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Samfélagsmiðlar opinberra stofnana: 
Varðveisla efnis, stefna og reglur 

Már Einarsson 
Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

Samfélagsmiðlar (social media) hafa umbreytt samskiptum fólks á stuttum tíma. Þeir 
hafa enn fremur breytt starfsháttum stofnana og fyrirtækja að ýmsu leyti. Opinberar 
stofnanir hafa í vaxandi mæli tekið þessa miðla í notkun með það fyrir augum meðal 
annars að kynna þjónustu sína, miðla upplýsingum og eiga í samskiptum við 
almenning. Slík notkun samfélagsmiðla hefur þó í för með sér vissa áhættu séu ekki til 
staðar verklagsreglur og eftirlit haft með því að stofnanir visti og skrái mikilvægar 
upplýsingar á réttan hátt í samræmi við stefnu stofnunarinnar, hlutverk hennar, þarfir 
og skyldur, svo og það lagaumhverfi sem að henni lýtur.  

Tilgangur greinarinnar er að kynna niðurstöður tveggja þátta af stærri rannsókn 

sem gerð var 2013-2014 um meðhöndlun upplýsinga á samfélagsmiðlum hjá opin-
berum stofnunum (hér á eftir nefndar stofnanir) á Íslandi (Már Einarsson, 2014). Þeir 
hlutar rannsóknarinnar, sem hér er fjallað um, varða annars vegar varðveislu efnis á 
samfélagsmiðlum hjá stofnunum og hins vegar stefnu og reglur þar að lútandi hjá 
þeim. Markmiðið var að kanna ástand kerfisbundinnar skjalastjórnar varðandi varð-
veislu efnis á samfélagsmiðlum hjá stofnunum og hvort stefna og reglur væru til um 
meðhöndlun efnisins. Bæði megindleg (quantitative) og eigindleg (qualitative) aðferða-
fræði var notuð við gagnaöflun og framkvæmd rannsóknarinnar. Megindlegi hluti 
rannsóknarinnar fólst í því að spurningakönnun var send á netföng forstöðumanna 
allra ríkisstofnana, en í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru tekin hálfstöðluð viðtöl 
(semi-structured interviews) við 10 starfsmenn stofnana. 

Helstu niðurstöður voru þær að varðveislu efnis á samfélagsmiðlum stofnana var 
verulega ábótavant og ekki í samræmi við meðhöndlun skjala og upplýsinga með tilliti 
til lagaumhverfis. Þá leiddi rannsóknin í ljós að fæstar stofnananna höfðu mótað 
stefnu og reglur um meðferð upplýsinga á samfélagsmiðlum sem varðaði starfsemi 
þeirra. 

Í upphafi greinarinnar er bakgrunnur rannsóknarinnar rakinn og því næst gerð 
grein fyrir aðferðafræði hennar. Helstu niðurstöður eru tíundaðar í tveimur aðgreind-
um köflum og að lokum birt samantekt og umræður um rannsóknina. 

Fræðilegur bakgrunnur 

Samfélagsmiðlar er regnhlífarheiti sem notað er til þess að skilgreina ýmsar athafnir 
sem samþætta tækni, samskipti fólks og myndun efnis á Netinu (NARA, 2010). Með 
notkun þeirra getur fólk átt samskipti sín á milli með ýmis konar nettækni hvar sem er 
og hvenær sem því hentar (Williamson, 2013). Sem dæmi um samfélagsmiðla má 
nefna Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube og þeir eru misvinsælir eftir löndum. 
Twitter og LinkedIn njóta vinsælda í Bretlandi og Frakklandi en Facebook er vin-
sælastur á alþjóðavísu (Gibson, 2013). 
 Hin síðari ár hefur færst í vöxt bæði hér og erlendis að stofnanir noti samfélags-
miðla í starfsemi sinni með það fyrir augum að bæta þjónustu við borgarana og koma 
upplýsingum til breiðari hóps. Miðlarnir geta stuðlað að auknu gegnsæi og aukinni 
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samvinnu við borgarana þegar taka þarf ákvarðanir og finna lausnir á málefnum sem 
varða hið opinbera (Mergel, 2013). 
 Með notkun samfélagsmiðla mynda og móttaka stofnanir upplýsingar og skjöl af 
ýmsu tagi og viss áhætta getur skapast hvað varðar varðveislu þessa efnis sem starf-
semina varðar. Mikilvægt er að meðhöndlun efnisins og stjórn sé samkvæmt kröfum, 
skyldum og stefnumótun viðkomandi stofnana og samræmist jafnframt þeim lögum 
og reglugerðum sem þeim ber að hlíta. Fræðimenn og rannsóknir hafa sýnt fram á að 
ítarleg og vel samin stefna um meðferð upplýsinga á samfélagsmiðlum svo og eftir-
fylgni sé meginforsenda þess að vel takist til um varðveislu efnis sem verður til á 
miðlunum (ARMA International, 2012; Binder og Mansfield, 2013; Doran, 2012; 
National Archives of Australia, e.d.). Allen og Wylie (2013) leggja áherslu á mikilvægi 
þess að fyrirtæki og stofnanir geri sér grein fyrir hvers konar upplýsingar séu til staðar 
á samfélagsmiðlum og að ákveða þurfi hvaða efni eigi mögulega að safna og hafa 
eftirlit með. 
 Í lögum um Þjóðskjalasafn Íslands, nr. 66/1985, með síðari breytingum er opin-
berum aðilum gert skylt að halda til haga öllum skjölum í hvers kyns formi sem hafa 
að geyma upplýsingar um starfsemi viðkomandi. Ný lög, sem samþykkt voru á Alþingi 
vorið 2014 og tóku við af lögum um Þjóðskjalasafn Íslands, nr. 66/185, það er lög um 
opinber skjalasöfn, nr. 77/2014, gera svipaðar kröfur. Fleiri lög, svo sem stjórnsýslu-
lög, nr. 37/1993, upplýsingalög, nr. 140/2012 og lög um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsing,a nr. 77/2000, taka einnig til skjala og upplýsinga um varðveislu, 
aðgengi, skráningu og miðlun svo að dæmi séu tekin. Í þessu samhengi eru skjöl og 
upplýsingar sem verða til við notkun samfélagsmiðla engin undantekning. Þjóðskjala-
safn Íslands hefur gefið út reglur, leiðbeiningar og handbækur um skjalahald hjá 
opinberum stofnunum (sjá skjalasafn.is) og alþjóðlegir staðlar í íslenskri þýðingu um 
upplýsinga- og skjalastjórn og upplýsingaöryggi eru tiltækir (ISO, 2013; Staðlaráð 
Íslands, 2006, 2005a, 2005b). 

Ljóst er að hér á landi sinna stofnanir skjalastjórn og varðveislu skjala misvel þrátt 
fyrir tiltölulega skýr lög og leiðbeiningar hvað það varðar. Það sýna meðal annars 
kannanir Þjóðskjalasafns Íslands (Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Njörður Sigurðsson, 
2013; Þjóðskjalasafn Íslands, 2005). Árið 2012 sendi safnið spurningakönnun til 207 
ríkisstofnana og fyrirtækja sem að meginhluta voru í eigu ríkisins. Það voru 173 
stofnanir, eða 83,6%, sem svöruðu könnuninni og kom meðal annars í ljós að einungis 
60% þessara stofnana skráðu upplýsingar um mál og skjöl sem þær höfðu til 
meðferðar með réttum og kerfisbundnum hætti samkvæmt því sem kveðið er á um í 
upplýsingalögum. Niðurstöðurnar gefa til kynna að ýmsu sé áfátt þegar kemur að 
öryggi skjala og varðveislu þeirra hjá því opinbera (Hrafnhildur Ragnarsdóttir og 
Njörður Sigurðsson, 2013). Niðurstöðurnar, sem kynntar eru í þessari grein, snúast 
um upplýsingar á samfélagsmiðlum, varðveislu þeirra og stefnumótun þar að lútandi. 
Þær eru einungis hluti stærri rannsóknar sem gerð var 2013-2014 um skjalastjórn efnis 
á samfélagsmiðlum stofnana á Íslandi almennt (Már Einarsson, 2014). Þar kom meðal 
annars fram að minnihluti stofnana hafði tekið samfélagsmiðla í notkun vegna starf-
semi sinnar. Þá kom fram að hjá þeim stofnunum, sem það höfðu gert, var skjalastjórn 
og meðhöndlun upplýsinga verulega ábótavant og ekki í samræmi við lög. 

Aðferðafræði 

Undirbúningur könnunarinnar hófst í upphafi ársins 2013. Stuðst var við blandaða 
aðferðafræði (mixed research methodology) við framkvæmd hennar. Gögnum var annars 
vegar aflað með megindlegri aðferðafræði (quantitative methodology) þar sem spurninga-
könnun var send á netföng forstöðumanna allra ríkisstofnana og hins vegar með 
eigindlegri aðferðafræði (qualitative methodology), nánar tiltekið viðtalsaðferð (interview 
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method). Með notkun blandaðrar aðferðafræði er hægt að vega upp á móti takmörk-
unum hvorrar fyrir sig og þannig fást innihaldsríkari upplýsingar sem erfitt getur reynst 
að öðlast ef einungis önnur aðferðin er notuð (Creswell og Plano Clark, 2011; 
Zikmund, Babin, Carr og Griffin, 2013, 2010). Rannsóknin var tilkynnt til Persónu-
verndar og staðfesting fékkst í febrúar 2013 með númerinu S6176/2013. Markmiðið 
með rannsókninni var að skoða ástand kerfisbundinnar skjalastjórnar efnis á 
samfélagsmiðlum hjá stofnunum og jafnframt að vekja hlutaðeigandi til vitundar um 
mikilvægi þess að halda utan um þessar upplýsingar á viðunandi hátt. Rannsóknar-
spurningar þess hluta rannsóknarinnar, sem hér er fjallað um, snérust um hvort og þá 
hvernig stofnanir varðveittu efni varðandi starfsemina sem myndaðist með notkun 
samfélagsmiðla og hvort þær hefðu sett sér stefnu og reglur varðandi samfélagsmiðla-
notkunina. Þessum rannsóknarspurningum verður svarað í niðurstöðuköflum greinar-
innar og bæði megindlegar og eigindlegar niðurstöður, sem þessa þætti varðar, ræddar. 

Megindlegi hluti rannsóknarinnar byggði á spurningalista og það haft í huga að 
öðlast heildarmynd af skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum stofnana. Nauðsynlegt 
þótti að afla mikils magns fjölbreyttra gagna á sem skemmstum tíma (Neuman, 2011; 
Saunders, Lewis og Thornhill, 2003; Þorlákur Karlsson, 2003) og kanna þannig 
almennt og á yfirgripsmikinn hátt ástand þessara mála hjá stofnunum (Ragin og 
Amoroso, 2011). Leitast var við að tryggja áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar 
með því að sjá til þess að spurningalistinn endurspeglaði rannsóknarspurningarnar, fá 
tvo sérfræðinga í skjalastjórn til þess að fara yfir og lagfæra spurningalistann og hafa 
hann auðskiljanlegan, með einföldum orðum og skýrum spurningum (Guðmundur B. 
Arnkelsson, 2006; Þorlákur Karlsson, 2003). Spurningalistinn var talsvert viðamikill, 
alls 37 spurningar, en hér verða einungis kynntar niðurstöður spurninga sem viðkoma 
varðveislu efnis á samfélagsmiðlum og stefnu þar að lútandi. Spurningalistinn, sem 
innihélt bæði lokaðar og opnar spurningar, var sendur í mars 2013 á netföng forstöðu-
manna allra ríkisstofnana. Þá voru þær 187 talsins og svarhlutfall reyndist 76,2%. 
Svarhlutfallið er því vel ásættanlegt en samkvæmt Baruch og Holtom (2008) er 
meðaltal þess 37,2% hjá stofnunum sem taka þátt í akademískum rannsóknum. Þessu 
til viðbótar má taka fram að hér var ekki um úrtakskönnun (sample survey) að ræða enda 
var spurningalistinn sendur á þýðið, það er netfangalista allra þáverandi forstöðu-
manna ríkisstofnana (general survey). 
 Hvað varðar eigindlega hluta rannsóknarinnar voru viðtöl tekin við tíu starfsmenn 
átta stofnana. Rætt var við þá starfsmenn/sérfræðinga, sem best þekktu til mála 
varðandi samfélagsmiðlanotkun á hverjum stað, og notast var við markmiðsúrtak 
(purposive sample) (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Viðmælendum og 
sjö stofnunum voru gefin gervinöfn til þess að virða trúnað (Gorman og Clayton, 
2005). Ein stofnunin, Þjóðskjalasafn Íslands, hélt sínu rétta nafni og viðmælandi þar 
kallaður sérfræðingur í viðtalsköflunum. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð með 
athugasemdum og hugleiðingum í lok hvers viðtals. Viðtölin voru lesin ítrekað, opinni 
kóðun beitt, sífelldur samanburður átti sér stað, gögnin flokkuð og þemu mynduð 
(Schwandt, 2007; Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Alls urðu þemun sex talsins og í 
næstu köflum verður gerð grein fyrir tveimur þeirra, annars vegar varðveislu efnis og 
hins vegar stefnu og reglum um samfélagsmiðlanotkun hjá stofnunum.  

Varðveisla efnis á samfélagsmiðlum stofnana  

Hér á eftir verður fjallað um hvernig stofnanir höguðu stjórn og varðveislu efnis á 
samfélagsmiðlum sem þær notuðu í starfsemi sinni. Fyrst verður gerð grein fyrir 
niðurstöðum úr spurningakönnuninni og í framhaldi af því verður fjallað um niður-
stöður úr viðtölum sem tekin voru við sérfræðinga hjá nokkrum stofnunum. 

Kannað var hvort efni á samfélagsmiðlum stofnana félli undir skjalastjórn þeirra. 
Tafla 1 sýnir að mikill meirihluti svarenda taldi svo ekki vera. 
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Tafla 1. Falla upplýsingar og efni á samfélagsmiðli/-miðlum undir skjalastjórn 
stofnunar? 

 

 

 

 
 

Hjá rúmlega 94% stofnana, sem notuðu samfélagsmiðla í starfsemi sinni, var ekki 
talið að efnið á samfélagsmiðlunum félli undir skjalastjórn. Hjá þremur stofnana, eða 
tæplega 6%, var talið að sú væri raunin. 
Þá var spurt hvort stofnanir hefðu gert ráðstafanir til þess að skrá og vista efni á 

samfélagsmiðlum, sem vörðuðu starfsemi þeirra, jafnóðum í rafræn skjalastjórnarkerfi. 
Niðurstöðurnar má sjá í töflu 2.  
 

Tafla 2. Er efni á samfélagsmiðlum skráð jafnóðum í rafrænt skjalastjórnarkerfi? 
 

 

 

 
 
Einungis sjö stofnanir, eða 14,3%, vistuðu efni af samfélagsmiðlum sínum, sem 

tengdist starfsemi þeirra, í rafræn skjalastjórnarkerfi en 42 stofnanir, eða 85,7%, gerðu 
það ekki. 

Áhugavert þótti að kanna hvað gert væri við efni, fyrirspurnir og athugasemdir á 
samfélagsmiðlum stofnana eftir að brugðist hafði verið við þeim á viðeigandi hátt. 
Dreifingu svara má sjá í töflu 3. 
 

Tafla 3. Meðhöndlun efnis/fyrirspurna/athugasemda á samfélagsmiðli/-miðlum 
hjá stofnun þegar búið er að svara þeim og taka mál til meðferðar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ekkert var gert við efnið á samfélagsmiðlunum hjá tæplega 29% stofnana og var 

það látið vera á miðlunum. Fram kom hjá einum svarenda að efnið vistaðist á þeim. 
Hjá tæplega 29% stofnana hafði efnið verið varðveitt í rafrænum skjalastjórnarkerfum 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 3 5,9 

Nei 48 94,1 

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 
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eða á annan rafrænan hátt. Þá kom fram hjá  flestum stofnunum, sem vistuðu efni á 
samfélagsmiðlum sínum í skjalastjórnarkerfum, að um væri að ræða formleg erindi eða 
mál sem hefðu með starfsemi stofnana að gera. Einnig kom í ljós að nokkrar stofnanir 
höfðu ekki fengið efni frá almenningi á samfélagsmiðla sína. Þá sagði einn svarenda að 
efninu væri eytt. 

Skoðað var hvort stofnanir hefðu gert geymslu- og grisjunaráætlun (varðveislu-
áætlun) fyrir gögn á samfélagsmiðlum. Sjá töflu 4. 
 

Tafla 4. Hefur verið unnin geymslu- og grisjunaráætlun fyrir efni á 
samfélagsmiðlum? 

 

     

 

 
Allir svarendurnir 49 svöruðu þessari spurningu og allir svöruðu henni neitandi. 

Engin stofnun hafði gert geymslu- og grisjunaráætlun fyrir efni á samfélagsmiðlum. 
Þá var spurt hvort efni á samfélagsmiðlum stofnana væri einnig að finna annars 

staðar innan þeirra. Um slíkt var að ræða hjá 63,3% þeirra en 36,7% stofnana svöruðu 
því neitandi. Áhugavert þótti að skoða hvar innan þeirra stofnana, sem höfðu svarað 
fyrri spurningu játandi, þetta efni væri að finna. Dreifingu svara má sjá í töflu 5. 
 

Tafla 5. Hvar annars staðar innan stofnunar er efni á samfélagsmiðlum að finna? 
 

 

 

 

 

 

 
Töluvert var um að stofnanir settu efni af vefsíðum sínum á samfélagsmiðla 

en um slíkt var að ræða hjá 30 stofnunum. Þá var algengara að efni á samfélagsmiðlum 
væri einnig varðveitt á sameiginlegum tölvudrifum starfsmanna en það væri vistað í 
rafrænum skjalastjórnarkerfum stofnana, eða hjá 15 stofnunum á móti 11. Þá má geta 
þess að undir liðnum „Annars staðar“ sagði einn svarenda að efnið væri geymt á 
vinnusvæði kynningarstjóra á „server“ og annar svarenda sagði að það væri að finna á 
drifi þess starfsmanns sem samdi textann. 

Viðtöl 
Fram kom hjá viðmælendum þeim, sem tóku þátt í viðtalskönnuninni, að stofnanir 
sem þeir unnu hjá, að undanskildum tveimur, varðveittu efni á samfélagsmiðlum 
sínum eins og lög segja til um. Þar var annars vegar um að ræða formleg erindi eða 
mál sem höfðu með starfsemi stofnana að gera og almenningur setti á miðlana. Hins 
vegar var um að ræða efni sem stofnanir settu sjálfar á samfélagsmiðla sína og var 
varðveitt annars staðar eins og á heimasíðum stofnana. Fyrrnefnda efnið var varðveitt 
í öllum tilvikum nema einu í rafrænum skjalastjórnarkerfum. Í þessu sambandi má geta 
þess að sérfræðingur á Þjóðskjalasafni Íslands sagði að skilaskyldum aðilum bæri að 
varðveita formleg erindi og önnur mál, sem hefðu með starfsemi þeirra að gera, og 

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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skipti þá ekki máli í hvaða formi þau væru eða með hvaða leiðum þau bærust til 
stofnana. Um þetta sagði sérfræðingurinn:  

Þá skiptir eiginlega ekki máli hvernig erindið berst, hvort sem að það er í skila-
boðum á Facebook eða í athugasemdum á Facebook. Ef það er eitthvað sem 
krefst afgreiðslu stofnunarinnar, að hún eigi að sinna þessu lögum samkvæmt, 
þá þarf hún að gera það.   

Dagný hjá Stofnun D sagði 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 ... við svörum þá yfirleitt ekki 
á miðlinum sjálfum heldur tökum við skjáskot af færslunni til þess að það sjáist 
aðeins samhengið og síðan kóperum við upplýsingarnar og setjum inn í skjala-
vistunarkerfið 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. 

Þá sögðu allir viðmælendur nema einn að efni, sem stofnanir settu sjálfar á 
samfélagsmiðla, væri varðveitt annars staðar eins og á heimasíðum stofnana. Sem 
dæmi lagði Árni hjá Stofnun C áherslu á að allt efni, sem hann setti inn í nafni 
stofnunarinnar, væri til annars staðar. Það væri þá annaðhvort tekið af vefsíðu 
stofnunarinnar eða úr tölvupósti. Þá væri allt þetta efni varðveitt.  

Stefanía hjá Stofnun E taldi að nokkur værukærð virtist ríkja hjá stofnunum hvað 
varðaði varðveislu efnis á samfélagsmiðlum. Hún sagði enn fremur að meiri áhersla 
virtist vera lögð á markaðssetningu og kynningu en á varðveislu gagna á samfélags-
miðlum. Stefanía benti einnig á að samfélagsmiðlar væru í eigu þriðja aðila og því 
hefðu stofnanir takmarkaða stjórn á efninu á þeim. Hún taldi að vinna þyrfti að stjórn 
og varðveislu efnis á samfélagsmiðlum í teymisvinnu þar sem meðal annars skjala-
stjórar, lögfræðingar og tölvunarfræðingar ynnu saman. 

Halldór talaði um að efni, sem Stofnun F setti á samfélagsmiðla sína, hefði ekki 
verið varðveitt hingað til. Ástæðan væri sú að þetta efni væri til á vefsíðu stofnunar-
innar og varðveitt þar. Hins vegar hefði þróunin í notkun samfélagsmiðla verið svo 
hröð að tími væri kominn á breytt verklag. Halldór sagði: 

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 orðið hluti af því sem þarf að skoða í mótun stefnunnar og verklagi. 

Eins og áður var getið varðveittu tvær stofnanir ekki gögn á samfélagsmiðlum 
sínum eins og lög kveða á um. Stofnun B varðveitti ekki efni sem tengdist starfsemi 
hennar og sem hún setti á samfélagsmiðla sína og sagði Kjartan það vera vegna þess 
að litið væri á þetta efni líkt og viðtöl við fjölmiðla sem væru ekki varðveitt.  

Halldór og Vigdís hjá Stofnun F sögðu að formleg erindi líkt og fyrirspurnir og 
beiðnir frá almenningi á samfélagsmiðlum stofnunarinnar væru ekki varðveitt og báru 
því við að um takmarkað magn væri að ræða. Þá væri þetta efni líkt því efni sem kæmi 
á heimasíðu stofnunarinnar.  
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Stefna og reglur varðandi notkun samfélagsmiðla hjá stofnunum  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir hvernig stofnanir höguðu stefnumótun og reglugerð 
varðandi notkun samfélagsmiðla. Fyrst verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr 
spurningakönnuninni og í framhaldinu fjallað um niðurstöður úr viðtölunum. 

Skoðað var hvort stofnanir hefðu mótað stefnu um notkun samfélagsmiðla og 51 
svarandi svaraði spurningu um þetta efni. Í ljós kom að 15 stofnanir, eða 29,4%, 
höfðu gert stefnu um notkun miðlanna en 36, eða 70,6%, höfðu ekki gert það.  

Hjá þeim stofnunum, sem höfðu mótað stefnu um notkun samfélagsmiðla, var 
kannað í hverju hún fælist. Niðurstöður úr greiningu svaranna má sjá í töflu 6. 
 

Tafla 6. Í hverju er stefna varðandi notkun samfélagsmiðla fólgin? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Að mati 11 svarenda fólst stefna um notkun samfélagsmiðla í fræðslu fyrir starfs-

fólk eða almenning. Sex af þessum stofnunum sögðu að í stefnunni væri að finna 
leiðbeiningar fyrir starfsfólk um hvernig ætti að nota samfélagsmiðla, til dæmis um 
hvaða efni mætti setja á þá og um framsetningu efnis. Hjá fimm stofnunum fólst 
stefnan í því að koma upplýsingum til almennings um starfsemi stofnananna. Hjá 
einungis einni stofnun var fjallað um tilgang með notkun samfélagsmiðla í stefnunni. 
Þá sagði einn svarenda að stefnan fælist í því að netaðgangur væri ekki leyfður að 
Facebook, Twitter og öðru sambærilegu. 

Kannað var hvort stofnanir hefðu sett reglur um hvernig skyldi staðið að stjórn 
efnis sem sett var á samfélagsmiðla. Svörin er að finna í töflu 7. Með stjórn efnis er átt 
við flokkun, skráningu, vistun, geymslu, grisjun, varanlega varðveislu og fleira þess 
háttar. 
 

Tafla 7. Eru til reglur um hvernig staðið skuli að stjórn þess efnis sem sett er á 
samfélagsmiðil/-miðla? 

 

 

    

 
Fram kom að 13 stofnanir, eða 25,5%, höfðu gert reglur um stjórn efnis á sam-

félagsmiðlum sínum. Um slíkar reglur var ekki að ræða hjá 38 stofnunum, eða 74,5%. 

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 

Svar Fjöldi Hlutfall í % 

Já 13 25,5 

Nei 38 74,5 



Már Einarsson og Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

8 

Einnig kom í ljós að tvær stofnanir, eða 3,9%, höfðu sett viðmið eða reglur um 
það hvaða efni á samfélagsmiðlum teldist vera skjöl. Hins vegar höfðu 49 stofnanir, 
eða 96,1%, ekki gert það. 

Viðtöl 
Fram kom hjá viðmælendum stofnana, sem tóku þátt í viðtalskönnuninni, að engin 
þeirra hafði gert skriflega stefnu um notkun samfélagsmiðla. Engin þeirra hafði heldur 
sett sér formlegar reglur um stjórn og varðveislu efnis á miðlunum. 

Jón hjá Stofnun A sagði að engar reglur væru hjá stofnuninni varðandi stjórn efnis 
á samfélagsmiðli hennar þar sem allt efni, sem sett væri á miðilinn, væri varðveitt 
annars staðar, aðallega á heimasíðu stofnunarinnar. Þá væri efni frá almenningi fremur 
léttvægt að hans mati, líkt og athugasemdir við færslur sem ekki væri talin þörf á að 
varðveita. 
Þá kom fram hjá Kjartani að þótt Stofnun B hefði ekki mótað skriflega stefnu um 

notkun samfélagsmiðla væri hin óskrifaða stefna sú að nota samfélagsmiðla sem mest 
við að koma skilaboðum til almennings. Kjartan áleit að starfsfólk væri enn að átta sig 
á samfélagsmiðlum og hvernig þeir færu saman við aðra starfsemi stofnunarinnar. 
Hann benti einnig á að starfið í kringum miðlana væri enn í mótun.  
Þá sagði sérfræðingur á Þjóðskjalasafni Íslands að safnið hefði ekki mótað reglur 

um varðveislu efnis á samfélagsmiðlum stofnana. Hann benti á leiðbeiningar í Hand-
bók um skjalavörslu sveitarfélaga um varðveislu efnis á vefsíðum sem væri hægt að nota 
varðandi efni á samfélagsmiðlum. 

Árni sagði að hjá Stofnun C hefði ekki verið mótuð stefna um notkun samfélags-
miðla þar sem um tilraunastarfsemi væri enn að ræða. Hann taldi þörf á meiri form-
festu varðandi notkun samfélagsmiðils hjá Stofnun C en þó væri ekki búið að setja 
reglur varðandi stjórn efnis á miðlinum. Um þetta sagði hann:  

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 fleiri 
sem setja inn á Facebook. Þannig að ... við raunverulega, farið bara mjög varlega 
og ekki farið að leika eftir Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 

Þá kom það fram hjá Dagnýju að Stofnun D hefði ekki gert skriflegar reglur um 
stjórn og varðveislu efnis á samfélagsmiðlum. Hún sagði þó að færslur á miðlinum, 
sem væru þess eðlis að þeim þyrfti að svara, væru varðveittar. 

Stefanía hjá Stofnun E sagði að engar 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 ... pínulítið eins og með 
Sharepoint-vefina sem poppa upp hjá einhverjum tölvuköllum eða tölvufólki ... 
að það kemur einhver inn sem kann vel á þessa miðla og bara byrjar ... án þess 
að það sé neitt strúktúrerað og þannig að stundum er, þú veist, innkoman 
þannig bara svona bakdyramegin ... 

Þá sagði Halldór hjá Stofnun F að ekki hefðu verið mótaðar reglur um stjórn og 
varðveislu efnis á samfélagsmiðlum vegna þess að stofnunin hefði upphaflega ætlað að 
nota miðlana til þess að vísa í efni sem til væri annars staðar. Hann sagði: 

Vegna þess að í upphafi voru samfélagsmiðlarnir ekki hugsaðir sem til varð-
veislu 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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Umræður og samantekt 

Hér að framan hefur verið fjallað um tvo þætti rannsóknar sem gerð varð 2013-2014 
um skjalastjórn efnis á samfélagsmiðlum stofnana á Íslandi. Þeir þættir, sem hér um 
ræðir, snéru að varðveislu efnis stofnana á samfélagsmiðlum og stefnu og reglur hvað 
það varðaði. 
 Í megindlega hluta rannsóknarinnar kom fram að hjá mikilum meirihluta stofnana, 
eða 94,1%, var talið að efni á samfélagsmiðlum félli ekki undir skjalastjórn. Allen og 
Wylie (2013) eru á annarri skoðun og leggja áherslu á mikilvægi þess að innan 
fyrirtækja og stofnana sé skilningur á því að tilteknum hluta efnis á samfélagsmiðlum 
þurfi að safna og hafa eftirlit með. Einungis 14,3% stofnana höfðu gert ráðstafanir til 
þess að skrá og vista efni á miðlunum varðandi meðferð mála. Þetta kemur ekki heim 
og saman við það sem fram kom í viðtölunum þar sem því var haldið fram að 
einungis tvær þeirra varðveittu slíkt efni ekki í samræmi við lög. Þá er athyglisvert að 
hjá 28,6% stofnana var „ekkert“ gert við efni á samfélagmiðlum til þess að tryggja 
örugga varðveislu þess en mikilvægt er að stofnanir hafi stjórn á þessu efni (Morrice, 
2013). Engin stofnun hafði látið gera geymslu- og grisjunaráætlun varðandi efni á 
samfélagsmiðlum og hjá minnihluta stofnana, eða innan við 29%, hafði efnið verið 
varðveitt í rafrænum skjalastjórnarkerfum eða á annan rafrænan hátt. Samkvæmt þessu 
er ástandi hvað varðar varðveislu efnis á samfélagsmiðlum verulega ábótavant og 
hvorki í samræmi við íslensk lög svo sem þáverandi lög um Þjóðskjalasafn Íslands, nr. 
66/1985, stjórnsýslulög, nr. 37/1993, upplýsingalög, nr. 140/2012 og lög um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000, né staðla um upplýsinga- 
og skjalastjórn (Staðlaráð Íslands, 2005a, 2005b). 
 Einungis 29,4% stofnana hafði mótað stefnu um upplýsingar á samfélagsmiðlum 
og einungis 25,5% höfðu sett reglur um stjórn þessa efnis. Samkvæmt viðtölunum 
höfðu stofnanirnar átta hvorki til að dreifa skriflegri stefnu né formlegum reglum um 
samfélagsmiðlaefnið. Sérfræðingur hjá Þjóðskjalasafni Íslands nefndi að ekki hefðu 
verið samdar reglur um varðveislu efnis á samfélagsmiðlum stofnana. Hann benti á að 
nota mætti leiðbeiningar um vefsíðuefni í Handbók um skjalavörslu sveitarfélaga (Njörður 
Sigurðsson, 2010) til viðmiðunar. Samfélagsmiðlanotkun hefur ýmsa kosti í för með 
sér fyrir almenning (Mergel, 2013). Henni fylgir þó áhætta hvað upplýsingaöryggi 
varðar hafi stofnanir ekki sett sér stefnu og verklagsreglur, sem farið er eftir, um 
hvernig eigi að vista og skrá skjöl og upplýsingar sem verða til á miðlunum (ARMA 
International, 2012; Binder og Mansfield, 2013; Doran, 2012; National Archives of 
Australia, e.d.). 
 Ljóst er að víða er pottur brotinn hvað varðar stjórn og öryggi efnis á samfélags-
miðlum stofnana á Íslandi. Varðveisla þess samræmist ekki fyrirliggjandi laga-, reglu-
gerðar- og staðlaumhverfi. Ýmsu er ábótavant ekki síður en skjalahaldi almennt hjá 
stofnunum á Íslandi eins og kannanir sýna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Njörður 
Sigurðsson, 2013; Þjóðskjalasafn Íslands, 2005). Átaks og samvinnu hlutaðeigandi er 
þörf til þess að hægt verði að ráða bót á ástandinu. Einn viðmælandanna hefur líklega 
ratað á rétt þegar hann mælti með að „skjalastjórar, lögfræðingar og tölvunarfræðingar 
ynnu saman“ að því. Þess er vænst að rannsókn um samfélagsmiðla stofnana komi af 
stað vitundarvakningu á meðal hlutaðeigandi aðila og óskandi er að nýta megi hana til 
aðgerða sem leiða til úrbóta. 
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