (Sjá, e.d.). Þar kom í ljós að 63 stofnanir af þeim 109 sem 

notuðu samfélagsmiðla, eða 57,8%, notuðu þá til skipulegrar miðlunar frétta og upplýsinga frá 

stofnun, en ekki sem gagnvirkan samskiptavettvang. Það er umhugsunarefni hvers vegna 

stofnanir velja að nýta samfélagsmiðla aðeins í skipulega miðlun efnis af vefsíðum sínum, 

fremur en að nota þá í gagnvirk samskipti við almenning. Skýringuna má hugsanlega finna í 

ummælum eins viðmælanda sem sagði að nokkurrar hræðslu hefði gætt á meðal opinberra 

stofnana við notkun samfélagsmiðla og þá sérstaklega við að vera á persónulegum nótum á 

þeim. Þetta er í andstöðu við það sem kom fram hjá Stefáni Eiríkssyni (2013), en hann sagði 

að það væri mikilvægt að stofnanir ættu samskipti við borgarana á samfélagsmiðlum sínum á 

afslappaðan, óformlegan og eðlilegan hátt. Þá taldi áðurnefndur viðmælandi einnig að 

opinberar stofnanir vannýttu þá möguleika sem samfélagsmiðlar byggju yfir og sagði að það 

sem vantaði á meðal opinberra stofnana væri að þora að nota samfélagsmiðla í það sem þeir 

væru gerðir fyrir. Það er hugsanlegt að þarna sé skýringuna að finna á því að svo margar 

stofnanir kjósa að nýta samfélagsmiðla sína einungis í að dæla efni af vefsíðum sínum á 

miðlana. 

    Það kom einnig fram hjá viðmælendum að almenningur gerði fremur lítið af því að setja 

efni á samfélagsmiðla opinberra stofnana. Það er skiljanlegt í ljósi þess að svo margar 

stofnanir kusu að eiga í sem minnstum gagnvirkum samskiptum við almenning á 

samfélagsmiðlum sínum. Þessi tilhögun er ekki í samræmi við það sem kom fram hjá Mergel 

(2013) og Þjóðskjalasafni Bandaríkjanna, NARA (2010b), þar sem segir meðal annars að 

opinberar stofnanir noti samfélagsmiðla til að ná til almennings, fá að vita um skoðanir 
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almennings á stofnunum og til að fá hjálp borgaranna við stefnumörkun í ýmsum málum.  

Opinberar stofnanir hérlendis virðast gera lítið af því að falast eftir skoðunum almennings er 

varða stofnanirnar eða stefnumörkun í opinberum málum. Þeim má benda á Lögregluna á 

höfuðborgarsvæðinu sem dæmi um stofnun sem hefur þorað að nota samfélagsmiðla meðal 

annars til að fá upplýsingar og skoðanir frá borgurunum. Almenningur er þar duglegur við að 

koma með athugasemdir og ábendingar varðandi það sem má betur fara, en notar einnig 

síðurnar til að hrósa lögreglunni fyrir vel unnin störf (Nýsköpunarvefur, e.d.). 

    Þrír viðmælendur lögðu áherslu á að starfsmenn opinberra stofnana, sem settu efni á 

samfélagsmiðla þeirra, þyrftu að vera óformlegir og geta sýnt mannlega hlið á miðlunum. Þá 

kom það einnig fram í viðtölunum að markmið með notkun samfélagsmiðla væru 

upplýsingamiðlun, móttaka upplýsinga, að auka sýnileika, að opna stofnanir og auka gagnsæi, 

en það er einmitt með miðlun upplýsinga til almennings á samfélagsmiðlum sem hægt er að 

auka gagnsæi í starfsemi stofnana (Mergel, 2013). Ofangreind markmið eru einnig í samræmi 

við markmið upplýsingalaga nr. 140/2012 um gagnsæi í stjórnsýslu, að styrkja upplýsingarétt, 

að styðja almenning í þátttöku í lýðræðissamfélagi og að hinn almenni borgari treysti 

stjórnsýslunni betur. 

    Í megindlega hluta rannsóknarinnar kom fram að langflestar stofnanir notuðu Facebook, 

eða tæp 83%, þar á eftir kom YouTube, en tæplega 35% stofnana notuðu þann miðil og þá var 

Twitter notaður hjá rúmlega 15% stofnana. Þá notuðu tæplega 10% stofnana Vimeo og Flickr 

og nokkrir aðrir samfélagsmiðlar komust á blað. Þá nefndu nokkrir þátttakendur miðla sem er 

ekki hægt að líta á sem samfélagsmiðla eins og IBM Sametime, MSN og Skype og 13,5% 

nefndu heimasíður stofnana. Þessum tölum ber ekki saman við niðurstöður í könnuninni Hvað 

er spunnið í opinbera vefi 2013? (Sjá, e.d.) sem var gerð á meðal opinberra stofnana hérlendis 

en þar kom fram að Facebook var sá samfélagsmiðill sem langflestar opinberar stofnanir 

notuðu eða 91,7%, YouTube var næstmest notaður eða hjá 46,8% stofnana, Twitter var 

notaður hjá 23,9% stofnana og 16,5% notuðu Vimeo. Þá komust nokkrir aðrir miðlar á blað. 

Það sem getur valdið þessum mun er að í þessari rannsókn var spurningalisti sendur til 

ríkisstofnana en í könnuninni Hvað er spunnið í opinbera vefi 2013? (Sjá, e.d.) var gerð 

könnun á meðal stofnana ríkisins og hjá sveitarfélögum. Niðurstöðum úr þessum rannsóknum 

ber þó saman að því leyti að Facebook, YouTube og Twitter er mest notuðu 

samfélagsmiðlarnir. 
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    Meirihluti stofnana hafði ekki skilgreint markmið með notkun samfélagsmiðla, eða 59,6%, 

en 40,4% höfðu gert það. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við skýrslu ARMA 

International (2012) þar sem mælt er með því að í stefnu um samfélagsmiðla komi fram stefna 

og markmið með notkun samfélagsmiðla og að þau styðji og séu í samræmi við stefnu 

stofnunar. Þessar niðurstöður eru einnig í andstöðu við það sem kom fram hjá Gunnhildi 

Manfreðsdóttur (2013) um nauðsyn þess að skilgreina hlutverk og markmið samfélagsmiðla. 

Innan opinberra stofnana hérlendis þarf að láta af þeim vana að „bara byrja“ að nota 

samfélagsmiðla, eins og einn viðmælandinn orðaði það, án þess að huga að markmiðum og 

tilgangi með notkun miðlanna. Stofnanir þurfa að móta stefnu um samfélagsmiðla þar sem 

meðal annars markmið með notkun miðlanna kemur fram og það þarf að gerast áður en 

notkun samfélagsmiðils/-miðla hefst. 

    Það voru 22 stofnanir, eða 45,8%, sem settu nýtt efni á samfélagsmiðla sína sem var ekki til 

annars staðar innan stofnunar, en 26 stofnanir, eða 54,2%, gerðu það ekki. Efni sem var ekki 

til annars staðar innan stofnunar var að miklu leyti frumsamið af starfsfólki eins og svör við 

fyrirspurnum, ábendingar og spjall. Jafnframt var nokkuð um að vísað væri í efni af vefsíðum. 

Það verður að hafa í huga í þessu sambandi að efni á samfélagsmiðlum sem tengist starfsemi 

stofnunar og er ekki til annars staðar telst vera skjöl sem ber að varðveita. Svör við 

fyrirspurnum almennings, tilkynningar og fræðsla fyrir almenning geta fallið þar undir. Nægir 

þar að vísa í 3. gr. laga um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með áorðnum breytingum og í 

leiðbeiningar Þjóðskjalasafns Bandaríkjanna, NARA (2013), þar sem segir meðal annars að ef 

skjal inniheldur sönnun um starfsemi stofnunar og sé aðeins til á samfélagsmiðli, þá sé mjög 

líklegt að um opinbert skjal sé að ræða sem þurfi að varðveita. 

11.2 Varðveisla efnis 

Í viðtölunum kom fram að allar stofnanir nema tvær varðveittu efni af samfélagsmiðlum sem 

bar að varðveita samkvæmt lögum. Þá var annars vegar um að ræða formleg erindi eða mál 

tengd starfsemi stofnana sem almenningur sendi á miðlana. Hins vegar var um að ræða efni 

sem stofnanir settu inn á miðlana og var einnig til annars staðar, líkt og á heimasíðum 

stofnana. 

    Fram kom hjá viðmælendum að flestar stofnanirnar vistuðu formleg erindi, sem komu inn á 

samfélagsmiðla þeirra, í rafrænum skjalastjórnarkerfum sínum. Hjá Stofnun B var ekki 

varðveitt efni sem hún setti á samfélagsmiðla sína þar sem litið var á það sem viðtöl við 

fjölmiðla sem voru ekki vistuð með markvissum hætti. Innan Stofnunar F voru formleg erindi 

og fyrirspurnir frá almenningi, sem komu inn á samfélagsmiðla stofnunarinnar, ekki varðveitt 
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og ástæðan sögð vera sú að um mjög lítið efni væri að ræða og erindin væru mjög lík þeim 

sem bærust á heimasíðuna. Í þessu sambandi má benda á að það kom fram hjá sérfræðingnum 

á Þjóðskjalasafni að skilaskyldir aðilar ættu að varðveita formleg erindi og önnur mál sem 

hefðu með starfsemi þeirra að gera og skipti þá ekki máli á hvaða formi eða með hvaða hætti 

þetta efni myndaðist hjá stofnunum eða bærist til þeirra. Það er í samræmi við 3. gr. laga um 

Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með áorðnum breytingum þar sem kveðið er á um hvað 

telst vera skjal. Þetta er einnig í samræmi við 26. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 sem kveður 

á um að stofnunum sem falla undir þessi lög beri að fara að ákvæðum 5. gr. laga um 

Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 um skráningu mála, það er skrái mál sem koma til 

meðferðar hjá þeim á kerfisbundinn hátt og varðveiti málsgögn þannig að þau séu aðgengileg. 

Það leikur því ekki vafi á að stofnunum ber að varðveita efni sem þær setja á samfélagsmiðla 

og hefur með starfsemi þeirra að gera. Þá fer heldur ekki á milli mála að stofnunum ber að 

varðveita formleg erindi og fyrirspurnir frá almenningi. 

    Í megindlega hluta rannsóknarinnar kom fram að þrír þátttakendur, eða 5,9%, töldu að efni 

á samfélagsmiðli/-miðlum félli undir skjalastjórn stofnunar en 48, eða 94,1%, töldu svo ekki 

vera. Þetta er í andstöðu við það sem kemur fram hjá Allen og Wylie (2013) um að innan 

skipulagsheilda verði að vera skilningur á því hvers konar upplýsingar séu til staðar á 

samfélagsmiðlum og ákveða verði hvaða efni þurfi mögulega að hafa eftirlit með og safna. 

Það er nefnilega ekki sennilegt að hjá einungis 6% stofnana sé að finna efni á 

samfélagsmiðlum sem þarf að skrá og varðveita. Þá eru þessar niðurstöður ekki í samræmi við 

skjalastjórnarstaðalinn ÍST ISO 15489:2001 sem segir að skjöl séu dýrmæt auðlind og að 

kerfisbundin skjalastjórn sé nauðsynleg til að varðveita skjöl og vernda sem sönnunargögn um 

atburðarás (Staðlaráð Íslands, 2005a). 

    Þá voru aðeins sjö stofnanir, eða 14,3%, sem höfðu gert ráðstafanir til þess að skrá og vista 

efni á samfélagsmiðlum er vörðuðu meðferð mála og starfsemi stofnunar jafnóðum í rafrænt 

skjalastjórnarkerfi. Þarna ber megindlega og eigindlega hluta rannsóknarinnar ekki saman. Að 

vísu notuðu 46 stofnanir, eða 33,3%, ekki rafræn skjalastjórnarkerfi sem getur haft áhrif á 

niðurstöður í þessu tilviki, en engu að síður virðist varðveislu efnis á samfélagsmiðlum 

stofnana vera verulega ábótavant samkvæmt megindlega hluta rannsóknarinnar og ekki í 

samræmi við ákvæði um skráningu mála í lögum um Þjóðskjalasafn nr. 66/1985 með 

áorðnum breytingum og í upplýsingalögum nr. 140/2012. Þá er þetta verklag ekki í samræmi 

við 40. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 með áorðnum breytingum þar sem kveðið er á um að 

stjórnvöld skuli „varðveita rafræn gögn þannig að unnt sé að sannreyna efni og uppruna þeirra 
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síðar með aðgengilegum hætti“. Að vísu skánaði ástandið töluvert er litið var á niðurstöður 

við spurningu um hvað væri gert við efni/fyrirspurnir/athugasemdir á samfélagsmiðlum 

stofnunar þegar búið væri að svara þeim og taka mál til meðferðar. Í 22,4% tilvika var þetta 

efni skráð í rafrænt skjalastjórnarkerfi og í 6,1% tilvika var efnið vistað á rafrænu formi. 

Hjá 31 stofnun, eða 63,3%, var efni á samfélagsmiðlum einnig til annars staðar innan 

stofnunar, en um slíkt var ekki að ræða hjá 18 stofnunum, eða 36,7%. Það vekur athygli að 

það er mun algengara að efni á samfélagsmiðlum opinberra stofnana sé einnig varðveitt á 

heimasíðum fremur en í rafrænum skjalastjórnarkerfum eða í tæplega 48% tilvika á móti 

17,5%. Sameiginleg tölvudrif starfsmanna hafa einnig vinninginn hvað vistun gagna varðar, 

en í um 24% tilfella var efni á samfélagsmiðlum varðveitt á slíkum drifum. Samkvæmt 

Saffady (2011, bls. 222) eru rafræn skjalastjórnarkerfi hönnuð til að skipuleggja, gera 

atriðisorðaskrá, geyma, endurheimta, rekja, veita stýrðan aðgang að og að öðru leyti stjórna 

rafrænum gögnum. Saffady nefnir ýmsa kosti slíkra kerfi eins og fljótari endurheimt skjala, 

hægt sé að nálgast skjöl hvenær sem er og hvaðan sem er með nettengingu, kerfin stuðli að 

heilleika skjala og þau auðveldi einnig útgáfustjórnun. Þá bjóði slík kerfi upp á 

aðgangsstýringu (Saffady, 2011). Í Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga sem 

Þjóðskjalasafn Íslands gaf út segir að tryggja megi að rafræn gögn séu aðgengileg þegar þörf 

er á þeim og að varðveisla þeirra sé tryggð til frambúðar með notkun rafrænna 

skjalastjórnarkerfa (Njörður Sigurðsson, 2010). Í ljósi þeirra kosta sem rafræn 

skjalastjórnarkerfi bjóða upp á er það umhugsunarefni að svo lítill hluti opinberra stofnana 

skuli skrá og vista efni á samfélagsmiðlum sínum í slíkum kerfum. 

Mjög athyglisvert var að í 14 tilvikum, eða 28,6%, var ekkert gert við efnið á 

samfélagsmiðlum stofnana. Það er í andstöðu við áðurnefnd ákvæði um skráningu mála í 

lögum um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með áorðnum breytingum og í upplýsingalögum 

nr. 140/2012 og ekki í samræmi við 40. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 með áorðnum 

breytingum. Samkvæmt því sem kemur fram í skýrslu ARMA International (2012), getur 

verið erfitt að tryggja örugga varðveislu skjala og heilleika þeirra á samfélagsmiðlum sem eru 

ekki undir stjórn stofnana. Þá tekur Morrice (2013) dæmi af samfélagsmiðlinum Twitter en 

þjónustuskilmálar hans segi að þjónusta miðilsins sé tiltæk eins og hún er núna (e. as is) og að 

aðgangur stofnunar að þjónustunni sé á hennar ábyrgð. Því sé nauðsynlegt að stofnanir tryggi 

að þær hafi stjórn á því efni sem er að finna á samfélagsmiðlum þeirra. Enn fremur kom fram 

í rannsókn bandaríska tækni- og iðnaðarráðsins að stofnanir hafa ekkert um það að segja 

frekar en aðrir, hversu lengi efni, sem er sett inn á samfélagsmiðla, er haldið við eða geymt 
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þar (ACT-IAC, 2011). Aðgerðaleysi varðandi efni á samfélagsmiðlum stofnana er einnig í 

andstöðu við það sem kemur fram hjá Madhava (2011) um að ef til málaferla kemur þá verða 

skipulagsheildir að geta fundið öll rafræn gögn sem hafa einhverja þýðingu fyrir málið. Hætt 

er við að gögn á samfélagsmiðlum stofnana glatist ef ekkert er gert við þau. Í ljósi þessa er 

ekki annað hægt en að hvetja opinberar stofnanir til að skrá og varðveita efni á 

samfélagsmiðlum, sem tengist starfsemi þeirra, í rafrænum skjalastjórnarkerfum. Þá segir í 

Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga að ef opinberar stofnanir hafa ekki fengið heimild frá 

Þjóðskjalasafni Íslands til að nota rafræn skjalastjórnarkerfi verður að prenta gögnin á pappír 

og varðveita þannig (Njörður Sigurðsson, 2010). Vert er að geta þess að einn svarenda sagði 

að efninu væri eytt, sem er ámælisvert í ljósi þess að um opinber skjöl gæti verið að ræða sem 

þarf að sækja um heimild til Þjóðskjalasafns Íslands til að eyða eða eins og segir í 7. gr. í 

lögum um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með áorðnum breytingum: 

„Afhendingarskyldum aðilum er óheimilt að ónýta nokkurt skjal í skjalasöfnum sínum nema 

heimild Þjóðskjalasafns komi til eða samkvæmt sérstökum reglum sem settar verða um 

ónýtingu skjala.“ 

    Þá kom einnig í ljós í megindlega hluta rannsóknarinnar að engin stofnun hafði gert 

geymslu- og grisjunaráætlun fyrir efni sem fór á samfélagsmiðla þeirra. Þetta stríðir gegn því 

sem segir í skýrslu ARMA International (2012) varðandi það sem þarf að hafa í huga við 

stjórn skjala á samfélagsmiðlum. Á meðal þess sem er nefnt er að það þarf að flokka skjöl á 

þessum miðlum stofnana samkvæmt geymslu- og grisjunaráætlun. Í skýrslunni segir einnig að 

geymslu- og grisjunaráætlun sé hluti af áhættustjórnun varðandi skjöl og málaferli. 

    Það kom fram hjá þremur viðmælendum að efni á samfélagsmiðlum stofnunar væri allt til 

annars staðar og væri varðveitt, aðallega á heimasíðum stofnananna. Það er ekki í samræmi 

við það sem segir í Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga þar sem segir að mikilvægt sé að 

stofnanir varðveiti í skjalasafni sínu „skýrslur, fréttir og annað mikilvægt efni sem aðeins er 

gefið út á vefsíðum“ (Njörður Sigurðsson, 2010, bls. 21). Það megi gera með því að prenta 

þessi gögn út eða með því að vista þau í rafrænu skjalastjórnarkerfi hafi stofnun heimild til 

rafrænnar varðveislu (Njörður Sigurðsson, 2010). Samkvæmt þessu er ekki mælt með því að 

varðveita gögn sem tengjast starfsemi stofnana á vefsíðum þeirra. 

    Þá sagði einn viðmælandinn að athugasemdir almennings við færslur stofnunar væru ekki 

vistaðar og talaði hann um að þetta efni væri talið frekar léttvægt. Þetta er í andstöðu við það 

sem segir í leiðbeiningum Þjóðskjalasafns Bandaríkjanna, NARA (2013), um hvernig eigi að 

stjórna skjölum á samfélagsmiðlum. Þar segir að efni á samfélagsmiðlum geti verið opinber 
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skjöl ef notkun miðlanna bjóði upp á aukna virkni (e. functionality) eins og til dæmis 

athugasemdir almennings. Stevenson (2013) segir að athugasemdir almennings, sem séu 

gerðar við tilkynningar stofnana á samfélagsmiðlum, séu sönnun um viðbrögð almennings við 

þeim, en kunni að vera á mörkum þess að vera opinber skjöl. Þó þetta efni kunni að vera á 

gráu svæði verður þó að telja vissara að varðveita viðbrögð almennings við færslum stofnana 

á samfélagsmiðlum, sem tengjast starfsemi þeirra. 

11.3 Stefna og reglur 

Það kom fram hjá viðmælendunum að tvær stofnanir höfðu útbúið leiðbeiningar varðandi 

notkun samfélagsmiðla. Þá kom það einnig fram í viðtölunum að engin stofnun hafði gert 

formlegar reglur um stjórn og varðveislu efnis á miðlunum. Nokkrar ástæður fyrir stefnu- og 

regluleysi voru nefndar í viðtölunum eins og að samfélagsmiðlar væru nýir af nálinni, að 

notkun miðlanna væri enn sem komið er einungis tilraunastarfsemi og að það væri ennþá 

verið að móta starfið í kringum þá. Einnig nefndu viðmælendur að þróun samfélagsmiðla væri 

svo hröð og hefði orðið á undan stefnumótun og reglugerð. Þá sagði einn viðmælandi að ekki 

væri þörf á reglum þar sem efnið á samfélagsmiðli stofnunarinnar væri varðveitt annars staðar 

og efni frá almenningi á miðlinum væri frekar léttvægt. 

    Samkvæmt niðurstöðum úr megindlega hluta rannsóknarinnar höfðu 15 stofnanir, eða 

29,4%, mótað stefnu um notkun samfélagsmiðla, en 36 stofnanir, eða 70,6%, höfðu ekki 

mótað stefnu um þá. Niðurstöðurnar úr eigindlega og megindlega hluta rannsóknarinnar, það 

er að stór hluti opinberra stofnana höfðu ekki mótað stefnu um notkun samfélagsmiðla í 

starfsemi sinni, stríða gegn ráðleggingum sem má til dæmis finna í skýrslu ARMA 

International (2012), en í henni er lögð áhersla á að stofnanir geri stefnu um samfélagsmiðla 

sem sé í samræmi við almenna stefnu og markmið stofnananna. Stefna um notkun 

samfélagsmiðla á að innihalda ýmis atriði eins og hvernig efni þarf að stýra á miðlunum, 

hlutverk og ábyrgð starfsmanna sem vinna við samfélagsmiðla, hvaða lög og staðlar gilda um 

notkun miðlanna og leiðbeiningar um skjalastjórn efnis sem er að finna á miðlunum (ARMA 

International, 2012). Vöntun á stefnu um samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum er einnig í 

andstöðu við það sem kom fram í fyrirlestri Gunnhildar Manfreðsdóttur þar sem hún talaði 

um að nauðsynlegt væri að skipulagsheildir settu sér skýra stefnu um samfélagsmiðla 

(Gunnhildur Manfreðsdóttir, 2013). 

    Þessar niðurstöður um skort á stefnu hjá meirihluta opinberra stofnana eru nokkuð lakari en 

þær sem komu út úr rannsókn Þjóðskjalasafns Bandaríkjanna, NARA, sem gerði rannsókn á 

meðal bandarískra ríkisstofnana árið 2010. Þar kom meðal annars fram að um það bil 
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helmingur stofnana í rýnihópi hafði tekið upp stefnu um samfélagsmiðla. Hins vegar fjölluðu 

margar af þessum stefnum helst um hvernig á að nota miðlana, en ekki um stjórn skjala á 

þeim (NARA, 2010b). Sú niðurstaða er nokkuð í samræmi við það sem kom fram hjá þeim 15 

stofnunum sem höfðu mótað stefnu um samfélagsmiðla, en algengt var að í henni væri að 

finna fræðslu annaðhvort fyrir starfsfólk stofnana eða fyrir almenning, en um slíkt var að ræða 

í 11 tilvikum, eða 64,7%. Fræðslan fól í sér leiðbeiningar fyrir starfsfólk um notkun 

samfélagsmiðla, til dæmis hvaða efni mætti setja á þá og hvernig efni væri sett fram. Þá fólst 

hún einnig í því að koma upplýsingum til almennings um starfsemi stofnana. Það vakti athygli 

að einungis einn þátttakandi nefndi að í stefnunni væri skýrt frá tilgangi með notkun 

samfélagsmiðla. Þá er það umhugsunarvert að enginn þátttakandi nefnir atriði eins og hvernig 

efni og upplýsingum þarf að stýra, leiðbeiningar um skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum og 

hvaða lög og staðlar gilda um notkun miðlanna, en þessi atriði eru meðal annars nefnd í 

skýrslu ARMA International (2012), eins og áður var vikið að.  

    Þá má benda á að við athugun á leiðbeiningum Stofnunar G um samfélagsmiðla, sem 

viðmælandinn kallaði stefnu um samfélagsmiðla, kom í ljós að um var að ræða leiðbeiningar 

um einkanot starfsmanna á samfélagsmiðlum, en þar var ekki um að ræða ráðleggingar 

varðandi notkun miðlanna í nafni stofnunarinnar. Það var því ekki um að ræða stefnu um 

samfélagsmiðla eins og ARMA International (2012) fjallar um í skýrslu sinni. Þetta bendir til 

þess að opinberir starfsmenn geri sér ekki grein fyrir hvað slíkar stefnur eigi að fela í sér og 

þurfi að kynna sér leiðbeiningar um slíkt eins og má finna til dæmis í áðurnefndri skýrslu 

ARMA. 

    Í megindlega hluta rannsóknarinnar kom fram að hjá 13 stofnunum, eða 25,5%, voru til 

staðar reglur um hvernig skyldi staðið að stjórn þeirra upplýsinga og efnis sem var að finna á 

samfélagsmiðlum, en hjá 38 stofnunum, eða 74,5%, voru slíkar reglur ekki til staðar. Þessar 

niðurstöður eru ögn skárri en fengust í rannsókn sem gerð var á meðal opinberra stofnana í 

Bretlandi en í henni kom í ljós að 55% stofnana höfðu ekki tekið upp stefnu eða reglur 

varðandi skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum sínum, 28% voru að móta slíka stefnu, en 

aðeins 18% stofnana höfðu þegar gert stefnu og verklagsreglur um skjalastjórn efnis á 

samfélagsmiðlum sínum (Palmer, 2012). Það er áhyggjuefni að svo hátt hlutfall opinberra 

stofnana hérlendis skuli ekki hafa mótað reglur um stjórn og varðveislu efnis á 

samfélagsmiðlum sínum og er það ekki í samræmi við leiðbeiningar ARMA International 

(2012) um þau atriði sem stofnanir þurfa að hafa í huga við stjórn skjala á samfélagsmiðlum. 

Án skriflegra reglna um þetta efni er hætta á losarabrag varðandi stjórn gagna á 
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samfélagsmiðlum, sem aftur getur þýtt að opinber skjöl glatist. Því er mælt með því að 

opinberar stofnanir sem nota samfélagsmiðla viðvíkjandi starfsemi sinni og hafa ekki mótað 

slíkar reglur geri það hið fyrsta. 

    Hjá aðeins tveimur stofnunum, eða 3,9%, höfðu verið sett viðmið eða reglur um það hvaða 

upplýsingar og efni á samfélagsmiðlum teldust vera skjöl, en hjá 49 stofnunum, eða 96,1%, 

hafði það ekki verið gert. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður úr rannsókn 

bandaríska tækni- og iðnaðarráðsins þar sem kom í ljós að starfsmenn bandarískra 

ríkisstofnana áttu oft í erfiðleikum með að skilgreina hvaða efni og upplýsingar á 

samfélagsmiðlum væri hægt að skilgreina sem skjöl (ACT-IAC, 2011). Í þessu sambandi má 

benda á 3. gr. laga um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með áorðnum breytingum varðandi 

skilgreiningu á skjali, en einnig má benda á leiðbeiningar Þjóðskjalasafns Bandaríkjanna, 

NARA, um það hvað telst vera opinbert skjal (NARA, 2013). 

    Það er nauðsynlegt að til staðar séu einhvers konar viðmið og reglur um hvaða efni á 

samfélagsmiðlum teljast vera opinber skjöl til þess að starfsmenn opinberra stofnana geri sér 

grein fyrir hvaða gögn á miðlunum ber að varðveita. Það er því ljóst að opinberar stofnanir 

þurfa að gera verulegt átak í þessum efnum. 

11.4 Fræðsla um samfélagsmiðla og skjalastjórn 

Viðmælendurnir sögðu að innan þeirra stofnana sem þeir störfuðu hjá hefðu starfsmenn ekki 

verið fræddir um skjalastjórn á samfélagsmiðlum, hvorki af hálfu stofnananna sjálfra né af 

hendi Þjóðskjalasafns Íslands. Engin stofnun hafði leitað til Þjóðskjalasafns Íslands eftir 

leiðbeiningum um samfélagsmiðla og varðveislu efnis á þeim og þá hafði Þjóðskjalasafn ekki 

veitt stofnununum leiðbeiningar um samfélagsmiðla að fyrra bragði. Sem skýringar á þessu 

fræðsluleysi nefndu viðmælendur að efni á samfélagsmiðlum væri varðveitt annars staðar, að 

notkun miðlanna væri tilraunastarfsemi, að þeir væru nýir af nálinni, að önnur verkefni hefðu 

forgang og að skjalasöfn væru sein að bregðast við breytingum varðandi varðveislu gagna af 

ýmsum miðlum. 

    Í megindlega hluta rannsóknarinnar kom fram að hjá níu stofnunum, eða 18,4%, höfðu þeir 

starfsmenn sem settu efni inn á samfélagsmiðil/-miðla stofnunar fengið fræðslu um skráningu 

og vistun gagna af honum/þeim í rafrænt skjalastjórnarkerfi, en hjá 40 stofnunum, eða 81,6% 

höfðu starfsmenn ekki fengið slíka fræðslu. Þá kom í ljós að fimm stofnanir, eða 10,4%, 

höfðu leitað til Þjóðskjalasafns eftir leiðbeiningum um stjórn og varðveislu efnis á 

samfélagsmiðlum sínum, en 43 stofnanir, eða 89,6%, höfðu ekki gert það. 
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    Þá kom í ljós við athugun á leiðbeiningum Stofnunar F um notkun samfélagsmiðla 

viðvíkjandi starfsemi hennar að um var að ræða ráðleggingar um hvernig ætti að stofna 

reikning/síðu á samfélagsmiðli og leiðbeiningar um efnistök á miðlunum, en þar var ekki að 

finna leiðbeiningar um skjalastjórn efnis á miðlunum. 

    Það er áhyggjuefni hversu lítið fer fyrir fræðslu um skjalastjórn á samfélagsmiðlum hjá 

opinberum stofnunum og er það ekki í samræmi við íslenska skjalastjórnarstaðalinn ÍST ISO 

15489:2001 þar sem segir að skjalastjórn í skipulagsheild feli meðal annars í sér að setja 

verklagsreglur og gera leiðbeiningar (Staðlaráð Íslands, 2005a). Þessar niðurstöður eru einnig 

í andstöðu við það sem segir í skýrslu ARMA International (2012) um að í stefnu um 

samfélagsmiðla eigi að vera leiðbeiningar um skjalastjórn, það er hvernig skal stýra efni og 

upplýsingum sem er að finna á samfélagsmiðlum stofnana. Í rannsókn bandaríska tækni- og 

iðnaðarráðsins kom jafnframt í ljós að auka þurfti fræðslu starfsfólks varðandi skjalastjórn og 

samfélagsmiðla, sem er ekki í samræmi við áðurnefndar niðurstöður (ACT-IAC, 2011). 

Þar sem stofnanir hafa ekki stjórn á því efni sem er á samfélagsmiðlunum, er erfitt að gera 

geymslu- og grisjunaráætlanir. Þá þarf að bæta við starfsfólki til að vinna við skjalastjórn og 

einnig auka fræðslu starfsfólks varðandi skjalastjórn og samfélagsmiðla. Það er litið á efnið á 

samfélagsmiðlum stofnana sem hreina viðbót við verkefni í skjalastjórn þeirra (ACT-IAC, 

2011). 

    Þá er það gagnrýnivert hve takmörkuð umfjöllun var um samfélagsmiðla í skýrslu 

Stjórnarráðs Íslands um samfélagsmiðla og þar var lítið fjallað um hvernig standa ætti að 

skjalastjórn efnis á miðlunum (Vinnuhópur um samfélagsmiðla og upplýsingastefnu 

Stjórnarráðsins, 2012). 

    Tveir viðmælendur komu inn á fræðsluhlutverk Þjóðskjalasafns og sagði annar að safnið 

væri ekki að sinna sínu fræðsluhlutverki hvað samfélagsmiðla varðaði og lagði hann einnig 

áherslu á að Háskóli Íslands, fagfélög og fagfólk legðu sitt af mörkum við að fræða 

starfsmenn opinberra stofnana um skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum. Þá talaði hann um að 

það hefði verið æskilegt að Þjóðskjalasafn hefði komið að vinnu við skýrslu Stjórnarráðs 

Íslands um samfélagsmiðla (Vinnuhópur um samfélagsmiðla og upplýsingastefnu 

Stjórnarráðsins, 2012). Hinn viðmælandinn sagði að það væri hlutverk Þjóðskjalasafns að 

setja reglur varðandi stjórn og varðveislu efnis á samfélagsmiðlum. 

    Sérfræðingurinn á Þjóðskjalasafni sagði að safnið hefði ekki gert leiðbeiningar eða mótað 

reglur um stjórn og varðveislu efnis á samfélagsmiðlum þar sem sama verklag gilti þar og um 

varðveislu formlegra erinda og mála sem tengdust starfsemi opinberra stofnana. Í þessu 
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sambandi vísaði hann í leiðbeiningar um varðveislu efnis af vefsíðum sveitarfélaga og 

stofnana þeirra sem er að finna í Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga sem Þjóðskjalasafnið 

gaf út (Njörður Sigurðsson, 2010) og sagði að hægt væri að bæta orðinu „samfélagsmiðlar“ 

við og þá væri búið að gera þeim skil. Þetta er nokkur einföldun hjá sérfræðingnum og þá bera 

ummæli hans þess merki að hann hafi ekki fullan skilning á því hversu mikilvægt það er að 

starfsmenn opinberra stofnana fái ítarlega fræðslu um skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum. 

Einnig eru þessi ummæli ekki í samræmi við það sem segir um fræðsluhlutverk 

Þjóðskjalasafns í 4. gr. laga um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með áorðnum breytingum. 

    Einn viðmælandi sagði að Þjóðskjalasafn ætti fullt í fangi með að halda í við þróunina og 

inna af hendi öll þau verkefni sem því bæri að sinna og minntist á að safnið þyrfti að eiga við 

200 ára sjóð af skjölum sem væri eftir að stórum hluta að ganga frá til frambúðar. Þarna var  

komið inn á vandamál sem stjórnvöld þurfa að finna framtíðarlausn á, það er fjárveitingar til 

Þjóðskjalasafns. Samkvæmt upplýsingum á vefsíðu Þjóðskjalasafns eru 29 starfsmenn hjá 

safninu (Þjóðskjalasafn, e.d.) og á fjárlögum ársins 2014 er gert ráð fyrir að safnið fái rúmar 

298 milljónir í rekstur það árið (Alþingi, 2013). Lög um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 

með áorðnum breytingum kveða á um umfangsmikil verkefni safnsins. Án meiri fjárveitinga 

sem gera safninu kleift að fjölga starfsmönnum til að fást við þessi verkefni, svo ekki sé talað 

um viðunandi húsnæði fyrir skjöl safnsins, er vandséð að Þjóðskjalasafn geti sinnt sínu 

hlutverki svo sómi sé að. Við núverandi aðstæður er hætta á því að fræðsla um skjalastjórn 

efnis á samfélagsmiðlum verði útundan í starfsemi safnsins. 

11.5 Hlutverk og ábyrgð starfsmanna 

Samkvæmt því sem kom fram í viðtölunum hafði engin stofnun skilgreint hlutverk og ábyrgð 

umsjónarmanna samfélagsmiðla. Sem skýringu á því að það hafði ekki verið gert nefndu 

viðmælendur að ákveðinn sveigjanleiki og frjálsræði ríkti varðandi notkun miðlanna og þá var 

bent á að forstöðumenn opinberra stofnana bæru ábyrgð á notkun samfélagsmiðla og stjórn 

efnis á þeim. Þá var einnig talað um að sumir starfsmenn vildu ekki bera þá ábyrgð sem fylgdi 

því að setja efni á samfélagsmiðil stofnunar. Jafnframt var nefnt að treyst væri á heilbrigða 

skynsemi starfsfólks við notkun miðlanna og að hlutverk og ábyrgð hefðu þróast með notkun 

þeirra. 

    Í megindlega hluta rannsóknarinnar kom í ljós að hjá 21 stofnun, eða 40,4%, höfðu hlutverk 

starfsmanna við notkun á samfélagsmiðlum verið skilgreind, en hjá 31 stofnun, eða 59,6%, 

hafði það ekki verið gert. Jafnframt kom fram að 19 stofnanir, eða 36,5%, höfðu skilgreint 

ábyrgð starfsmanna við notkun samfélagsmiðla, en 33 stofnanir, eða 63,5%, höfðu ekki gert 
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það. Að svo stór hluti opinberra stofnana hafi ekki skilgreint hlutverk og ábyrgð starfsmanna 

sinna er í andstöðu við það sem kom fram í rannsókn bandaríska tækni- og iðnaðarráðsins um 

það sem hefur reynst ríkisstofnunum í Bandaríkjunum best varðandi notkun á 

samfélagsmiðlum og stýringu á því efni sem er sett inn á þá. Þar kom í ljós að hlutverk og 

ábyrgð starfsmanna verða að vera ljós hvað varðar notkun samfélagsmiðla og stjórn skjala 

sem er að finna á þeim (ACT-IAC, 2011). Þessar niðurstöður eru einnig í andstöðu við það 

sem kom fram hjá Gunnhildi Manfreðsdóttur (2013) um skilgreiningu á ábyrgð og 

hlutverkum starfsmanna sem kæmu að notkun samfélagsmiðla. Þá kom fram í skýrslu ARMA 

International (2012) að í stefnu stofnunar um samfélagsmiðla þurfi að grein fyrir ábyrgð og 

hlutverki þeirra sem koma að notkun samfélagsmiðla hjá stofnunum. Enn fremur segir í 

leiðbeiningum Þjóðskjalasafns Ástralíu að stefna um samfélagsmiðla eigi meðal annars að 

innihalda ráðleggingar um þær kröfur sem gerðar eru til skjalastjórnar í sambandi við notkun 

samfélagsmiðla. Þar segir að vefstjórar kunni að fanga reglulega skjöl af samfélagsmiðlum, en 

í stefnunni þurfi að koma skýrt fram hvenær slíkt verklag dugi ekki til og hvenær þeir sem 

semja efni og setja á samfélagsmiðla stofnunar beri ábyrgð á að fanga það af miðlunum 

(National Archives of Australia, e.d.). 

    Það er nauðsynlegt að skilgreina hvaða starfsmenn hafa það hlutverk að setja efni á 

samfélagsmiðil/-miðla stofnunar og bera ábyrgð á því að svara fyrirspurnum og 

athugasemdum frá almenningi. Þá er einnig mikilvægt að skilgreina hvaða starfsmenn bera 

ábyrgð á því að fanga skjöl af samfélagsmiðlum og skrá þau og vista í skjalakerfi stofnunar. 

Ef slíkt er ekki gert er hætt við að opinber skjöl á miðlunum glatist. Einnig þarf að koma fram 

í stefnu stofnunar um samfélagsmiðla hvaða ábyrgð starfsmenn bera með því að skrifa og 

setja inn efni í nafni stofnunar eða eins og segir í skýrslu ARMA International (2012) þá þarf 

að setja reglur um hegðun starfsmanna þegar þeir nota samfélagsmiðla fyrir hönd stofnana. 

Þar segir einnig að í stefnu um samfélagsmiðla þurfi að vera leiðbeiningar um hvernig 

starfsmenn eigi að fara með verk sem höfundarréttur sé á og þeir setji á samfélagsmiðla og að 

gerð sé grein fyrir afleiðingum fyrir starfsmenn ef þeir brjóta þær reglur sem koma fram í 

stefnunni. 

11.6 Samstarf umsjónarmanna samfélagsmiðla við skjalastjóra 

Fyrst ber þess að geta að skjalastjóri starfaði hjá 29 þeirra stofnana sem notuðu 

samfélagsmiðla, eða hjá 55,8%, en skjalastjóri starfaði ekki hjá 23 stofnunum, eða 44,2% 

þeirra. Í eigindlegu rannsókninni kom fram að hvergi var um að ræða samstarf á milli 

skjalastjóra og umsjónarmanna samfélagsmiðla. Viðmælendur nefndu ástæður eins og að efni 
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á samfélagsmiðlum væri til annars staðar og væri varðveitt þar og því væri ekki þörf á 

aðkomu skjalastjóra varðandi þetta efni. Þá væri ekki litið á gögn á miðlunum sem formleg 

erindi sem þyrfti að varðveita og notkun samfélagsmiðla væri tilraunastarfsemi. Að síðustu 

var nefnt að óframfærni skjalastjóra væri um að kenna, það er að skjalastjórar þyrftu að vera 

duglegri við að koma sér á framfæri í sambandi við stjórn og varðveislu gagna á 

samfélagsmiðlum, því menn virtust ekki átta sig á hlutverki skjalastjóra varðandi þetta efni. 

Í megindlega hluta rannsóknarinnar kom fram að innan átta stofnana, eða 27,6%, hafði 

skjalastjóri hlutverki að gegna varðandi notkun samfélagsmiðla stofnunar, en hjá 21 stofnun, 

eða 72,4%, var ekki um slíkt að ræða. Hjá 13 stofnunum, eða 44,8%, var samstarf á milli 

skjalastjóra og þeirra sem settu efni á samfélagsmiðil/-miðla, en hjá 16 stofnunum, eða 55,2%, 

var því ekki til að dreifa. Þessi skortur á samstarfi er ekki í samræmi við það sem kom fram í 

rannsókn bandaríska tækni- og iðnaðarráðsins, en eitt af því sem hafði reynst best hjá 

ríkisstofnunum í Bandaríkjunum var samstarf skjalastjóra og þeirra sem unnu við 

samfélagsmiðla innan stofnunar, en það var talið nauðsynlegt til þess að hægt væri að gera 

stefnu um það hvernig ætti að stýra þeim skjölum sem var að finna á miðlunum. Einnig höfðu 

nokkrar stofnanir gert skjalastjóra ábyrga fyrir samfélagsmiðlum sem þær notuðu (ACT-IAC, 

2011). Þetta sýndi þá áherslu sem stofnanirnar lögðu á skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum 

sínum. Ef ekki er um samstarf að ræða á milli umsjónarmanna samfélagsmiðla hjá stofnunum 

og skjalastjóra, eins og raunin er hjá meirihluta opinberra stofnana hérlendis, er hætt við að 

þeir hafi ekki vitneskju um hvaða miðla er verið að nota hjá stofnunum sem þýðir að þeir hafa 

enga stjórn á þeim skjölum sem er að finna á þeim. Þetta var ein af niðurstöðunum í rannsókn 

Þjóðskjalasafns Bandaríkjanna, NARA (2010b), á meðal ríkisstofnana í Bandaríkjunum þar 

sem kom í ljós að samfélagsmiðlar voru oft teknir í notkun án nokkurs samráðs við 

skjalastjóra.  

Það má taka dæmi af Stofnun B í þessari rannsókn þar sem ekkert samstarf var á milli 

skjalavarðar stofnunarinnar og umsjónarmanna samfélagsmiðla. Það virtist enginn hafa 

yfirsýn yfir skjalamál Stofnunar B í heild sinni og það er ámælisvert að enginn starfsmaður 

skyldi hafa umsjón með skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum stofnunarinnar.  

Það kom fram hjá nokkrum viðmælendum að það hefði einfaldlega verið byrjað að nota 

samfélagsmiðla hjá stofnun og kom fram hjá einum þeirra að það hefði verið töluverður 

þrýstingur frá Stjórnarráðinu að hefja notkun samfélagsmiðla. Við þær aðstæður að 

starfsmenn opinberra stofnana vilja koma samfélagsmiðlum sem fyrst í gagnið án þess að 

huga mikið að markmiðum eða stefnu með notkun miðlanna er hætt við að lítil samvinna 
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verði á milli þeirra sem vinna að því að koma miðlunum í gagnið og skjalastjóra hjá þessum 

stofnunum, sem þýðir að skjalastjórn er varðar upplýsingar á miðlunum er lítill gaumur gefinn 

fyrst um sinn (Franks, 2010). Slíkar aðstæður bjóða upp á að opinber skjöl á 

samfélagsmiðlum glatist. Mælt er með því að opinberar stofnanir gefi sér góðan tíma til að 

undirbúa notkun samfélagsmiðla viðvíkjandi starfsemi sinni og hugi vel að samráði við 

sérfræðinga sem geta látið ráðgjöf í té, þar á meðal skjalastjóra. 
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12 Lokaorð 

Ritgerðin hófst á inngangi þar sem viðfangsefni og markmiði rannsóknarinnar voru gerð skil. 

Í öðrum kafla var gerð grein fyrir fræðilega hluta rannsóknarinnar. Þar var fjallað um 

skjalastjórn, skjalastjórnarstaðalinn ÍST ISO 15489:2001 (Staðlaráð Íslands, 2005a; Staðlaráð 

Íslands, 2005b), rafræn skjalastjórnarkerfi og um lagaumhverfi. Í þeim kafla var einnig fjallað 

um þróun samfélagsmiðla, notkun samfélagsmiðla hjá opinberum stofnunum og rætt um 

skjalastjórn efnis á miðlunum. Þriðji kafli snérist um aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar og fjórði til níundi kafli gerði grein fyrir þeim sex þemum sem komu úr 

niðurstöðum greininga á viðtölum sem tekin voru í rannsókninni. Í 10. kafla voru kynntar 

niðurstöður úr megindlega hluta rannsóknarinnar og í 11. kafla voru umræður um niðurstöður 

rannsóknarinnar í samhengi við fræðilegt efni. 

    Markmiðið með rannsókninni var að leiða í ljós hvernig ástatt var um skjalastjórn efnis á 

samfélagsmiðlum hjá opinberum stofnunum. Einnig var markmiðið að koma af stað 

vitundarvakningu á meðal hlutaðeigandi aðila og óskandi er að nýta megi rannsóknina til að 

benda á leiðir til úrbóta ef þörf er talin á þeim. 

    Meirihluti stofnana notaði ekki samfélagsmiðla en Facebook, YouTube og Twitter voru 

vinsælastir hjá þeim stofnunum sem notuðu slíka miðla. Þá hafði meirihluti stofnana ekki 

skilgreint markmið með notkun samfélagsmiðla í starfsemi sinni. Stofnanirnar lögðu mikla 

áherslu á að setja á samfélagsmiðla sína ýmiss konar fróðleik sem tengdist starfsemi þeirra og 

einnig kynningar, tilkynningar og fréttir sem vörðuðu starfsemina, en lítið var um að 

frumsamið létt efni væri sett á miðlana. Það virtist einnig gæta nokkurrar tregðu á meðal 

stofnananna að eiga í gagnvirkum samskiptum við almenning á samfélagsmiðlum sínum, þó 

þeir séu einmitt gerðir til þess. 

    Varðveislu efnis á samfélagsmiðlum opinberra stofnana var verulega ábótavant og ekki í 

samræmi við ákvæði um skráningu mála í lögum um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 með 

áorðnum breytingum og í upplýsingalögum nr. 140/2012. Þá varðveitti einungis lítill hluti 

opinberra stofnana efni á samfélagsmiðlum sínum í rafrænum skjalastjórnarkerfum. 

    Það kom í ljós að mikill meirihluti stofnana hafði hvorki mótað stefnu um samfélagsmiðla 

né gert reglur um stjórn og varðveislu gagna á miðlunum. Samkvæmt viðmælendum var það 
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meðal annars vegna þess að samfélagsmiðlar væru nýtilkomnir, notkun miðlanna væri 

tilraunastarfsemi og þróun þeirra hefði verið mjög hröð. 

    Þá var ekki um að ræða fræðslu varðandi skjalastjórn á samfélagsmiðlum hjá stórum hluta 

stofnana og þá höfðu fáar stofnanir leitað til Þjóðskjalasafn Íslands eftir leiðbeiningum um 

varðveislu gagna á samfélagsmiðlum. Ef marka má viðmælendur var það meðal annars vegna 

þess að efni á samfélagsmiðlum væri varðveitt annars staðar, önnur verkefni hefðu forgang og 

þá væru skjalasöfn sein að bregðast við breytingum varðandi varðveislu gagna af ýmsum 

miðlum. 

    Jafnframt var ekki um samstarf að ræða á milli skjalastjóra og umsjónarmanna 

samfélagsmiðla innan meirihluta stofnana. Skýringar viðmælenda voru meðal annars þær að 

ekki væri litið á efni á miðlunum sem formleg erindi sem þyrfti að varðveita, notkun 

samfélagsmiðla væri tilraunastarfsemi og þá var nefnt að óframfærni skjalastjóra væri um að 

kenna. 

    Rannsóknin leiddi í ljós ýmis atriði sem opinberar stofnanir hérlendis þurfa að huga að 

varðandi notkun samfélagsmiðla og varðveislu efnis á þeim. Rannsóknin gæti því nýst sem 

fróðleikur fyrir stofnanir sem nota samfélagsmiðla eða hafa hug á að taka þá í notkun í 

starfsemi sinni. Þá gæti þessi rannsókn einnig nýst sem grunnur fyrir aðrar rannsóknir um 

samfélagsmiðla, til dæmis í upplýsingafræði. 

    Mikilvægt er að starfsmenn opinberra stofnana geri sér grein fyrir mikilvægi stjórnar og 

varðveislu efnis á samfélagsmiðlum því þar getur verið að finna skjöl sem ber að varðveita 

samkvæmt lögum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þörf sé á vitundarvakningu 

og auknum skilningi innan opinberra stofnana hvað þetta varðar. 
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Viðauki 1: Viðtalsrammi 

 

Inngangur – upphaf viðtals 

Kynna sig og rannsóknina. Hvað er ég að rannsaka og hvers vegna? 

Hvað á að gera við upplýsingarnar? 

Trúnaður, nafnleynd, gervinöfn. 

Tímalengd viðtals.  

Biðja um leyfi til að taka upp viðtalið. 

 

Bakgrunnur viðmælanda 

1. Hversu lengi hefur þú starfað hjá stofnuninni? 

2. Hver er menntun þín? 

3. Geturðu sagt mér í hverju starf þitt felst? 

Samfélagsmiðlar 

4. Hvaða samfélagsmiðlar eru notaðir hjá stofnuninni? 

5. Hvernig voru samfélagsmiðlarnir valdir? 

6. Hvernig efni er sett inn á þá? 

7. Hverjir setja efni inn á þá? 

8. Hvaðan kemur það efni sem fer inn á samfélagsmiðla stofnunarinnar? 

9. Hefur verið mótuð stefna innan stofnunarinnar varðandi notkun samfélagsmiðla? (Já: Í 

hverju felst hún? / Nei: Hvers vegna ekki?). 

10. Geturðu lýst því fyrir mér hvert markmiðið með notkun samfélagsmiðla er hjá 

stofnuninni? 

11. Hvers konar efni kemur frá almenningi inn á samfélagsmiðla stofnunarinnar?  

12. Hver er reynsla ykkar af notkun samfélagsmiðlanna? (Viðbrögð almennings). 

Fræðsla fyrir starfsmenn og kunnátta varðandi samfélagsmiðla og skjalastjórn 

13. Hafa starfsmenn fengið fræðslu varðandi notkun samfélagsmiðlanna? (Já: Hvernig er 

henni háttað? / Nei: Hvers vegna ekki?). 
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14. Hafa starfsmenn fengið fræðslu um hvernig efni á samfélagsmiðlum er stjórnað og það 

varðveitt af hendi þeirra sem eiga samfélagsmiðlana? (Já: Hvernig er henni háttað? / 

Nei: Hvers vegna ekki?). 

15. Hvernig er kunnátta starfsmanna varðandi skilmála um varðveislu efnis á 

samfélagsmiðlum?  

16. Hvernig er fræðslu um skjalastjórn háttað á meðal starfsmanna sem setja efni inn á 

samfélagsmiðla stofnunarinnar? (Kunna þeir t.d. að setja efni inn í rafrænt 

skjalastjórnarkerfi?) 

Rafræn skjalastjórnarkerfi og efni á samfélagsmiðlum 

17. Er til staðar rafrænt skjalastjórnarkerfi hjá stofnuninni? (Já: Hvers konar kerfi? / Nei: 

Hvers vegna ekki?). 

18. Er efni á samfélagsmiðli stofnunarinnar sett inn í rafrænt skjalastjórnarkerfi hennar? 

(Já: Hvernig er það gert? / Nei: Hvers vegna ekki?). 

19. Hvernig er ákveðið hvaða efni fer þar inn? 

Skjalastjórn á samfélagsmiðlum 

20. Eru til staðar reglur um hvernig skuli stjórna efni sem er sett á samfélagsmiðlana? (Já: 

Geturðu lýst þeim fyrir mér? / Nei: Hvers vegna ekki?). 

21. Hafa verið settar reglur um það hvaða efni á samfélagsmiðlum stofnunarinnar telst 

vera skjöl sem ber að varðveita og stjórna skv. skjalastjórnarvenjum? (Já: Geturðu lýst 

þeim fyrir mér? / Nei: Hvers vegna ekki?). 

22. Hafa verið settar reglur um hvað skal gera við efni á samfélagsmiðlum stofnunarinnar 

sem telst ekki til skjalaefnis? (Já: Geturðu lýst þeim fyrir mér? / Nei: Hvers vegna 

ekki?). 

23. Geturðu lýst því fyrir mér hvernig efni á samfélagsmiðlum stofnunarinnar er varða 

starfsemi hennar er meðhöndlað? (Skráð, vistað, varðveitt, rafrænt skjalastjórnarkerfi 

o.s.frv.). 

Samstarf skjalastjóra/ábyrgðarmanna skjalamála og þeirra sem vinna við 

samfélagsmiðla 

24. Er til staðar samstarf á milli skjalastjóra/ábyrgðarmanns skjalamála og þeirra sem setja 

efni inn á samfélagsmiðla stofnunarinnar? ? (Já: Geturðu lýst því fyrir mér í hverju 

það felst? / Nei: Hvers vegna ekki?). 
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Lög og reglur 

25. Eftir hvaða lögum er farið við stjórn á því efni sem er að finna á samfélagsmiðlum 

stofnunarinnar? 

26. Fá starfsmenn sem vinna við samfélagsmiðla stofnunarinnar fræðslu um hvaða lögum 

ber að hlíta varðandi stjórn á því efni sem er að finna á þessum miðlum? (Já: Hvernig 

fer fræðslan fram? / Nei: Hvers vegna ekki?). 

Hlutverk og ábyrgð starfsmanna 

27. Eru hlutverk og ábyrgð starfsmanna skilgreind varðandi notkun á samfélagsmiðlum 

stofnunarinnar? (Já: Geturðu lýst því nánar? / Nei: Hvers vegna ekki?). 

28. Eru hlutverk og ábyrgð starfsmanna skilgreind varðandi stjórn og varðveislu á því efni 

sem er að finna á samfélagsmiðlum stofnunarinnar? (Já: Geturðu lýst því nánar? / Nei: 

Hvers vegna ekki?). 

Þjóðskjalasafn Íslands 

29. Hvernig er sambandi stofnunar og Þjóðskjalasafns háttað varðandi skjalamál?    

(Leiðbeiningar, fyrirmæli, geymslu- og grisjunaráætlanir, skil á gögnum til 

Þjóðskjalasafns, námskeið). 

30. Hefur stofnunin leitað til Þjóðskjalasafns Íslands varðandi leiðbeiningar og reglur um 

skjalastjórn og varðveislu efnis á samfélagsmiðlum? (Já: Hvernig voru svörin ef þau 

voru einhver? / Nei: Hvers vegna ekki?). 

31. Hefur Þjóðskjalasafn leiðbeint stofnuninni að fyrra bragði varðandi samfélagsmiðla og 

skjalastjórn efnis á þeim? (Já: Geturðu lýst leiðbeiningunum fyrir mér? / Nei: Hvað 

finnst þér um að Þjóðskjalasafn hafi ekki gert það?). 

32. Hvað finnst þér um það sem Þjóðskjalasafn Íslands er að gera varðandi það að setja 

reglur og leiðbeiningar fyrir opinberar stofnanir um stjórn og varðveislu efnis á 

samfélagsmiðlum? 

 

Lok viðtals 

Enda á að spyrja viðmælanda hvort hann vilji bæta einhverju við. Hefur gleymst að spyrja 

um eitthvað mikilvægt? 

Minna á trúnað og nafnleynd.  

Biðja um leyfi til að hafa samband aftur ef eitthvað mikilvægt hefur gleymst. 

Þakka fyrir viðtalið. 
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Viðauki 2: Viðtalsrammi fyrir viðtal á Þjóðskjalasafni Íslands 

 

Inngangur – upphaf viðtals 

Kynna sig og rannsóknina. Hvað er ég að rannsaka og hvers vegna? 

Hvað á að gera við upplýsingarnar? 

Tímalengd viðtals. 

Biðja um leyfi til að taka upp viðtalið. 

 

Bakgrunnur viðmælanda 

1. Hversu lengi hefur þú starfað hjá stofnuninni? 

2. Hver er menntun þín? 

3. Geturðu sagt mér í hverju starf þitt felst? 

Stjórn og varðveisla efnis á samfélagsmiðlum 

 

4. Telur Þjóðskjalasafn að það sé eitthvert efni á samfélagsmiðlum opinberra stofnana 

sem þarf að varðveita? 

5. Hvers konar efni? 

6. Hvað af því efni sem opinberar stofnanir setja sjálfar inn á samfélagsmiðla sína á að 

varðveita? 

 

 Efni sem er ekki til annars staðar og hefur með starfsemi stofnunar að gera? 

 

 Hvað með efni sem hefur með starfsemi stofnunar að gera og er ekki til annars 

staðar (skjal sem ber að varðveita) og almenningur gerir athugasemdir við eða spyr 

út í? Hefur þá myndast nýtt skjal sem ber líka að varðveita? Á að varðveita það í 

einu lagi eða í sitthvoru lagi? 

 

 

 Hvað með efni sem hefur með starfsemi stofnunar að gera og er til annars staðar 

(þarf þá ekki að varðveita) en almenningur gerir athugasemdir við eða spyr út í? 

Hefur þá myndast nýtt skjal sem ber að varðveita? 

 

 Hvað ef fólk setur „like“ við efni? Hefur þá myndast nýtt skjal sem ber að 

varðveita? 
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7. Hvað af því efni sem almenningur setur inn á samfélagsmiðla opinberra stofnana að 

fyrra bragði á að varðveita? Athugasemdir, ábendingar, spurningar er varða starfsemi 

stofnunar? 

8. Hvernig telur Þjóðskjalasafn best að varðveita efni sem er á samfélagsmiðlum 

opinberra stofnana? (Á samfélagsmiðlunum, í rafrænum skjalastjórnarkerfum, 

öðruvísi?) 

9. Hvaða lögum ber opinberum stofnunum að hlíta varðandi stjórn og varðveislu efnis á 

samfélagsmiðlum sínum?  

10. Hefur Þjóðskjalasafn sett einhverjar reglur eða gert leiðbeiningar fyrir opinberar 

stofnanir varðandi stjórn og varðveislu efnis sem er að finna á samfélagsmiðlum 

þeirra? (Í hverju felast þær? / Hvers vegna ekki?). 

11. Hefur Þjóðskjalasafn leiðbeint opinberum stofnunum varðandi stjórn og varðveislu 

efnis á samfélagsmiðlum þeirra? (Geturðu lýst því nánar? / Hvers vegna ekki?). 

12. Hafa opinberar stofnanir leitað til Þjóðskjalasafns varðandi leiðbeiningar um stjórn og 

varðveislu efnis á samfélagsmiðlum sínum? 

 

Lok viðtals 

Enda á að spyrja viðmælanda hvort hann vilji bæta einhverju við. Hefur gleymst að spyrja 

um eitthvað mikilvægt? 

Biðja um leyfi til að hafa samband aftur ef eitthvað mikilvægt hefur gleymst. 

Þakka fyrir viðtalið. 
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Viðauki 3: Spurningakönnun  

 

Samfélagsmiðlar og skjalastjórn 

Könnun á meðal ríkisstofnana 

 

Ágæti þátttakandi. 

 

Spurningalistinn sem hér fer á eftir er hluti af rannsókn minni á notkun samfélagsmiðla (svo 

sem Facebook og Twitter) hjá ríkisstofnunum. Þá er átt við notkun samfélagsmiðla til þess að 

koma upplýsingum til almennings og viðskiptavina, en ekki persónulega notkun starfsmanna 

á þessum miðlum. Rannsóknin er hluti af lokaverkefni í MA-námi í bókasafns- og 

upplýsingafræði, rannsóknanámi í upplýsinga- og skjalastjórn og rafrænum samskiptum hjá 

skipulagsheildum. Leiðbeinandi minn er dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir prófessor.  

 

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á hvort og þá hvernig ríkisstofnanir nota samfélagsmiðla 

og varðveita þær upplýsingar og það efni sem þar myndast. Einkum verður kannað: 

 

 Hvort stofnun noti samfélagsmiðil/samfélagsmiðla í tengslum við málefni sem varða 

stofnunina. 

 

 Hvort mótuð hafi verið stefna og markmið skilgreind um notkun samfélagsmiðla.  

 

 Hvort hlutverk og ábyrgð starfsmanna hafi verið skilgreind í þessu sambandi. 

 

 Hvort til séu reglur um meðhöndlun upplýsinga sem myndast á þessum miðlum.  

 

 Hversu meðvitaðir starfsmenn ríkisstofnana eru um nauðsyn þess að stjórna því 

efni/upplýsingum sem er að finna á samfélagsmiðlum.  

 

 Hvort og þá hvernig Þjóðskjalasafn Íslands hefur aðstoðað ríkisstofnanir við stjórn 

skjala á þessum miðlum. 
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Vonast er til að rannsóknin leiði í ljós hvernig ástatt sé um skjalastjórn efnis á 

samfélagsmiðlum hjá ríkisstofnunum. Engar kannanir sem þessar hafa verið gerðar hérlendis. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að koma af stað vitundarvakningu á meðal hlutaðeigandi aðila 

og óskandi er að nýta megi rannsóknina til að benda á leiðir til úrbóta ef þörf er talin á þeim.  

 

Spurningalistinn er nafnlaus og ónúmeraður. Það er því hvorki hægt að rekja svörin við 

spurningunum til þín né stofnunar þinnar. Þú ert vinsamlegast beðin/n um að svara 

spurningunum eftir bestu getu. Vonast er til að þú svarir spurningunum af samviskusemi, þar 

sem svör þín skipta miklu máli í þessari rannsókn.  

  

Vinsamlegast athugið að svara þarf spurningum sem eru merktar með stjörnu til þess að geta 

lokið könnuninni. 

 

Sé frekari upplýsinga þörf er hægt að ná í mig í síma 891 7048. Einnig er hægt að senda mér 

tölvupóst á netfangið mae26@hi.is 

 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna, 

 

Már Einarsson 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mae26@hi.is
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1. Hversu margir starfa hjá stofnuninni? 

a. 1-25 starfsmenn. 

b. 26-50 starfsmenn. 

c. 50 starfsmenn eða fleiri. 

 

2. Notar stofnunin rafrænt skjalastjórnarkerfi (málaskrá)? 

Já 

Nei 

 

3. Eru til staðar verklagsreglur og leiðbeiningar um meðhöndlun gagna og upplýsinga er 

myndast hjá stofnuninni eða berast til hennar? 

 

Já 

Nei 

 

 

4. Notar stofnunin samfélagsmiðla? (Ef nei, þá hefur þú lokið könnuninni). 

Já 

Nei  

 

5. Hvaða samfélagsmiðill er notaður? Merktu við allt sem við á. 

a. Facebook 

b. Twitter 

c. Flickr 

d. Youtube 
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e. Google+ 

f. Aðrir - hverjir? 

 

6. Hvernig var vali á samfélagsmiðli/-miðlum háttað? Ekki skyldusvar 

 

7. Hvaða ár var byrjað að nota samfélagsmiðil/-miðla? Skyldusvar 

 

8. Hvernig efni er sett inn á hann/þá? Merktu við allt sem við á. 

 

a. Fréttir úr starfsemi stofnunarinnar. 

b. Tilkynningar. 

c. Fróðleikur/kynningar til almennings/viðskiptavina. 

d. Ljósmyndir úr starfsemi stofnunarinnar. 

e. Athugasemdir um daginn og veginn. 

f. Ábendingar. 

g. Tilvísanir í efni og fréttir af öðrum vefsíðum. 

h. Annað - hvað? 

________________________________________________________ 

9. Hefur stofnunin skilgreint hlutverk starfsmanna við notkun á samfélagsmiðli/-

miðlum? 

Já 

Nei 
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10. Hefur stofnunin skilgreint ábyrgð starfsmanna við notkun á samfélagsmiðli/-miðlum? 

Já 

Nei 

 

 

11. Hefur markmið með notkun samfélagsmiðils/-miðla verið skilgreint? 

Já 

Nei 

12. Starfar skjalastjóri hjá stofnuninni? (Ef svar nei, þá næst spurning nr. 17). 

Já 

Nei 

 

13. Hefur hann hlutverki að gegna varðandi notkun samfélagsmiðils/-miðla? (Ef svar nei, 

þá næst spurning nr. 15). 

Já 

Nei 

 

14. Í hverju er það fólgið? Ekki skyldusvar 

 

15. Er til staðar samstarf á milli skjalastjóra og þeirra sem setja efni á samfélagsmiðil/-

miðla? (Ef svar nei, þá næst spurning nr. 17). 

Já 

Nei 

16. Í hverju er það fólgið? Ekki skyldusvar 
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17. Hefur verið mótuð stefna innan stofnunarinnar varðandi notkun samfélagsmiðla? (Ef 

svar nei, þá næst spurning nr. 19). 

Já 

Nei 

 

18. Í hverju er hún fólgin (í stuttu máli)? Ekki skyldusvar 

 

19.  Falla upplýsingar og efni á samfélagsmiðli/-miðlum undir skjalastjórn stofnunarinnar? 

  Já 

   Nei 

 

20. Eru til reglur um hvernig staðið skuli að stjórn þeirra upplýsinga og efnis sem sett eru 

á samfélagsmiðil/-miðla? 

Já 

Nei 

 

21. Hafa verið sett viðmið eða reglur um það hvaða upplýsingar og efni á samfélagsmiðli/-

miðlum teljast vera skjöl? (Ef svar nei, þá næst spurning nr. 23). 

Já 

Nei 

 

22. Í hverju eru þessar reglur fólgnar (í aðalatriðum)? Ekki skyldusvar 
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23. Hafa verið sett viðmið eða reglur um það hvaða upplýsingar og efni á samfélagsmiðli/-

miðlum teljast ekki vera skjöl? (Ef svar nei, þá næst spurning nr. 25). 

Já 

Nei 

 

24. Í hverju er þessar reglur fólgnar (í aðalatriðum)? Ekki skyldusvar 

 

25.  Hefur stofnunin gert ráðstafanir til þess að upplýsingar og efni sem er að finna á 

samfélagsmiðli/-miðlum og varða meðferð mála og starfsemi stofnunarinnar séu skráð 

og vistuð jafnóðum inn í rafrænt skjalastjórnarkerfi (málaskrá) stofnunarinnar? 

 Já 

 Nei 

 

26. Hvað er gert við efni/fyrirspurnir/athugasemdir sem berast á samfélagsmiðil/-miðla hjá 

stofnuninni þegar búið er að svara þeim og taka mál til meðferðar? Skyldusvar 

 

27. Hafa starfsmenn, sem setja efni inn á samfélagsmiðil/-miðla, fengið fræðslu um 

skráningu og vistun gagna af honum/þeim í rafrænt skjalastjórnarkerfi (málaskrá) hjá 

stofnuninni? 

   Já 

   Nei 
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28. Hefur verið gerð geymslu- og grisjunaráætlun/varðveisluáætlun fyrir þær upplýsingar 

og efni sem fara á samfélagsmiðil/-miðla? 

Já 

Nei 

 

29. Hafa starfsmenn kynnt sér þau skilyrði og skilmála sem eigendur samfélagsmiðla setja 

varðandi varðveislu gagna á þessum miðlum? 

Já 

Nei 

 

30. Er efnið, sem sett er á samfélagsmiðil/-miðla einnig til annars staðar innan 

stofnunarinnar? (Ef svar nei, þá næst spurning nr. 32). 

Já 

Nei 

 

31. Hvar innan stofnunarinnar er það að finna? Merktu við allt sem við á.  

a. Á vef stofnunarinnar. 

b. Í rafrænu skjalastjórnarkerfi (málaskrá) stofnunarinnar. 

c. Á sameiginlegu tölvudrifi starfsmanna. 

d. Annars staðar, þá hvar? 
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32. Er nýtt efni sett inn á samfélagsmiðil/-miðla sem er ekki til annars staðar innan 

stofnunarinnar? (Ef svar nei, þá næst spurning nr. 34). 

Já 

Nei 

33. Hvers konar efni er það? Ekki skyldusvar 

 

34. Hefur stofnunin leitað til Þjóðskjalasafns Íslands eftir reglum eða fyrirmælum um 

hvernig eigi að fara með upplýsingar og efni á samfélagsmiðlum (settar inn af stofnun 

eða mótteknar) er varða starfsemi eða málsmeðferð hjá stofnuninni? (Ef svar nei, þá 

hefur þú lokið könnuninni). 

Já 

Nei 

 

35. Hvenær leitaði stofnunin eftir þessum reglum/fyrirmælum? 

 

36. Svaraði Þjóðskjalasafn þessum fyrirspurnum? (Ef svar nei, þá hefur þú lokið 

könnuninni). 

Já 

Nei 

 

37. Hvert var svar Þjóðskjalasafns (í stuttu máli)? Ekki skyldusvar 
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Viðauki 4: Bréf til forstöðumanna vegna spurningakönnunar 

 

Kæri/kæra X, 

 

Ég heiti Már Einarsson og er að kanna notkun samfélagsmiðla (svo sem Facebook og Twitter) 

hjá ríkisstofnunum. Þá er átt við notkun samfélagsmiðla til þess að koma upplýsingum til 

almennings og viðskiptavina og taka á móti upplýsingum frá þeim, en ekki persónulega 

notkun starfsmanna á þessum miðlum.  

 

Neðar í þessum tölvupósti er að finna hlekk á könnun með spurningum um þetta efni. Mætti 

ég vinsamlegast biðja þig um að áframsenda þennan tölvupóst til þess starfsmanns innan 

þinnar stofnunar, sem þú telur helst hafa kunnáttu og þekkingu á efninu til að svara 

könnuninni. Góð svörun skiptir miklu máli í þessari rannsókn og því er þátttaka ykkar mikils 

virði. 

 

Rannsóknin er hluti af lokaverkefni í MA-námi í bókasafns- og upplýsingafræði, 

rannsóknanámi í upplýsinga- og skjalastjórn og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildum. 

Leiðbeinandi minn er dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir prófessor. 

  

Vonast er til að rannsóknin leiði í ljós hvernig ástatt sé um skjalastjórn efnis á 

samfélagsmiðlum hjá ríkisstofnunum. Engar kannanir sem þessar hafa verið gerðar hérlendis. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að koma af stað vitundarvakningu á meðal hlutaðeigandi aðila 

og óskandi er að nýta megi rannsóknina til að benda á leiðir til úrbóta ef þörf er talin á þeim.  

 

Ef þig vantar frekari upplýsingar má hafa samband við mig í síma 891 7048 eða senda 

tölvupóst á netfangið mae26@hi.is 

 

Með fyrirfram þökk, 

Már Einarsson 

 

 

 

 

 


