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Útdráttur 

Með gæðastjórnun og innleiðingu á gæðakerfi er komið á ákveðnu verklagi sem starfsmönnum 

skipulagsheilda ber að fylgja. Gæðakerfið heldur utan um starfsemina sem leiðir af sér bætta 

þjónustu við viðskiptavini með auknu gegnsæi stjórnsýslunnar. Gæðastjórnun og skjalastjórn 

byggjast á svipuðum forsendum um að bæta vinnubrögð innan skipulagsheilda. Þannig er 

skjalastjóri ekki síður mikilvægur en gæðastjóri og í raun órjúfanlegur þáttur við innleiðingu 

gæðakerfis. 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna upplifun og reynslu starfsmanna embættis 

byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar á innleiðingu gæðakerfis. Rannsóknin er byggð á eigindlegri 

aðferðafræði og var stuðst við fyrirbæranálgun við vinnslu hennar til þess að ná fram upplifun 

og reynslu starfsmanna. Tekin voru hálfstöðluð opin viðtöl við alla starfsmenn embættis 

byggginarfulltrúa Reykjanesbæjar sem komið höfðu að innleiðingunni. 

Samkvæmt lögum um mannvirki nr. 160/2010 áttu öll embætti byggingarfulltrúa Íslands að 

hafa komið sér upp gæðakerfi fyrir 1. janúar 2015. Með þessum ákvæðum laga kviknaði áhugi 

hjá rannsakendum þessarar rannsóknar að kanna hver upplifun starfsmanna væri þegar 

hvatinn að innleiðingunni var utanaðkomandi þrýstingur frekar en innri hvati. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að undirbúningur fyrir innleiðinguna hafi ekki 

verið nægilegur og virðist sem tímaleysi og mannekla hafi leikið þar stórt hlutverk. Einnig var 

það veigamikill þáttur að hvorki gæða- né skjalastjóri voru starfandi hjá Reykjanesbæ þegar 

innleiðing gæðakerfis hófst. Starfsmenn embættis byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar voru þó 

mjög jákvæðir gagnvart innleiðingu gæðakerfisins og töldu að gæðakerfið kæmi til með að 

bæta vinnubrögð og þjónustu embættisins.  
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Formáli 

Rannsókn þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í bókasafns-og upplýsingafræði við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun 

og reynslu starfsmanna embættis byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar á innleiðingu gæðakerfis. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar var dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir og kunnum við henni bestu 

þakkir fyrir góða leiðsögn og hvatningu við framkvæmd rannsóknarinnar og ritgerðarskrifin.  

Við viljum einnig þakka starfsmönnum hjá embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar fyrir 

að taka vel á móti okkur og þökkum við kærlega fyrir það traust sem þeir sýndu okkur. 

Inga Birna Ragnarsdóttir fær bestu þakkir fyrir yfirlestur á ritgerðinni. 

Fjölskyldum okkar þökkum við fyrir hvatningu, stuðning og hjálpsemi og aðstoð við að gæta 

barnanna okkar þegar við vorum uppteknar við ritgerðarskrif og lærdóm. Einnig viljum við 

þakka Guðmundi Bjarna Sigurðssyni eiganda Kosmos & Kaos fyrir að leyfa okkur að nota 

aðstöðu á skrifstofu fyrirtækisins í tíma og ótíma. Síðast en ekki síst viljum við þakka börnum 

okkar og eiginmönnum fyrir þann skilning og þá þolinmæði sem þau sýndu okkur á meðan á 

skrifum stóð. 
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Inngangur 

Gæðastjórnun hefur það markmið að bæta vinnubrögð skipulagsheilda. Það leiðir meðal 

annars af sér að koma þarf á skilvirkum verkalagsreglum í skjalastjórn. Hentugt þykir að 

innleiða skjalastjórn jafnhliða átaki í gæðamálum þar sem uppbygging gæðastjórnunar og 

skjalastjórnar eru álíka. Gæðastjórnun er einnig nýtt með það fyrir augum að stýra fyrirtækjum 

til þess að ná langtíma árangri, stuðla að ánægju viðskiptavina og gæta hagsmuna 

starfsmanna. Ætli skipulagsheildir að koma á gæðastjórnun og fá slíka vottun er ljóst að betur 

gengur ef skjalastjórn er í lagi. Eitt af hlutverkum gæðastjórnunar er að veita skjalastjórn 

aðhald og gæta þess að hún sé í stöðugri endurskoðun. Innleiðing gæðakerfis er því 

órjúfanlegur þáttur bæði hvað varðar gæðastjórnun og skjalastjórn þar sem gæðakerfi stjórna 

og viðhalda skjalfestum ferlum. 

Í þessari rannsókn var markmiðið að kanna á hvaða hátt starfsmenn embættis 

byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar upplifðu innleiðingu á gæðakerfi ásamt því að kanna hver 

reynsla þeirra væri af því hvernig innleiðingin hefði gengið fyrir sig. Einnig má líta á 

rannsóknina sem tillögu til byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar um hvaða leiðir væru færar til 

úrbóta. Algengt er að innleiðing gæðakerfa og skjalastjórnarkerfis nái ekki tilætluðum árangri 

vegna þess að innri hvati skipulagsheilda til þess að innleiða slík kerfi er ekki til staðar. Því 

kviknaði áhugi hjá rannsakendum að kanna upplifun og reynslu starfsmanna vegna breytinga 

á lögum um mannvirki nr. 160/2010 sem tóku gildi 1. janúar 2015, með þeim ákvæðum að allir 

byggingarfulltrúar á Íslandi skuli innleiða gæðakerfi í starfsemi sinni. Rannsóknin var eigindleg 

og byggð á fyrirbæranálgun. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við fjóra starfsmenn sem allir voru 

starfsmenn Reykjanesbæjar. Í viðtalsramma voru settar fram þrettán spurningar sem þó tóku 

breytingum á meðan á viðtölum stóð. 

 

Ritgerðin telur átta kafla og þeir eru eftirfarandi : 

Í kafla eitt verður farið yfir sögu gæðastjórnunar og þær breytingar sem hafa orðið á 

fræðigreininni. Gæðastöðlunum ISO 9001 og ISO 17020 er lýst og þeim kostum sem innleiðing 

gæðakerfa hefur í för með sér. Fjallað verður um markmið gæðastjórnunar og þann ávinning 

sem hlýst af innleiðingu gæðastjórnunar. Einnig verður komið inn á hlutverk gæðastjóra og þá 

þætti sem leiða af sér árangursríka innleiðingu. 
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Í kafla tvö verður fjallað um upphaf skjalastjórnar, meðferð skjala og þeim lögum sem snúa 

að skjalastjórn. Sagt er frá ISO 15489 staðlinum sem er fyrsti alþjóðlegi staðallinn sem snýr að 

skjalastjórn. Fjallað verður um rafræn skjalastjórnarkerfi og því mikilvæga hlutverki sem þau 

gegna og mikilvægi notkunar þeirra hjá skipulagsheildum. Þá er hlutverki skjalastjóra gerð skil 

sem og markmiðum og ávinningi skjalastjórnar.  

Í kafla þrjú verður gerð grein fyrir samstarfi gæða- og skjalastjóra og hlutverki þeirra við 

innleiðingu gæðakerfa hjá skipulagsheildum og hversu mikilvægt það er að starfandi séu 

gæða- og skjalastjórar hjá skipulagsheildum þegar innleiða á gæðakerfi. 

Í kafla fjögur verður stiklað á stóru varðandi þjálfun og fræðslu starfsmanna þegar kemur 

að innleiðingu gæða- og skjalastjórnarkerfa en einnig verður breytingastjórnun gerð skil og 

þeim verkfærum sem nýtast þegar ráðast á í breytingar innan skipulagsheilda. 

Í kafla fimm verður fjallað um lög um mannvirki nr. 160/2010 en samkvæmt þeim lögum 

þurfa allir byggingarfulltrúar að innleiða hjá sér gæðakerfi. Þar verður lögunum gerð ítarleg 

skil sem og lögum um faggildingu nr. 24/2006. Sagt verður frá hlutverki Mannvirkjastofnunar, 

en stofnunin fer með framkvæmd laga um mannvirki. Fjallað verður um innleiðingu hjá 

embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar og þá leið sem ákveðið var að fara hjá embættinu 

en í boði voru tvær leiðir við innleiðingu gæðakerfis. 

Í kafla sex verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, eigindlega aðferðafræði og þeirri 

nálgun sem beitt var í rannsókninni. Markmið rannsóknarinnar og viðtalsrammi verða einnig 

útskýrð í þessum kafla sem og val á þátttakendum rannsóknarinnar. 

Í kafla sjö verða niðurstöður rannsóknarinnar tilgreindar sem og þau þemu sem greind voru 

úr viðtölunum; tímaleysi, mannekla, samræming verklags og óöryggi og samskiptaleysi. 

Áttundi og jafnframt síðasti kaflinn inniheldur umræður og lokaorð höfunda og hvernig þeir 

sjá fyrir sér að hægt hefði verið að innleiða gæðakerfið hjá embætti byggingarfulltrúa 

Reykjanesbæjar með betri árangri. 
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1 Gæðastjórnun 

Í bókinni Afburðaárangur eftir Agnesi Hólm Gunnarsdóttur og Helga Þór Ingason (2007) er 

altæk gæðastjórnun (e. total quality management) skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Altæk gæðastjórnun (TQM) er stjórnunarstefna fyrirtækis sem snýst um gæði og 

byggist á þátttöku allra starfsmanna. Hún miðar að því að ná langtíma árangri með 

því að stuðla að ánægju viðskiptavina og hag allra starfsmanna fyrirtækisins og 

samfélagsins (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason 2007, bls. 13) 

Gæðastjórnun og uppruna hennar sem fræðigreinar má rekja til miðrar 20. aldar og hefur 

verið kennd við fræðimenn frá Japan og Bandaríkjunum (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi 

Þór Ingason, 2007). Í upphafi var gæðastjórnun notuð sem eftirlit við framleiðslu á vöru til að 

flokka gallaðar vörur frá heilum, en í dag er áherslan á stefnumótun og ákvörðun gæða út frá 

kröfum viðskiptavina (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010a). Gæðastjórnun er hugmyndafræði 

sem miðar að stöðugum umbótum á vöru eða þjónustu skipulagsheildar til að mæta kröfum 

viðskiptavina ásamt því að vera kerfi til að aðstoða skipulagsheildir í að ná settum markmiðum 

(Baird, Kristal og Reeve, 2011). Þegar menn fóru að átta sig á því að gæði tengdust ekki 

eingöngu framleiðslunni, heldur einnig hlutum eins og hönnun, réttu efnavali og viðbrögðum 

við kvörtunum viðskiptavina fór gæðastjórnun að breytast (Pétur K. Maack, 1991). Þá bætir 

gæðastjórnun ekki síður ánægju starfsmanna með þjálfun og bættri skilvirkni með skráningu 

þekkingar og vinnubragða sem leiðir af sér jákvæðari samskipti og lægri starfsmannaveltu 

(Tarí, Molina-Azorín og Heras, 2012). Einn aðal tilgangur þess að innleiða gæðakerfi er til þess 

að skipulagsheildir eigi auðveldara með að mæta þeim kröfum sem snúa að starfsemi þeirra, 

hvort sem um ræðir lagalegar kröfur eða kröfur samfélagsins. Með gæðakerfi geta 

skipulagsheildir gert formlega grein fyrir því hvernig staðið sé að því að mæta þeim kröfum 

sem til þeirra eru gerðar (Helgi Þór Ingason, 2015). 

Í gæðastjórnun er mikilvægt að starfsmenn og stjórnendur fái þjálfun og grunnur sé lagður 

að yfirstjórn sem tekur tillit til misjafnrar getu starfsmanna og að yfirstjórnin hafi það ávallt að 

markmiði að hjálpa starfsmönnum að gera betur. Mikilvægt er að útrýma samkeppni milli 

starfssvæða og deilda sem og að mikilvægt er að lausn vandamála komi úr mismunandi áttum 

innan skipulagsheildarinnar. Ráðlagt er að fjarlægja atriði eins og markmiðastjórnun og 

frammistöðumat sem talið er ræna starfsmönnum starfsgleðinni (Agnes Hólm Gunnarsdóttir 

og Helgi Þór Ingason, 2007). Þannig er starfsmönnum skipulagsheilda gert kleyft að starfa sem 
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einn hópur eftir einu gæðakerfi undir stjórn gæðastjóra. Gæðakerfi er heildarskipulag sem lýsir 

þeim vinnuferlum, leiðbeiningum og verklagsreglum sem fram fara í starfsemi skipulagsheilda 

(Helgi Þór Ingason, 2015). Eitt af grundvallaratriðum í gæðastjórnun er að þátttaka allra 

starfsmanna sé tryggð. Mikilvægt er að yfirstjórnendur séu skuldbundnir innleiðingu 

gæðakerfis- og stjórnunar og að þeir geri sér nákvæmlega grein fyrir því í hverju það felst að 

innleiða slíkt starf (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007).  

1.1 ISO 9001:2015 

Til þess að tryggja gæði og gæðastjórnun geta skipulagsheildir aflað sér alþjóðlegrar vottunar 

samkvæmt ÍST ISO 9001 staðlinum með innleiðingu á gæðakerfi. Þannig bæta skipulagsheildir 

samkeppnisstöðu sína, ímynd og auka tækifæri sín til markaðsstarfs erlendis (Staðlaráð 

Íslands, 2001, Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010a).  

ÍST ISO 9001 er staðall innan staðlaröð ISO 9000 um gæði í stjórnun skipulagsheilda og 

stofnana og er mælt með því að skipulagsheildir byggi upp ÍST ISO 9001 gæðakerfi sem hluta 

af gæðastjórnun skipulagsheildar (Staðlaráð Íslands, 2001; Helgi Þór Ingason, 2006). ISO er 

skammstöfun fyrir International Organization for Standardization eða Alþjóðlegu 

staðlasamtökin (Staðlaráð Íslands, 2001).  

Staðallinn ISO 9001 kom fyrst út árið 1987 og var fyrsta útgáfan aðallega miðuð að starfsemi 

í verksmiðjum með áherslu á gæði framleiðslu. Árið 1994 kom út ný útgáfa af staðlinum sem 

ætlað var að leggja meiri áherslu á gæðatryggingu og stjórnun. Árið 2000 kom út önnur útgáfa 

af staðlinum sem lagði áherslu á kröfur um stjórnunarhætti skipulagsheilda með áherslu á 

nauðsyn þess að túlka kröfur staðalsins eftir eðli starfseminnar (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og 

Helgi Þór Ingason, 2007). Árið 2008 kom út nýrri útgáfa af ISO 9001 staðlinum sem var ætlaður 

til leiðbeiningar fyrir smærri fyrirtæki (Staðlaráð Íslands, 2008; Psomas, Pantouvakis og 

Kafetzopoulos, 2013). Nýjasti ISO 9001 staðallinn kom út í 2015 og tók gildi 22. september. 

Staðallinn leysir af hólmi ÍST ISO 9001:2008 sem hefur verið tæknilega endurskoðaður og 

aðlagaður að megin hugmyndafræði gæðastjórnunar. Sá staðall hefur ekki enn verið þýddur á 

íslensku og ekki vitað hvenær það stendur til (International Organization for Standardization, 

2015, Staðlaráð Íslands, 2015).  

ÍST ISO 9001 er mikilvægt hjálpartæki skipulagsheilda og oft á tíðum fyrsta skref við 

innleiðingu gæðastjórnunar. Innleiðing gæðakerfis samkvæmt ÍST ISO 9001 staðlinum leiðir til 

betri verkferla, aukinnar framleiðni og lægri kostnaðar skipulagsheilda. Einnig getur 
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gæðakerfið virkað sem stuðningur við að viðhalda og auka markaðshlutdeild skipulagsheilda 

sem eykur fjárhagslega afkomu þeirra (Staðlaráð Íslands, 2001; Helgi Þór Ingason, 2006). 

Gæðkerfi samkvæmt vottun ISO 9001 koma einnig á agaðri vinnubrögðum meðal starfsmanna 

skipulagsheilda og koma staðlaðir vinnuferlar í veg fyrir að mistök endurtaki sig (Tarí, Molina-

Azorín og Heras, 2012). Reynslan hefur sýnt að ætli skipulagsheildir að innleiða vottað 

gæðakerfi sé einnig þörf á að innleiða kerfisbundna skjalastjórn sem hluta af gæðakerfinu, sé 

hún ekki til staðar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010a). Vert er þó að benda á að ISO 9001 er 

einungis „hlutmengi í aðferðafræði gæðastjórnunar - ekki öfugt“ (Helgi Þór Ingason, 2006, bls. 

13). 

1.2 ISO 17020:2012 

Hér á Íslandi geta byggingarfulltrúar sóst eftir faggildingu með því að fylgja kröfum ISO 17020 

um gæðakerfi og sér þá Einkaleyfastofa um faggildingu og skoðanir sem byggja á ISO 17020 

staðlinum, eða með því að hafa vottað gæðakerfi samkvæmt ISO 9001 staðlinum eins og lýst 

er hér að ofan (Mannvirkjastofnun, e.d.-a; Staðlaráð Íslands, 2001; International Organization 

for Standardization, 2012).  

ISO 17020:2012 er alþjóðlegur staðall um samræmismat, 2012 útgáfan er önnur útgáfa 

staðalsins og leysir af hólmi ISO 17020:1998 sem hefur verið tæknilega endurskoðaður. 

Staðlinum er ætlað að efla traust þeirra stofnana sem framkvæma faglegt mat og skoðanir 

sem og að hjálpa til við að standast þær almennu kröfur sem skipulagsheildir þurfa að lúta 

varðandi viðskiptavini og eftirlitsaðila. Staðallinn nær yfir starfsemi eftirlitsaðila sem 

framkvæma skoðanir á atriðum eins og vörum, efnum, ferlum, uppsetningu, vinnubrögðum 

eða þjónustu og hvort sú starfsemi samræmist þeim kröfum sem staðallinn setur, síðar eru 

niðurstöður skoðunar tilkynntar til viðskiptavina eða yfirvalda ef þörf krefur. Eftirlitsaðilar 

annast mat fyrir hönd einstaklinga, einkafyrirtækja eða opinberra stofnana og er markmiðið 

að veita upplýsingar um samræmi þeirra atriða sem skoðuð eru við þær reglugerðir, staðla, 

forskriftir, kerfa eða samninga (International Organization for Standardization, 2012). 

Mismunandi er eftir löndum hvort að einungis nægi að hafa ISO 17020 staðalinn til að 

teljast gjaldgengir eftirlitsaðilar. Til að mynda í Bretlandi er ekki nóg að innleiða ISO 17020 

staðalinn heldur þurfa stofnanir að fá vottun sem framkvæmd er af sérstakri vottunarstofu 

UKAS (United Kingdom Accredidation Service) til að teljast gjaldgengir eftirlitsaðilar (Gibson, 

Stear og Murthy, 2010; International Organization for Standardization, 2012).  
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1.3 Markmið og ávinningur gæðastjórnunar 

Gæðastjórnun kemur á verklagi sem starfsmönnum skipulagsheilda ber að fylgja. Með vottaðri 

gæðastjórnun og gæðakerfi veit viðskiptavinur að hverju hann gengur hjá skipulagsheildinni, 

hvort sem það er á alþjóðamarkaði eða innanlands (Staðlaráð Íslands, 2005a). Mikil áhersla er 

lögð á gegnsæi og rekjanleika í stjórnsýslunni sem og aðgengi að upplýsingum skuli vera einfalt 

og í takt við lög og reglur (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010b). Samkvæmt rannsókn Jóhönnu 

Gunnlaugsdóttur (2010a) Vottað gæðakerfi. Hvatar og áskoranir var talið að helsti ávinningur 

gæðastjórnunar væri fólginn í bættri stjórnun og auðveldari nálgun í að mæta kröfum 

viðskiptavina sem og stjórnvalda. Einnig kemur fram í sömu rannsókn að gæðakerfi skipi stóran 

þátt í því að virkja starfsmenn þvert á allar deildir skipulagsheilda og nái þannig bættri stjórnun 

og óskum viðskiptavina um gæði á vöru eða þjónustu sem skipulagsheildin býður upp á. Í 

rannsókn Tarí, Moline-Azorín og Heras (2012) var rýnt í 82 fræðigreinar um ISO 9001 og kennsl 

borin á helstu kosti þess að innleiða staðalinn. Í ljós kom að þeir þrír kostir sem oftast eru 

greindir af rannsakendum eru bætt skilvirkni, bætt ánægja viðskiptavina og bætt samskipti við 

starfsfólk.  

Upplýsingar skipulagsheilda eru auðlindir þeirra og því er það allra hagur að þær séu 

varðveittar og verndaðar með ábyrgum hætti (Staðlaráð Íslands, 2005a). 

1.4 Hlutverk gæðastjóra 

Hlutverk gæðastjóra er að tryggja að þeir ferlar sem eru viðkomandi gæðakerfinu séu settir 

upp, innleiddir og þeim viðhaldið. Gæðastjóri skilar skýrslu til æðstu stjórnenda varðandi 

frammistöðu gæðastjórnunarskerfisins og hvort og þá hvernig umbætur þurfi að gera. Einnig 

sér gæðastjóri um að allir starfsmenn skipulagsheildar séu meðvitaðir um kröfur viðskiptavina 

(Staðlaráð Íslands, 2001).  

Þegar innleiða á gæðakerfi er mikilvægt að æðstu stjórnendur skipulagsheildar fari fyrir 

innleiðingu kerfisins og vottunarinnar. Séu æðstu stjórnendur ekki með í ráðum eru miklar 

líkur á að innleiðing mistakist. Góður stjórnandi ætti ekki að vera í vandræðum með að koma 

markmiðum gæðakerfis á blað og því þarf ekki að vera flókið að innleiða gæðakerfi. Taki æðstu 

stjórnendur hins vegar þá ákvörðun að gegna ekki hlutverki gæðastjóra, framvísa þeir hluta af 

valdi sínu til gæðastjórans. Ekki er þó þar með sagt að gæðastjórinn taki ákvarðanir um 

verkferla og fleira sem snýr að beinni stjórnun án samráðs við æðstu stjórnendur. Hlutverk 
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gæðastjóra er í raun að gæta þess að starfsmenn vinni samkvæmt viðkomandi stöðlum og 

reglum sem settar hafa verið innan skipulagsheildar (Ferdinand Hansen, 2006).  

2 Skjalastjórn 

Við myndun þjóðfélags fóru menn einnig að finna fyrir þeirri þörf að varðveita heimildir. Þörfin 

fyrir að halda utan um skjöl og heimildir hefur síðan aukist með síbreytilegu og stækkandi 

þjóðfélagi. Upphaflega voru heimildir varðveittar í minningunni en þróuðust síðar í að vera 

varðveittar í skrám á kerfisbundinn hátt (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006a).  

Allar skipulagsheildir hafa skjalastjórn í einhverri mynd, hvort sem að það er vottað 

gæðakerfi eða einfaldlega möppukerfi vistað á tölvunni því geyma þarf gögn skipulagsheilda. 

Einn af þeim grundvallarþáttum sem huga þarf að í gæðastjórnun og við innleiðingu 

gæðakerfis er skjalastjórn. Skipuleg skjalastjórn er ein af þeim kröfum sem skipulagsheildir 

þurfa að uppfylla til þess að öðlast alþjóðlega gæðavottun eins og ISO 9001. Öll skjöl 

skipulagsheilda eru sönnunarskjöl sem varðveita sögu og þekkingu þeirra fyrir síðari tíma 

(Staðlaráð Íslands, 2001; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002). 

Árið 2001 kom út skjalastjórnarstaðallinn ISO 15489:2001 og markaði hann tímamót í 

upplýsinga- og skjalastjórn (Staðlaráð Íslands, 2005a; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002). 

Samkvæmt skjalastjórnarstaðlinum ISO 15489:2001 eru skjöl skilgreind sem „upplýsingar sem 

eru myndaðar, mótteknar og meðhöndlaðar sem sönnunargögn og upplýsingar frá fyrirtæki 

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

Íslands, 2005a, bls. 12). Skjöl hafa að geyma mikilvægar upplýsingar og eru því dýrmæt auðlind 

skipulagsheilda því þarf að vernda og varðveita þau á viðeigandi hátt sem sönnun um tiltekna 

atburðarás. Skipulagsheildir þurfa að hlíta lögum og reglugerðum innan starfsgeira síns og þar 

með talið lögum er lúta að skjölum, skjalasöfnum, sönnunargögnum, rafrænum viðskiptum, 

gagnavernd og upplýsingum (Staðlaráð Íslands, 2005a).  

Opinberum stofnunum ber skylda til að uppfylla kröfur um rekjanleika og gegnsæi í 

starfsemi sinni og er þessum kröfum mætt með samvinnu skjala- og gæðastjórnunar (Svala 

Rún Sigurðardóttir, e.d). Skjalastjórn er sérhæfð rekstrareining skipulagsheilda um varðveislu, 

greiningu og stjórn skjala með kerfisbundnum hætti. Stjórn skjala felur í sér að öll mynduð 

skjöl eða upplýsingar hjá skipulagsheildum, móttekin skjöl eða notkun þeirra í 

skipulagsheildum sé stýrt á kerfisbundin hátt (Saffady, 2011). Með skjalastjórn er tryggt að 



  

14 

skjöl séu auðfundin þegar á þarf að halda og með því auka hagkvæmni í rekstri skipulagsheilda. 

Þannig er tryggt að skjöl rati ekki í hendur óviðkomandi aðila og að þau hvorki glatist né 

skemmist. Einnig er komið í veg fyrir óþarfa uppsöfnun á pappír og upplýsingum með 

skjalastjórn (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir, 1998). 

Skilvís skjalastjórn leiðir af sér aukna skilvirkni, eykur gegnsæi og rekjanleika skipulagsheilda 

sem um leið uppfyllir lög og reglugerðir og varðveitir hagsmuni skipulagsheilda (Saffady, 2011).  

2.1 Meðferð skjala 

Í lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 er skjal skilgreint sem gagn á hvaða formi sem er 

og innihalda upplýsingar sem hafa verið myndaðar, borist eða viðhaldið af skipulagsheildinni. 

Skjöl eru því ekki einungis upplýsingar á pappír heldur geta þau einnig verið á margvíslegu 

formi (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir, 1998).  

Samkvæmt reglum um varðveislu skjala opinberra aðila er skjalavarsla lögbundin og þarf 

sérstaka heimild fyrir eyðingu skjala. Í skjölum opinberra aðila er að finna upplýsingar um alla 

ákvarðanatöku, stöðu og rekstur tiltekinnar stofnunar og hvernig staðið er að réttindum og 

skyldum einstaklinga sem og lögaðila. Í skjölum opinberra stofnana er að finna skráningu, 

þróun og breytingar stofnunarinnar og því er skjalasafn veigamikill hluti af starfseminni. 

Skjalavarsla þýðir að unnið er með skjöl sem myndast hjá stofnunum eftir ákveðnum aðferðum 

sem eru fyrirfram ákveðnar þegar kemur að skráningu og flokkun (Þjóðskjalasafn íslands, e.d.). 

Skjalavarsla krefst skipulagðra vinnubragða við meðferð og varðveislu þeirra skjala sem 

myndast sama í hvaða formi skjölin eru. Með skipulagðri skjalavörslu er öll meðhöndlun skjala 

gerð auðveldari og fyrirfram skýrt hvaða skjalaflokka sé unnið með. Þá eru aðgangsheimildir 

skýrar sem og hvað skuli varðveita og hverju megi henda. Skilvirk skjalavarsla gerir einnig alla 

leit að skjölum greiðari þegar á þarf að halda. Samkvæmt lögum hefur Þjóðskjalasafn Íslands 

það hlutverk að setja reglur afhendingarskyldra aðila um skjalavörslu ásamt því að halda 

námskeið, gefa út leiðbeiningar og hafa eftirlit með því að lögum og reglum er varða 

skjalavörslu sé fylgt (Þjóðskjalasafn íslands, e.d.).  

Enska hugtakið Records Management hefur verið þýtt sem skjalastjórn og er skilgreiningin 

sú að stjórn á skjölum sé kerfisbundin allt frá því að þau verða til og þar til þeim er varanlega 

eytt eða komið fyrir í varanlegri geymslu. Með kerfisbundinni skjalastjórn er átt við „flokkun, 

skráningu og merkingu skjala, dreifingu, vistun og endurheimt“ sem og að hafa stjórn á gerð 
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og notkun eyðublaða, skýrslna, geymslu- og öryggisáætlana og leiðbeiningar fyrir starfsfólk um 

skjalamál (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir, 1998).  

Kenningin um lífshlaup skjals (sjá mynd 1) er ein aðalhugmynd skjalastjórnar. Hugmyndin 

var þróuð af Þjóðskjalasafni Bandaríkjanna og fjallar um að líta eigi á skjal sem lifandi hlut sem 

eigi sér lífshlaup sem svo skiptist í ákveðin stig eftir notkun skjalsins, þetta á við öll skjöl 

skipulagsheildar sama á hvaða formi þau kunna að vera. Fyrsta stig lífshlaupsins er þegar 

skjalið er myndað innan skipulagsheildarinnar eða það sem berst utan frá. Við notkun skjals 

og dreifingar á því fer það af myndunarstiginu og yfir í að vera virkt skjal. Virk skjöl eru notuð 

í mislangan tíma hjá skipulagsheildum og því misjafnt hversu oft er leitað í þau. Þegar notkun 

skjalsins minnkar færist það yfir á svokallað óvirkt eða hálfvirkt stig, minna er leitað í þessi skjöl 

en þau geta engu að síður verið mikilvæg fyrir starfsemina. Eyðing eða varanleg varðveisla er 

síðasta stig lífshlaupsins og er gerð grisjunar- og geysmluáætlunar mikilvægur þáttur í 

skjalastjórn skipulagsheilda. Slíkar áætlanir eru gerðar til að tryggja öryggi og varðveitingu 

skjala og koma í veg fyrir ótímabæra eyðingu á skjölum (Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2007). 

 

(Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2007) 

  

Mynd 1: Lífshlaup skjals  
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2.2 Lagalegt umhverfi skalastjórnunar og kröfur um skjalastjórn í opinberri 
stjórnsýslu 

Með stjórnsýslulögum nr. 37/1993 ásamt Upplýsingalögum nr.50/1996 var gerð sú krafa til 

stjórnvalda að taka upp kerfisbundna skjalastjórn til að framfylgja lögunum. Helstu reglur hjá 

stjórnvöldum um meðferð mála voru lögteknar með Stjórnsýslulögunum (Ingibjörg 

Hallbjörnsdóttir, 2007).  

Eftirfarandi eru þau lög sem eiga við skjalastjórn: 

 Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. Lög þessi hafa það að markmiði að 

tryggja myndun, vörslu og örugga meðferð opinberra skjala með réttindi 

borgaranna, varðveislu sögu þjóðarinnar og hag stjórnsýslunnar að 

leiðarljósi. 

 Lög um bókhald nr. 145/1994. Í lögunum stendur að fyrirtæki og stofnanir 

sem eru í eigu ríkis eða sveitarfélaga sem stunda atvinnurekstur séu 

bókhaldsskyldir og gera lögin ráð fyrir að allar bækur sem tilgreindar eru í 

lögunum ásamt bókhaldsgögnum og fylgiskjölum skuli varðveitt hér á landi 

á tryggan og öruggan hátt í sjö ár frá lokum viðkomandi reikningsárs. 

 Stjórnsýslulög nr. 37/1993. Þar segir í 15. gr. að sé einstaklingur aðili máls 

eigi hann rétt á aðgangi að skjölum og gögnum er varða mál hans. 

 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 

Markmiðið með þessum lögum er að farið sé með persónuupplýsingar í 

samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi 

einkalífs sem og að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga. 

 Upplýsingalög nr. 140/2012. Markmið laganna er að tryggja gegnsæi í 

stjórnsýslu og við meðferð opinberra hagsmuna í þeim til gangi að styrkja 

upplýsingarétt og tjáningafrelsi, auka möguleika almennings til þátttöku í 

lýðræðissamfélagi, styrkja aðhald fjölmiðla og almennings að 

stjórnvöldum, auka möguleika fjölmiðla til að miðla upplýsingum um 

opinber málefni og að styrkja traust almennings á stjórnsýslunni.  
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 Lög um skráningu og meðferð persónuupplýsinga nr. 121/1989. Þessi lög 

taka til allrar kerfisbundinnar skráningar og annarrar meðferðar á 

persónuupplýsingum. Þau taka meðal annars til skráningar af hálfu 

atvinnurekenda, stofnana og félaga sem og til skráningar á vegum 

opinberra aðila. 

 Lög um ársreikninga nr. 144/1994. Lög þessi gilda um aðgengi 

hagsmunaaðila að upplýsingum um ársreikninga og varðveislu gagna.  

2.3 ISO 15489:2001 

ISO 15489:2001 er fyrsti alþjóðlegi staðallinn tileinkaður skjalastjórn sem veitir alhliða og 

hagnýtan grundvöll skipulagsheilda til skjalastjórnar (Crockett og Foster, 2004; Staðlaráð 

Íslands, 2005a). ÍST ISO 15489:2001 er íslenska þýðingin af staðlinum um upplýsingar, 

skjalfestingu og skjalastjórn. Staðallinn skiptist í tvo hluta, ÍST ISO 15489-1:2001 og ÍST ISO 

15489-2:2001. Í fyrri hlutanum er farið yfir almenn atriði sem lúta að skjalastjórn, markmiðum 

og ávinningi. Fyrri hlutinn er ætlaður sem leiðsögn fyrir sérfræðinga í skjalastjórn, þar sem 

farið er skref fyrir skref yfir það hvernig stjórna eigi skjölum hjá einkafyrirtækjum og 

opinberum stofnunum (Staðlaráð Íslands, 2005a). ÍST ISO 15489-2:2001 er ætlaður sem viðbót 

við ÍST ISO 15489-1:2001 þar sem farið er yfir innleiðingu staðalsins hjá einkafyrirtækjum og 

opinberum stofnunum. Í seinni hlutanum er farið yfir þá þætti og skilyrði sem skipulagsheildir 

þurfa að uppfylla til þess að öðlast vottun (Staðlaráð Íslands, 2005b).  

Til þess að tryggja skilvirka stjórn skjala við myndun og föngun er mælt með að fylgja öllum 

þáttum staðalsins ÍST ISO 15489:2001. Staðallinn gildir um stjórn skjala sama á hvaða formi 

eða miðli þau eru mynduð og fönguð af skipulagsheildum eða opinberum stofnunum. Einnig 

veitir staðallinn leiðsögn um þær ákvarðanir hver ábyrgð skipulagsheilda er á skjölum, 

skjalastefnu og ferli skjala. Að auki er staðallinn til stuðnings við skipulagsheildir ætli þær sér 

að sækja vottun um gæðaumhverfi og hlíta staðlinum ISO 9001. Þá veitir staðallinn leiðsögn 

um innleiðingu og hönnun skjalakerfis hjá skipulagsheildum og opinberum stofnunum 

(Staðlaráð Íslands, 2005a).  

ISO 15489:2001 gerir þær kröfur að skipulagsheildir og opinberar stofnanir hafi skýra 

skjalastjórnarstefnu til þess að gera skjöl og upplýsingar skipulagsheildarinnar aðgengilegar 

sem og til að nýta til sönnunar (Staðlaráð Íslands, 2005a; Bradley og Fox, 2011). 
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Skjalastjórnarstefna hefur það markmið að „mynda og stjórna ósviknum, áreiðanlegum og 

nothæfum skjölum“ sem styðja undir starfsemi skipulagsheilda. Skjalastjórnarstefna byggist á 

starfsemi skipulagsheildarinnar og tekur mið af þeim lögum og reglugerðum sem 

skipulagsheildinni ber að framfylgja. Í stefnunni skal tekið fram hver fer með ábyrgð um 

myndun og förgun skjala en einnig er mikilvægt að allir starfsmenn skipulagsheildarinnar beri 

ábyrgð á að skjöl sem þeir mynda séu nákvæm og heil. Skjalastjórnarstefna kveður á um hvaða 

skjöl ætti að mynda, hvaða upplýsingar þurfi að koma fram og á hvaða formi. Í stefnunni skal 

einnig tekið fram hvaða lýsigögn skal mynda með skjali og hvernig þeim skal stjórnað, hvernig 

aðgengi skjala sé háttað á milli deilda og annarra notenda sem og stefna um hversu lengi 

varðveita eigi skjöl skipulagsheildarinnar (Staðlaráð Íslands, 2005a, bls. 17-19 ).  

Einnig má nýta staðalinn sem tæki til þess að endurskoða skjalastjórnarkerfi og sjá þannig 

hvað betur megi fara í takt við þarfir og breytingar skipulagsheilda (Crockett og Foster, 2004).  

2.4 Rafræn skjalastjórnarkerfi 

Samkvæmt ARMA (Alþjóðasamtökum skjalastjórnenda) er rafrænt skjal skilgreint sem 

eftirfarandi: „Rafrænt skjal telst vera hvaða rafræna gagn eða boð sem er, hvort sem það var 

sent, komið áfram, svarað, miðlað, vistað, haldið, afritað, hlaðið inn, sýnt, skoðað, lesið eða 

prentað af einu eða mörgum tölvupóstkerfum eða tölvuþjónustu“ (Alfa Kristjánsdóttir, 2000). 

Lög um aðgengi að upplýsingum hjá opinberum aðilum og sú löggjöf að einstaklingar hafi 

rétt á aðgangi að ákveðnum upplýsingum eykur nauðsyn þess að opinberir aðilar taki upp 

rafræn skjalastjórnarkerfi (RSSK). Með auknum tölvupóstsamskiptum sem og skjölum á 

rafrænu formi hefur þörfin fyrir kerfisbundna stjórnun á rafrænum skjölum aukist. 

Kerfisbundin stjórnun á skjölum og RSSK uppfylla reglugerðir og kröfur stjórnvalda um 

upplýsingagjöf hjá opinberum aðilum sem og að auðvelda rekstur einkafyrirtækja. Markmið 

með RSSK er að auka upplýsingaöryggi, bæta þjónustu til viðskiptavina og minnka pappírsskjöl 

skipulagsheilda (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007a).  

Í rannsókn Jóhönnu Gunnlaugsdóttur um innleiðingu og notkun RSSK í íslenskum 

skipulagsheildum (2007a) kemur meðal annars fram að markmið stjórnenda með RSSK er að 

koma á samræmdum verklagsreglum og mæta kröfum laga. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt 

að fagfólk eyðir um 50% af vinnutíma sínum í að leita að skjölum en einungis 15-20% í þeim 

skipulagsheildum sem nota viðurkennd RSSK (Alfa Kristjánsdóttir, 2000). RSSK virka sem 

hópvinnukerfi og geta starfsmenn haft samskipti sín á milli, unnið að sameiginlegum 
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verkefnum og deilt með sér upplýsingum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004). RSSK eru ekki 

einungis hugbúnaður til þess að stýra skjölum og lýsigögnum þeirra heldur eru þau einnig nýtt 

til þess að mynda skjöl, við skýrslugerð, stjórnun á rafrænum undirskriftum og skönnun skjala, 

svo eitthvað sé nefnt (AlShibly, 2014). Með RSSK er skjölum stýrt rafrænt allan líftímann og 

breytir það þó nokkru á verklagi í stýringu skjala. RSSK eru þannig hönnuð að starfsmenn með 

lágmarks tölvukunnáttu eiga að geta notað kerfið á skilvirkan hátt og tileinkað sér þau 

vinnubrögð sem felast í nýju kerfi. Mikilvægt er þó að starfsmenn fái fræðslu og þjálfun í réttri 

notkun á kerfinu og þar er stuðningur stjórnenda mikilvægasti hlekkurinn (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2005, 2008).  

Til þess að kerfið gangi upp verða allir starfsmenn að tileinka sér og virða vinnuferla sem og 

að nota kerfið, ef kerfið er einungis notað af hluta skipulagsheildarinnar geta mikilvægar 

upplýsingar lent fyrir utan kerfið og þannig jafnvel glatast. Skjöl skipulagsheildarinnar eru 

vistuð í kerfinu á öruggum og miðlægum gagnagrunni þar sem aðgangi að þeim er stýrt til 

starfsmanna, eftir því hver aðgangsheimild þeirra er (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004).  

2.5 Hlutverk skjalastjóra 

Hlutverk skjalastjóra eru misjöfn á milli skipulagsheilda en algengustu ábyrgðarsviðin eru 

móttaka og skráning allra erinda sem berast skipulagsheildinni sem og frágangur skjala í 

skjalasafn ásamt útláni úr skjalasafninu. Skjalastjóri er ábyrgur fyrir gerð málalykils sem og 

gerð geymsluáætlana og viðhaldi þeirra. Einn stærsti hluti starfs skjalastjóra er innleiðing 

skjalakerfis og leiðbeiningar til starfsmanna um notkun kerfisins, þar á meðal námskeiðahald 

fyrir nýliða sem og öflun og útgáfa á fræðsluefni fyrir starfsfólk skjaladeildar. Mestur tími 

skjalastjóra fer í að viðhalda kerfinu og fylgjast með því að það sé notað sem skyldi, fólki temst 

misvel að tileinka sér að vinna í sameiginlegu kerfi og finnst jafnvel óþægilegt að skjölin sem 

þeir vinna í séu aðgengileg öðrum notendum. Oft er fólk búið að temja sér ákveðin vinnubrögð 

og á erfitt með að breyta þeim, því er mjög mikilvægt að til séu verklagsreglur sem sýna skýrt 

hvernig skjalakerfið skuli notað og að þeim reglum sé fylgt eftir (Ingveldur Tryggvadóttir, 

2003). Skjalastjóri vinnur þvert á allar deildir skipulagsheilda og hagnýting skráðra upplýsinga 

skipulagsheilda er eitt helsta viðfangsefni skjalastjóra. Viðskiptavinir hans eru starfsmenn 

innan skipulagsheildarinnar sem þurfa greiðan aðgang að upplýsingum til að sinna sínu starfi 

(Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2007). 



  

20 

2.6 Markmið og ávinningur skjalastjórnar 

Hagur af skjalastjórn fyrir skipulagsheildir er margvíslegur og má þar meðal annars nefna 

ábyrgari og hagkvæmari rekstur. Skjöl eru sönnun þess sem fram fer í starfi skipulagsheilda og 

varðveitir einnig sögu þeirra (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002). Markviss skjalastjórn kemur á 

skilvirkni í vinnubrögðum við upplýsingar skipulagsheilda, sama á hvaða formi þær eru. Sé 

upplýsingum og skjölum stjórnað á skilvirkan hátt með skjalastjórn fer minni tími í að leita að 

upplýsingum þegar að eftir þeim er kallað. Einnig er skjalastjórn mikilvægur og í raun 

órjúfanlegur þáttur við innleiðingu gæðastjórnunar (Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 

1995). Til þess að sá árangur náist þurfa eftirfarandi atriði að vera til staðar: 

 Samræmt skjalaflokkunarkerfi sem fangar öll skjöl skipulagsheildar og er 

sniðið að starfsemi hennar. 

 Geymslu- og grisjunaráætlun sem hefur verklagsreglur um meðferð og 

geymsluaðferðir skjala ásamt því að tiltaka hversu lengi eigi að varðveita 

skjöl og hvenær og hvernig þeim skal eytt. 

 Aðgengis- og öryggisstefna sem hefur leiðbeiningar um hverjum er veittur 

aðgangur að skjölum og við hvaða aðstæður ásamt því að tryggja heilleika 

skjala. 

 Kerfisbundinn efnisorðalykill sem stýrir efnisvali orða á skjöl og auðveldar 

leit í skjalaflokkunarkerfi. 

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, bls.43; Staðlaráð Íslands, 2005a) 

Helsti ávinningur af skjalastjórn er trygg og rétt umgengni um mikilvægar og viðkvæmar 

upplýsingar og skjöl en kostir þess nýtast þó aðeins sé unnið á staðlaðan hátt í öllum deildum 

skipulagsheildar (Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995; Bailey, 2012). 
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3 Samstarf gæða- og skjalastjóra 

Gæða- og skjalastjóri ættu að vera í nánu samstarfi innan skipulagsheildar þar sem hlutverk 

þeirra beggja byggist á sömu forsendum, að stuðla að bættum vinnubrögðum innan 

skipulagsheildar (Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995). 

Á undanförum árum hefur krafa viðskiptavina á alþjóðlegum vettvangi um gæðavottun 

verið einn helsti hvati skipulagsheilda til að öðlast vottun samkvæmt ISO 9001 gæðastaðlinum 

og er gæða- og skjalastjórnarkerfi stór hluti af slíkri vottun (Staðlaráð Íslands, 2001; Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2010a, 2011). Gæðakerfi er stjórnunarkerfi til þess að auðvelda 

skipulagsheildum að halda utan um starfsemi sína með því að skjalfesta og samræma allt 

verklag og þannig tryggja að starfsemin uppfylli væntingar viðskiptavina. Einnig veitir 

gæðakerfi starfsmönnum gegnsærra og öruggara starfsumhverfi (Helgi Þór Ingason, 2015) Í 

rannsókn Jóhönnu Gunnlaugsdóttur (2011) ISO 9001-2008 vottun „Sérstaklega 

eftirsóknarverð eftir hrunið“ kom fram að helsti akkilesarhæll skipulagsheilda sem sækja sér 

gæðavottun væri ófullnægjandi skjalastjórn og hefur skjalahald oft verið veikur hlekkur við 

innleiðingu á vottuðum gæðakerfum.  

Í könnun sem Þjóðskjalasafn Íslands gerði nýlega kom í ljós að hjá þeim skipulagsheildum 

þar sem skjalastjóri bar ábyrgð á skjalamálum var skjalastjórn í betra ástandi heldur en þar 

sem ekki var starfandi skjalastjóri (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Ragna Kemp Haraldsdóttir, 

2015). Eins og komið var inn á í kafla 2.5 um hlutverk skjalastjóra er einn stærsti hluti starfsins 

að innleiða skjalakerfi, leiðbeina starfsfólki um notkun kerfisins, viðhalda kerfinu og fylgjast 

með því að starfsmenn notið kerfið sem skyldi (Ingveldur Tryggvadóttir, 2003).  

Hlutverk gæðastjóra er að tryggja að allir ferlar gæðakerfis séu settir upp, innleiddir og þeim 

viðhaldið. Gæðastjóri heldur skýrslu utan um frammistöðu gæðakerfisins til þess að fylgjast 

með hvort eða hvernig umbóta sé þörf að gera á kerfinu sem og að tryggja að allir starfsmenn 

skipulagsheildar séu meðvitaðir um þær kröfur sem viðskiptavinir gera til 

skipulagsheildarinnar (Staðlaráð Íslands, 2001). Gæðastjóri fylgir því eftir að starfsmenn vinni 

eftir viðkomandi stöðlum og reglum sem skipulagsheildin hefur sett sér og skjalastjóri sér til 

þess að vinnubrögð starfsmanna séu skilvirk og samræmd, þannig er skjalastjórn órjúfanlegur 

þáttur við innleiðingu gæðakerfis (Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995; Ferdinand 

Hansen, 2006).  
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Mikilvægt er að starfsmenn séu þátttakendur í innleiðingunni frá upphafi til enda og upplifi 

sig sem slíka (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006b). Eins og minnst var á hér að ofan skipar 

skjalastjóri stóran sess í þeim þætti sem og að halda utan um allar upplýsingar, skjöl og skrár 

skipulagsheildarinnar. Í rannsókn Jóhönnu Gunnlaugsdóttur (2007b) bentu niðurstöður einnig 

til þess að góð samskipti og samvinna skjalastjóra og starfsmanna tölvudeildar skipulagsheilda 

stuðli ekki síður að vel heppnaðri innleiðingu gæða- og/eða upplýsingakerfa. Einnig er 

mikilvægt að stjórnendur skipulagsheilda sýni stuðning við innleiðingu gæðakerfisins sem og 

þátttöku í notkun gæðakerfisins. Helstu forsendur árangursríkrar innleiðingar gæðakerfa er að 

skipulagsheildir innleiði gæðakerfi vegna innri hvata frekar en vegna utanaðkomandi 

þrýstings. Þá er ekki síður mikilvægt að starfsmenn líti á innleiðinguna sem verkefni, vera vel 

undirbúin, gera áætlun og hefja ekki innleiðingu fyrr en undirbúningi er lokið og áætlun liggur 

fyrir (Helgi Þór Ingason, 2015).  

4 Þjálfun og fræðsla 

Eins og fram hefur komið er þátttaka allra starfsmanna nauðsynleg þegar kemur að innleiðingu 

gæða- og skjalastjórnarkerfa og mikilvægt að allir starfsmenn séu meðvitaðir um hvað felst í 

slíku umbótastarfi (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007).  

Þegar innleiða á nýja tækni í skipulagsheildum með breyttum vinnubrögðum starfsmanna 

er mikilvægt að markviss þjálfun og fræðsla fari fram, því kerfið verður ekki betra en þeir sem 

nota það. Með markvissri kennslu öðlast starfsmenn það sjálfstraust sem þarf til þess að geta 

unnið í breyttu vinnuumhverfi og geta þannig nýtt þá tækni sem verið er að innleiða á 

árangursríkan hátt (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007b). Í rannsókn Jóhönnu Gunnlaugsdóttur 

(2005, 2006b, 2007b) um innleiðingu og notkun rafrænna skjalastjórnarkerfa í íslenskum 

skipulagsheildum benda niðurstöður til þess að þjálfun og fræðsla sé einn veigamesti þátturinn 

af þremur þegar vel tekst til við innleiðingu upplýsingakerfa. Hinir tveir þættirnir eru 

stuðningur stjórnenda og þátttaka starfsmanna í innleiðingunni, eins og áður hefur komið 

fram. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að séu þessi þrír megin þættir ekki til staðar geti 

innleiðingin misfarist (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006b). Sé þjálfun og fræðsla vanrækt við 

innleiðingu kynnast starfsmenn ekki þeim möguleikum sem nýja kerfið býður upp á og jafnvel 

veigra sér við að nota kerfið. Slík vanþekking getur leitt til mistaka sem og að upplýsingar geta 

glatast. Það er hlutverk stjórnenda að hvetja starfsmenn sína í ákveðnum verkefnum, stuðla 

að samvinnu og sjá til þess að það fari fram þjálfun og fræðsla sem og að stjórnendur hafi 
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starfsmenn almennt með sér í liði þegar ráðist er í breytingar innan skipulagsheilda (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2007b; Magnea Davíðsdóttir, 2013). Ekki er síður mikilvægt að stjórnendur 

sæki sér einnig viðeigandi þjálfun og fræðslu til þess að skilja mikilvægi kennslunnar. Þannig 

sýna stjórnendur í verki allt í senn frumkvæði, fyrirmynd og stuðning við þjálfunina og 

fræðsluna (Staðlaráð Íslands, 2005b).  

4.1 Breytingastjórnun 

Breytingastjórnun má líta á sem verkfæri sem hefur það að markmiði að breyta vinnubrögðum 

hjá einstaklingum og skipulagsheildum. Erfitt getur reynst að fá starfsmenn til þess að breyta 

vinnubrögðum sínum því oft á tíðum geta starfsmenn verið óöruggir og jafnvel óttast 

breytingarnar. Breyting getur átt við marga þætti. Hjá einstaklingum gæti verið átt við breytt 

vinnubrögð eða hegðun en hjá stjórnendum gæti verið um að ræða innleiðingu, verkefni eða 

breytingar á skipuriti svo að eitthvað sé nefnt. Markmið með breytingastjórnun er að bæta 

vinnuferla og koma á betri vinnubrögðum innan skipulagsheilda sem og að auka gæði og 

árangur (Magnea Davíðsdóttir, 2013).  

Mikilvægt er að upplýsa starfsmenn um fyrirhugaðar breytingar svo að þeir átti sig á 

áhrifum þeirra. Með því að upplýsa starfsmenn er auðveldara fyrir þá að takast á við 

breytingarnar. Í breytingum hjá skipulagsheildum er fyrsta skrefið að skilja þörfina fyrir 

breytingar, sama hvort um ræðir innri eða ytri hvata til breytinga (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2007a). 

Fjöldi kenninga sem varða breytingastjórnun hafa verið settar fram af fræðimönnum. Hér 

á eftir verður komið stuttlega inn á kenningar John P. Kotter (1995) og Kurt Lewin (1947) 

(Burnes, 2004; Kotter, e.d.).  

Kenning Kurt Lewin (1947) er álitin eitt áhrifamesta verkfærið þegar kemur að 

breytingastjórnun, Lewin var þýskur félags- og sálfræðingur og talinn frumkvöðull í 

breytingastjórnun. Hann kynnti til sögunnar líkan þriggja skrefa í breytingastjórnun (sjá mynd 

2), fyrsta skrefið nefnist þiðnun (e. unfreeze). Það skref felur í sér að þeir starfsmenn sem 

breytingin hefur mest áhrif á finni hjá sér löngun til þess að breyta ástandinu, þar sem 

mikilvægasti hluti breytinga er virk þátttaka þeirra. Annað skrefið nefnist breyting (e. change) 

og felur í sér að framkvæma breytingarnar sem þörf er á eins og á hegðun starfsmanna og 

vinnubrögðum innan skipulagsheildar. Með því er átt við að starfsmenn segi skilið við gamlar 

venjur og taki upp ný viðhorf, gildi og vinnubrögð. Þriðja og síðasta skrefið nefnist 
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endurfrysting (e. refreeze) þar sem breytingarnar sem gerðar voru eru festar í sessi og þeim 

viðhaldið (Levasseur, 2001; Magnea Davíðsdóttir, 2013).  

 

 

Mynd 2: Breytingalíkan Lewin  

(Rut Vilhjálmsdóttir, 2013) 

 

Lewin leggur einnig áherslu á að stuðst sé við aflgreiningu (e. force field) í breytingastjórnun 

sem byggir á þeirri aðferðafræði að geta gert sér grein fyrir því hvaða öfl séu ráðandi í 

breytingaferlinu. Ef hamlandi öfl ráða ferðinni eru minni líkur á að breytingin komi til með að 

ganga vel. Séu það hins vegar drífandi öfl sem ráða er breytingin líklegri til þess að verða 

árangursrík (Levasseur, R. E., 2001; Magnea Davíðsdóttir, 2013).  

John P. Kotter (1995) er prófessor við Harvard háskóla í Bandaríkjunum sem setti fram átta 

þrepa líkan við innleiðingu breytinga og kynnti árið 1995 í grein í Harvard Business Review, ári 

síðar gaf hann út bókina Leading Change þar sem líkanið er útskýrt enn ítarlegar (Kotter, e.d.).  

Eftirfarandi eru hin átta þrep Kotter við innleiðingu breytinga: 

1. Koma á skilningi um mikilvægi breytinganna (e. establish a sense of urgency about 

the need to achieve change) vegna þess að fólk breytir ekki vinnubrögðum sínum 

sjái það engan tilgang með breytingunni. 

2. Koma á leiðbeinandi bandalagi (e. create a guiding coaliton) og mynda hóp sem 

samanstendur af fólki með völd og áhrif innan skipulagsheildarinnar til þess að leiða 

breytingarnar. 

3. Þróa framtíðarsýn og stefnu (e. develop a vision and strategy) með því að skapa 

framtíðarsýn um hvað breytingarnar snúast, segja fólki frá hvers vegna breytinga er 

þörf og hvernig þeim verður náð. 
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4. Koma til skila breyttri sýn (e. communicate the change vision) með því að segja fólki 

frá við hvert tækifæri sem gefst hvers vegna verið er að gera breytingar, hvað á að 

ávinnast með þeim og hvernig breytingarnar ganga. 

5. Styrkja þarf undirstöðu til athafna og aðgerða (e. empower broad-based action) og 

virkja fólk í breytingaferlinu, fá það til að hugsa um breytingarnar og hvernig eigi að 

ná þeim frekar en að hugsa um af hverju þeim líki þær ekki og hvernig skuli koma í 

veg fyrir þær. 

6. Fagna litlum áföngum (e. generate shortterm wins) því mikilvægt er að sjá 

breytingarnar gerast og virka sem og að veita starfsmönnum sem vinna að 

breytingunum viðurkenningu fyrir störf sín sem snúa að ferlinu. 

7. Samþætta þarf árangur og auka breytingar (e. consolidate gains and produce more 

change) því skapa þarf meðbyr með breytingunum og byggja ofan á það sem hefur 

áunnist í breytingaferlinu, hvetja þarf starfsmenn í breytingunum og gera 

starfsmenn umboðsmenn þeirra. 

8. Festa nýju breytingarnar í sessi í menningu skipulagsheildarinnar (e. anchor new 

approaches in the corporate culture). Þessi þáttur er mikilvægur þegar litið er til 

lengri tíma árangurs því sé það ekki gert er hætta á að þær breytingar sem gerðar 

hafa verið verði að engu þar sem starfsmönnum hættir til að fara aftur í gamla 

þægilega farið. 

(Appelbaum, Habashy, Malo og Shafiq, 2012; Magnea Davíðsdóttir, 2013; Kotter, 

e.d.).  

Kotter leggur til að skipulagsheildir sem ætla sér að innleiða breytingar fylgi þrepunum átta 

í réttri röð. Sé það ekki gert er hætta á að ekki náist tilætlaður árangur. Einnig bendir hann á 

að sé fyrsta þrepi ekki fylgt getur verið erfitt og nánast ómögulegt að ætla sér að innleiða 

næstu þrep sem á eftir koma (Appelbaum, Habashy, Malo og Shafiq, 2012). 
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5 Gæðakerfi hjá byggingarfulltrúa 

Í lögum um mannvirki nr. 160/2010 segir: 

Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúar hafa frest til 1. janúar 2018 til að afla sér 

faggildingar í samræmi við ákvæði 19. gr., sbr. 21. gr. Fyrir 1. janúar 2015 skulu 

Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúar hafa komið sér upp gæðastjórnunarkerfi. 

Hafi gæðastjórnunarkerfi byggingarfulltrúa ekki hlotið vottun faggiltrar 

vottunarstofu skal Mannvirkjastofnun til 1. janúar 2018 gera úttekt á gerð og virkni 

gæðastjórnunarkerfanna. Byggingarfulltrúar og starfsmenn þeirra sem eru 

starfandi við gildistöku laga þessara skulu teljast uppfylla skilyrði a–c-liðar 1. mgr. 

21. gr . 

Samkvæmt þessum lögum ber öllum byggingarfulltrúum á Íslandi að hafa gæðakerfi í 

starfsemi sinni og er það hlutverk sveitarfélagsins að bera ábyrgð á að eftirlit sem og 

stjórnsýsla sé í samræmi við ákvæði laga um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð 

nr.112/2012. Mannvirkjastofnun annast leiðbeiningar og uppbyggingu gæðakerfa 

iðnmeistara, byggingarstjóra, hönnuða og hönnunarstjóra samkvæmt byggingarreglugerð nr. 

112/2012 . Mannvirkjastofnun hefur gefið út verklagsreglur um eftirlit á gæðakerfum með það 

að markmiði að tryggja samræmi á eftirliti á gæðakerfunum, þær skoðanir annast faggildingar 

vottunarstofan Einkaleyfastofan fyrir hönd Mannvirkjastofnunar. Einnig hefur 

Mannvirkjastofnun gefið út skoðunarhandbók sem vottunarstofan nýtir við úttekt gæðakerfa 

iðnmeistara, byggingarstjóra, hönnuða og hönnunarstjóra og er þeim reglum er þar koma fram 

ætlað að gæta jafnræðis (Einkaleyfastofan, e.d.; Mannvirkjastofnun, e.d.-b).  

Í þessum kafla verður farið yfir þau lög og hlutverk sem Mannvirkjastofnun og 

byggingarfulltrúum ber að fara eftir ásamt þeim lögum er snúa að faggiltum vottunarstofum.  

5.1 Lög um mannvirki nr. 160/2010 

Markmiðið með lögum um mannvirki nr. 160/2010 er að vernda líf og heilsu manna, eignir og 

umhverfi. Það skal gert með því að tryggja faglegan undirbúning við gerð mannvirkja og að 

kröfum um öryggi mannvirkja sé fullnægt með virku eftirliti. Tryggt verði að mannvirki séu 

hönnuð með endingu og hagkvæmni í huga og að þau henti íslenskum aðstæðum. Við hönnun 

mannvirkja skal hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi og stuðla að vernd umhverfisins. Einnig er 

markmiðið að tryggja aðgengi fyrir alla, stuðla að góðri orkunýtingu sem og tækniframförum 
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og nýjungum í byggingariðnaði. Samkvæmt 4.gr. laganna fer umhverfisráðherra með yfirstjórn 

mannvirkjamála en honum til aðstoðar er Mannvirkjastofnun eins og greint er frá í 5 gr. 

laganna. Ábyrgð á að stjórnsýsla og eftirlit byggingarfulltrúa sé í samræmi við lögin er í höndum 

sveitarstjórnar, en eftirlit með mannvirkjagerð er í höndum byggingarfulltrúa. Í 19.gr. laga um 

mannvirki nr.160/2010 segir að „Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúar skulu hafa 

faggildingu til að fara yfir hönnunargögn og annast úttektir nema sá þáttur eftirlitsins hafi verið 

falinn skoðunarstofu sbr. 20.gr.“ 

5.2 Lög um faggildingu nr. 24/2006 

Lög um faggildingu nr. 24/2006 tóku gildi 3. maí 2006, þau gilda um faggildingu og mat á 

tilnefndum aðilum sem og á góðum starfsvenjum við rannsóknir en ekki þegar kemur að 

lyfjarannsóknum. Faggildingarsvið Einkaleyfastofu sér fyrir hönd íslenskara stjórnvalda um þá 

faggildingu og starfsemi sem getið er í 1. gr. um gildissvið laganna. Faggildingarsvið er óháð 

opinberum aðilum sem og einkaaðilum sem á við sviðið viðskipti og er fjárhagslega og faglega 

sjálfstætt. Faggildingarsvið veitir faggildingu fyrir skoðunar-, kvörðunar-, vottunar- og 

prófunarstofur sem og að annast mat tilnefndra aðila. Samkvæmt 4.gr. laga um faggildingu nr. 

24/2006 varðandi starfsreglur gefur faggildingarsvið út verklags- og leiðbeiningarreglur í 

samræmi við viðkomandi staðla þegar það á við og hafa þar til hliðsjónar leiðbeiningarreglur 

sem gefnar hafa verið út af evrópusamtökum um faggildingu eða öðrum viðurkenndum 

alþjóðlegum samtökum. Samkvæmt 8 gr. laga um faggildingu nr. 24/2006 hefur 

faggildingarsvið eftirlit með því að þeir sem hafa fengið faggildingu fari eftir þeim ákvæðum 

sem um hana gilda. Aðilar sem hlotið hafa faggildingu er skylt að taka á móti fulltrúum 

faggildingarsviðs til eftirlitsheimsóknar. Þeir aðilar sem fengið hafa faggildingu nota merki 

faggildingarsviðsins í samræmi við reglur þess en öðrum er óheimilt að nota það. Sé merki 

faggildingarsviðs notað án þess að hafa hlotið faggildingu getur sá hinn sami sætt sektum eða 

þyngri refsingu. 

5.3 Hlutverk Mannvirkjastofnunar 

Mannvirkjastofnun starfar samkvæmt lögum um mannvirki nr. 160/2010 og er starfrækt af 

ríkinu og hefur eftirlit með lögum um brunavarnir og framkvæmd laga þess. 

Mannvirkjastofnun í samráði við viðkomandi stjórnvöld skal tryggja samræmingu á 

byggingareftirliti, eldvarnareftirliti og starfsemi slökkviliða um land allt. Einnig skal 

Mannvirkjastofnun árlega gefa út skýrslu um þróun og stöðu mannvirkjagerðar í landinu. 
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Helstu verkefni stofunarinnar er að annast gerð verklagsreglna, leiðbeininga og 

skoðunarhandbóka í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og annarra hagsmunaaðilia. 

Stofnunin ber ábyrgð á markaðseftirliti sem og eftirliti með vörnum gegn hættu og tjóni sem 

kann að hljótast af raforkuvirkjum, neysluveitum og rafföngum. Einnig sér stofnunin um 

skoðanir á öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka ásamt löggildingu rafverktaka 

með tilliti til rafmagnsöryggis. Mannvirkjastofnun annast einnig skráningu og rannsóknir á 

slysum og tjóni af völdum rafmagns ásamt kynningu og fræðslu fyrir almenning og 

hagsmunaaðila. Einnig gefur Mannvirkjastofnun út byggingaleyfi og hefur eftirlit með 

framkvæmdum, heldur námskeið til réttinda fyrir hönnuði og byggingastjóra ásamt því að 

veita löggildingu til iðnmeistara, hönnuða og slökkviliðsmanna. Stofunin starfrækir 

brunamálaskóla fyrir slökkviliðsmenn, gefur út starfsleyfi fyrir þjónustu- og eftirlitsaðila 

brunarvarna, samþykkir brunavarnaáætlanir sveitarfélaga sem og að sjá um rannsóknir á sviði 

brunavarna og mannvirkjamála. Mannvirkjastofnun tekur þátt í gerð íslenskra og evrópskra 

staðla á sviði mannvirkjamála og rafmagnsöryggis í samstarfi við Staðlaráð Íslands, einnig er 

stofnunin til ráðgjafar til ráðuneytis og öðrum stjórnvöldum um mannvirkja- og 

rafmagnsöryggismál (Mannvirkjastofnun, e.d.-c). 

5.4 Innleiðing hjá Reykjanesbæ - leið A og B 

Samkvæmt lögum um mannvirki nr. 160/2010 urðu byggingarfulltrúar að koma sér upp 

gæðakerfi fyrir 1. janúar 2015 til þess að öðlast faggildingu. Eins og sagt var frá hér að ofan í 

kafla 5.2 annast Einkaleyfastofa faggildingu og byggir á ISO 17020 staðlinum um 

samræmismat. Samkvæmt staðlinum eru tvær leiðir færar fyrir byggingarfulltrúa að sækjast 

eftir faggildingu, leið A og leið B. Leið A felur í sér að fylgja ISO 17020 staðlinum og kröfum 

hans um gæðakerfi en þeir sem fara leið B hafa þegar öðlast vottun samkvæmt ISO 9001 

staðlinum. Það verður í höndum Mannvirkjastofnunar að gera úttektir á gæðakerfum 

byggingarfulltrúa og verður ISO 17020 staðallinn um samræmismat hafður til grundvallar við 

úttkektir á kerfunum. Gerð hefur verið sú krafa af hálfu Mannvirkjastofnunar í samráði við 

Einkaleyfastofu að gæðastjórnunarkerfi byggingarfulltrúa skuli uppfylla þær kröfur sem settar 

eru fram í kafla átta ISO 17020 staðalsins (Mannvirkjastofnun, e.d.- a; International 

Organization for Standardization, 2012). Hafi byggingarfulltrúar öðlast vottun samkvæmt ISO 

9001 og fara þá leið B gerir Mannvirkjastofnun þá kröfu að embættið sendi þeim afrit og 

upplýsingar frá faggiltri vottunarstofu. Sú vottun er síðan skráð í gagnasafn 
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Mannvirkjastofnunar (Mannvirkjastofnun, e.d.-a; Staðlaráð Íslands, 2001). Samkvæmt 

byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar hefur embættið ákveðið að fylgja leið A og fylgja ISO 17020 

staðlinum í innleiðingu sinni á gæðakerfinu (International Organization for Standardization, 

2012). 

6 Aðferðafræði rannsóknar hjá embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar 

Í þessum kafla verður fjallað um markmið og rannsóknarspurningar og þá aðferðafræði og 

aðferðir sem notaðar voru við gerð rannsóknarinnar. Stuðst var við eigindlega aðferðafræði 

(e. qualitative methology) og fyrirbæranálgun (e. phenomenological analysis). Einnig verður 

gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, vali á þátttakendum, viðtölum og 

innihaldsgreiningu (Padgett, 2008).  

6.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var stuðst við eigindlega fyrirbæranálgun 

(e.phenomenological analysis) með það að markmiði að kanna upplifun og reynslu 

starfsmanna innan embættis byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar af innleiðingu gæðakerfis hjá 

embætti byggingarfulltrúa (Padgett, 2008). Vinna rannsóknarinnar hófst vorið 2015 þegar 

innleiðing á gæðakerfi hófst hjá byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar. Viðtöl við starfsmenn 

embættisins voru tekin haustið 2015. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi:  

 Á hvaða hátt starfsmenn embættis byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar upplifðu 

innleiðingu gæðakerfisins.  

 Hver væri reynsla starfsmanna af því hvernig innleiðingin gekk fyrir sig. 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna á hvaða hátt starfsmenn embættis 

byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar upplifðu innleiðingu gæðakerfisins. Tilgangurinn var að ná 

fram þeirra upplifun á innleiðingunni með eigindlegum viðtölum. Tekin voru viðtöl við fjóra 

starfsmenn Reykjanesbæjar, þar af tvo hjá embætti byggingarfulltrúa, einn hjá Umhverfissviði 

og einn fyrrverandi starfsmann embættis bygginarfulltrúa en embættið heyrir undir 

Umhverfissvið Reykjanesbæjar. Í rannsókninni var leitast við að fá fram hvort starfsmenn 

hefðu einhverja reynslu af innleiðingu gæðakerfis, hvort þeir hefðu fengið þjálfun varðandi 

skjalastjórn og/eða gæðastjórnun eða fengið stuðning frá skjala- og/eða gæðastjóra og 

hvernig sú reynsla tengist þeirra upplifun. 
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Í viðtalsramma voru settar fram þrettán spurningar sem þó tóku breytingum á meðan á 

viðtölunum stóð. Viðtalsramman má sjá í heild sinni í viðauka I.  

Viðtölin voru opin viðtöl með hálfstöðluðum spurningum (e. semi structured interview) og 

gaf það rannsakendum tækifæri á að fara út fyrir viðtalsrammann og spyrja spurninga sem 

komu upp í hugann á meðan á viðtalinu stóð. Þannig gátu rannsakendur bætt við spurningum 

í næstu viðtölum byggt á þeirri vitneskju sem fram kom í viðtölunum (Padgett, 2008).  

6.2 Eigindleg aðferðafræði 

Í eigindlegri aðferðafræði (e. qualitative methodology) er lögð áhersla á aðleiðslu fremur en 

afleiðslu þar sem einblínt er á nánd við rannsóknarefnið sem grundvallast á því að innihald 

rannsóknar og rannsakandinn sjálfur verða hluti af rannsókninni (Padgett, 2008). Eigindleg 

aðferðafræði byggir á því að leitað er eftir upplifun og reynslu einstaklings á því sviði sem verið 

er að rannsaka hverju sinni.  

Í þessari rannsókn var verið að leita eftir reynslu og upplifun starfsmanna embættis 

byggingarfulltrúa við innleiðingu gæðakerfis og hentaði því vel að styðjast við eigindlega 

rannsóknaraðferð þar sem leitað var eftir reynslu fárra einstaklinga. Stuðst var við hálfstöðluð 

viðtöl (e. semi structured interviews) við einstaklingana og þannig reynt að ná fram reynslu 

þeirra og upplifun sem gerir rannsóknina oft persónulegri. (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; 

Padgett, 2008). Eigindlegar rannsóknir eru leitandi enda þróa gögnin kenningarnar og miðast 

er við að skoða mann- og félagslega hegðun einstaklinga. Þar hafa rannsakendur ákveðnar 

hugmyndir um það efni sem verið er að rannsaka (Padgett, 2008). Eigindleg rannsóknaraðferð 

hefur þann kost að rannsakandinn fær fljótt áþreifanlegan skilning á rannsóknarefninu í 

gegnum líðan, reynslu og mismunandi upplifun viðmælenda (Bogdan og Taylor, 1998). 

Eigindleg aðferðafræði veitir oft djúpa sýn á rannsóknarefnið sem lýsir innri og ytri reynslu 

einstaklinga sem fengin er með djúpum viðtölum við fáa (Silverman, 2001 og Kristján 

Kristjánsson, 2003). Eigindleg aðferðafræði er þó þannig að ekki er hægt að nýta niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að alhæfa á heildina heldur gefur hún vísbendingar um þröngan hóp 

fólks sem hefur sameiginlega reynslu og/eða upplifun (Padgett, 2008). 

6.3 Fyrirbæranálgun 

Fyrirbæranálgun (e. phenomenological analysis) er eigindleg rannsóknaraðferð og er gerð í 

þeim tilgangi að tengjast betur ákveðnum viðfangsefnum, eins og í þessari rannsókn hvort 
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starfsmenn embættis byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar upplifi innleiðingu á gæðakerfi á 

jákvæðan eða neikvæðan hátt (Sigríður Halldórsdóttir, 2003; Padgett, 2008). Þannig tekur 

fyrirbæranálgun fyrir þá reynslu sem einstaklingur hefur á því viðfangsefni sem verið er að 

rannsaka (Padgett, 2008). Í fyrirbæranálgun markast því val viðmælenda oft af markvissu 

úrtaki þar sem þeir hafa dæmigerða reynslu af rannsóknarefninu eða viðmælendur sem hafa 

bæði reynslu og/eða enga reynslu af rannsóknarefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Í þessari 

rannsókn voru viðmælendur allir starfsmenn hjá embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar 

sem höfðu þá sameiginlegu reynslu að koma að innleiðingu á gæðakerfi hjá byggingarfulltrúa 

Reykjanesbæjar. Þegar stuðst er við eigindlega fyrirbæranálgun er rannsakandi oft að 

rannsaka eitthvað sem er honum mikið hugðarefni og er mikilvægt að hans skoðanir hafi ekki 

áhrif á viðmælendur. Fyrir og á meðan á rannsókn stendur kannar rannsakandi sína reynslu og 

skoðanir á fyrirbærinu og leitast við að setja þær til hliðar (e. bracketing). Með þessu er átt við 

að rannsakandi setji meðvitað til hliðar sínar ályktanir og tilfinningar til þess að skilja betur 

reynslu viðmælenda sinna (Padgett, 2008). 

6.4 Val á þátttakendum 

Val á viðmælendum í þessari rannsókn var markvisst (e.purposive sampling). Þeir hafa allir 

verið starfandi á Umhverfissviði Reykjanesbæjar á einhverjum tímapunkti og komu að 

innleiðingunni með einum eða öðrum hætti. Algeng regla í eigindlegum rannsóknum er að 

velja viðmælendur á kerfisbundinn og markvissan hátt enda er talið að þeir geti veitt þær 

upplýsingar sem leitað er að. Í eigindlegum rannsóknum reiðir rannsakandinn sig á fólk sem á 

gott með að tjá tilfinningar sínar og á auðvelt með að lýsa reynslu sinni á árangursríkan hátt 

(Padgett, 2008). 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru fjórir, ein kona og þrír karlmenn. Allir viðmælendur 

voru starfsmenn Reykjanesbæjar (sjá töflu 1). Til þess að gæta fyllsta trúnaðar við úrvinnslu 

gagna voru viðmælendum gefin gervinöfn (Padgett, 2008). 
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Tafla 1: Viðmælendur 

Viðmælendur Viðtal 1 Viðtal 2 Starfsaldur 

Jón Kristjánsson 21. október 2015 11. nóvember 2015 10 ár 

Njáll Bergþórsson 21. október 2015 11. nóvember 2015 7 ár 

Arnar Jónsson 13. nóvember 2015  7 ár 

Auður Halldórsdóttir 21. október 2015 11. nóvember 10 ár 

 

Rætt var við Jón Kristjánsson, Njál Bergþórsson, Arnar Jónsson og Auði Halldórsdóttur sem 

nýverið fluttist á milli sviða hjá Reykjanesbæ en var starfandi á Umhverfissviði hjá embætti 

byggingarfulltrúa þegar innleiðingaferlið hófst. Því var talið að vitneskja hennar og þátttaka 

væru mikilvæg rannsókninni. Jón Kristjánsson er byggingatæknifræðingur að mennt og 

uppfyllir 25. gr. laga um mannvirki nr.160/2010 er varðar löggildingu hönnuða. Hann hefur 

starfað hjá Reykjanesbæ í tíu ár. Njáll Bergþórsson er byggingaverkfræðingur að mennt og 

hefur starfað hjá Reykjanesbæ í sjö ár. Arnar Jónsson er tæknifræðingur að mennt og hefur 

starfað hjá embætti byggingarfulltrúa síðastliðin sjö ár. Auður Halldórsdóttir leggur stund á 

nám samhliða störfum sínum hjá Reykjanesbæ þar sem hún hefur starfað síðastliðin tíu ár. 

Við upphaf gagnasöfnunar var viðtalsrammi sendur til viðmælenda og þeir beðnir um að 

svara spurningunum skriflega og eins ítarlega og þeir mögulega gátu. Með þessu vildu 

rannsakendur undirbúa sig fyrir viðtölin og gefa þeim kost á að þróa viðtalsrammann betur. 

Viðtölin fóru fram á skrifstofu Umhverfissviðs Reykjanesbæjar og tekin voru hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl (e. semi structured interviews) en slík viðtöl veita skilning á fyrirbærum í lífi 

fólks sem og að reynt er að fá skilning á reynslu viðmælenda frá sjónarhorni þeirra (Helga 

Jónsdóttir, 2003; Padgett, 2008). Tekin voru viðtöl tvisvar sinnum við hvern viðmælanda að 

einum viðmælanda undanskildum. Þeim viðmælanda var bætt við eftir niðurstöður fyrri 

viðtala, þar sem rannsakendur töldu vitneskju þess aðila mikilvæga rannsókninni. Viðtölin tóku 

á bilinu 19 – 25 mínútur og voru þau hljóðrituð, afrituð, kóðuð og þemagreind. Hálfstöðluð 

viðtöl hafa fyrirfram skilgreindan ramma fyrir umræðuefnið en eru þó ekki í föstum skorðum. 

Til þess að fá fram sameiginlega upplifun voru spurningarnar opnar og stuðst við 

fyrirbæranálgun. Opnar spurningar gefa viðmælanda tækifæri á að svara út frá eigin tilfinningu 

(Helga Jónsdóttir, 2003).  
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7 Niðurstöður rannsóknar hjá embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar 

Í rannsókninni var leitast við að ná fram upplifun starfsmanna embættis byggingarfulltrúa 

Reykjanesbæjar á innleiðingu gæðakerfis þar sem nýlega voru sett lög þess efnis að allir 

byggingarfulltrúar á Íslandi skyldu koma sér upp gæðakerfi, eins og komið var inn á í kafla 5.1 

um lög um mannvirki nr. 160/2010. Eins og fram kom í kafla þrjú um samstarf gæða- og 

skjalastjóra hafa rannsóknir sýnt fram á að helstu forsendur þess að innleiðing gæðakerfa nái 

tilætluðum árangri sé vegna innri hvata skipulagsheilda frekar en utanaðkomandi þrýstings 

(Helgi Þór Ingason, 2015).  

Fjögur meginþemu komu fram við þemagreiningu viðtalanna en það voru, samræming 

verklags, óöryggi, samskiptaleysi og mannekla. 

7.1 Þemagreining 

Í þessari rannsókn var beitt svokallaðri opinni kóðun (e open coding) á viðtölin þar sem stuðst 

var við fyrri rannsóknir til aðleiðslu að hugtakaramma (Padgett, 2008). Með opinni kóðun er 

átt við að rannsakandi greinir og yfirfer viðtölin og leitar eftir sameiginlegum atriðum eða 

þemum (Padgett, 2008). Eitt undirþema (tímaleysi) mátti greina sem afleiðing af manneklu. 

Þau meginþemu sem fram komu kallast vel á við fyrri rannsóknir og skrif sem farið var yfir hér 

í köflum eitt, tvö og þrjú varðandi innleiðingu gæðakerfa og aðkomu gæða- og skjalastjóra.  

7.2 Samræmt verklag 

Samkvæmt viðtölunum voru allir starfsmenn embættis byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar 

sammála um að helsti hvatinn að innleiðingunni hafi verið áður nefnd lagasetning. Þá nefndu 

viðmælendur einnig að þrátt fyrir að hvatinn hafi verið lagasetningin hafi þörfin fyrir samræmt 

verklag vissulega verið til staðar. Jón Kristjánsson nefndi að meginhvatinn hafi verið vegna laga 

um mannvirki nr. 160/2010 en gerði sér jafnframt grein fyrir þörfinni. Hann sagði:  

Það var í rauninni bara mannvirkjalögin, við erum búin að vera með ákveðið kerfi í 

gangi áður en við tókum upp þetta kerfi, þessum lögum var náttúrulega bara 

dembt á okkur og við erum bara að reyna að vinna á fullu að setja þetta allt upp 

og erum að gera áætlun um hvernig við tökum á hverjum einasta þætti í stjórnkerfi 

byggingarfulltrúa. 
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Einnig nefndi Jón Kristjánsson að „starfsemin verði einsleitari þegar unnið er eftir ákveðnu 

kerfi í sambandi við vörslu gagna, samskipti og hvernig tekið er á kvörtunum og slíku“. 

Samkvæmt viðtölunum virtust allir viðmælendur gera sér grein fyrir þörfinni á gæðakerfi til 

þess að koma á samræmdu verklagi og gerðu sér vel grein fyrir mikilvægi þess að upplýsingar 

og skjöl væru sönnunargögn skipulagsheildar. Eins og Njáll Bergþórsson sagði: 

Þegar að ég kom hérna 2008 fannst mér einmitt svona mikil óreiða, sem sagt það 

vissu allir um sína hluti en ef viðkomandi var fjarverandi þá vissi maður ekkert hvar 

hlutirnir voru geymdir, það er sko megin lykillinn að þessu. 

Tveir viðmælenda nefndu einnig þá staðreynd að Reykjanesbær hefði lent í dómsmáli vegna 

þess að þeir fundu ekki tilskyldar upplýsingar sér til sönnunar og það mætti í raun rekja til þess 

að ekki hefði verið nægilega vel staðið að gæða- og skjalamálum.  

Fram kom í viðtölunum að önnur svið Reykjanesbæjar nota skjalastjórnarkerfið GoPro en 

það kerfi virtist ekki henta fyrir stjórnkerfi (gæðakerfi) byggingarfulltrúa. Auður Halldórsdóttir 

nefndi að „GoPro hentaðir bara ekki vel í það eins og með fasteignir, það var bara hægt að 

hengja þetta á ákveðinn aðila en ekki húsið sjálft eða fastanúmerið á húsinu“. Ljóst var því að 

einnig þyrfti að innleiða nýtt skjalastjórnarkerfi og samkvæmt viðmælendum varð 

skjalastjórnarkerfið OneSystems fyrir valinu. Viðmælendur nefndu að það skjalastjórnarkerfi 

hefði orðið fyrir valinu þar sem að það hefði verið eina skjalastjórnarkerfið sem mætti þörfum 

byggingarfulltrúa, eins og Auður Halldórsdóttir sagði „þetta skjalastjórnarkerfi var svolítið 

sniðið að þörfum byggingarfulltrúa“. Jón Kristjánsson tók í sama streng og sagði: 

Við völdum OneSystems vegna þess að 90 prósent sveitarfélaga er með það kerfi, 

einnig var OneSystems eina kerfið sem var tilbúið til þess að hægt væri að sníða 

stjórnkerfi byggingarfulltrúa að því kerfi. Það eru 47 embætti byggingarfulltrúa á 

Íslandi og það er bara ekki annað hægt en að allir noti sama kerfi og séu á sömu 

blaðsíðu. 

Jón Kristjánsson nefndi einnig að „í raun er hægt að innleiða stjórnkerfi byggingarfulltrúa 

[gæðakerfið] í hvaða skjalastjórnarkerfi sem er, OneSystems var bara það eina sem var tilbúið 

til þess á þeim tíma“. Fram kom hjá öllum viðmælendum að sú staðreynd að unnið sé á tveimur 

skjalastjórnarkerfum hjá Reykjanesbæ skapi ákveðið óöryggi í sambandi við meðhöndlun 
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upplýsinga. Viðmælendur óttuðust að upplýsingar gætu týnst eða ekki verið skráðar á 

fullnægjandi hátt. Arnar Jónsson talaði um að það væri mikill ókostur. Hann sagði: 

Þetta hefur verið svolítið tvöföld skráning hjá okkur því við erum með GoPro og 

það eru hlutir sem verða að fara inn þar og það hefur verið svolítið hjá mér, það er 

mikill ókostur. Það dettur verulega mikið á milli. 

Einnig nefndi Njáll Bergþórsson að “við ætlum okkur að láta þetta skjalastjórnarkerfi leka 

yfir allt sviðið og það er eftirvænting starfsmanna að þetta kerfi muni bæta sviðið 

[Umhverfissvið]”.  

Fram kom í viðtölunum að ekki hefði verið talin þörf á að gera þarfagreiningu fyrir 

innleiðingu gæðakerfisins hjá embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar. Slík þarfagreining 

hafði farið fram hjá Félagi byggingarfulltrúa og að sögn Jóns gerði félagið þarfagreiningu í 

samstarfi við ráðgjafafyrirtækið Provis sem útbjó einnig gæðahandbókina. Þannig er tryggt að 

verklag byggingarfulltrúa á Íslandi sé samræmt, eins og Jón Kristjánsson orðaði það: 

Ég sit í stjórn Félags byggingarfulltrúa og tók í raun bara þátt í greiningunni þannig, 

svo er nú líka verið að setja þessi lög til þess að koma á samræmi og þá er auðvitað 

best að allir byggingarfulltrúar séu að vinna eftir sama kerfi. Það eiga allir rétt á 

sömu afgreiðslu hvort sem að þú ert í Keflavík eða í Reykjavík. 

7.3 Óöryggi 

Samkvæmt viðtölunum var hvorki starfandi skjala- né gæðastjóri hjá Reykjanesbæ við upphaf 

innleiðingarinnar á gæðakerfinu. Þegar þessi viðtöl voru tekin hafði verið ráðinn til starfa 

mannauðs- og gæðastjóri sem vann náið með embætti byggingarfulltrúa við vinnslu 

ferlalýsinga. Hins vegar hafði ekki verið ráðinn skjalastjóri, en viðmælendur létu í ljós vonir 

sínar um að ráðinn yrði skjalastjóri til Reykjanesbæjar innan tíðar. Þrír viðmælendur af fjórum 

töluðu um nauðsyn þess að hafa gæðastjóra með í upphafi innleiðingar. Auður Halldórsdóttir 

sagði „það hefði klárlega þurft einhvern með þessa þekkingu og reynslu til að koma að 

verkefninu, fannst vanta ákveðinn stuðning við innleiðinguna, innleiðingin hefði þá örugglega 

orðið markvissari“. Einnig benti Auður Halldórsdóttir á að það virtist vera eins og aðeins einn 

maður væri að halda utan um innleiðinguna „hann sér svolítið um gæðakerfið og ég sé um 

skjalastjórnarkerfið“, Arnar Jónsson var sammála um að það hefði þurft einhvern með reynslu 

strax í upphafi, hann sagði: 
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Ég hefði vilja gera þetta öðruvísi, þarfagreina hvað þetta er mikil vinna að innleiða 

svona kerfi og ég hefði viljað fá sem sagt einhvern vinnuhóp í þetta, ekki bara mig 

og Jón. Það þarf að vera hópur í þessu, það þarf að vera aðili í þessu sem er eitthvað 

lærður í þessu og segir hvernig þetta á allt að vera. 

Aðeins einn viðmælenda benti á að mikilvægt væri að nýta þá starfsmenn sem væru til 

staðar hjá embættinu áður en leitað yrði eftir utanaðkomandi aðstoð.  

Fram kom í viðtölunum að enginn viðmælenda hefði fengið sérstaka þjálfun eða fræðslu 

um innleiðingu gæðakerfis né áður komið að slíkri innleiðingu. Tveir viðmælenda sögðust hafa 

fengið einhverskonar innsýn í innleiðingar. Jón Kristjánsson nefndi að hann hefði unnið sem 

hugbúnaðarforritari og verið mikið í skipulagningu. Að sögn Jóns vann Félag byggingarfulltrúa 

vel með ráðgjafafyrirtækingu Provis og nefndi hann einnig að hann væri í stjórn Félags 

byggingarfulltrúa og því búinn að vera í ferlinu frá degi eitt og taldi það ágætis fræðslu fyrir 

innleiðinguna. Hann nefndi þó einnig að hann hefði áhuga á að sækja sér fleiri námskeið. Auður 

Halldórsdóttir talaði um að hún hefði innleitt fundagerðarkerfið fyrir Reykjanesbæ og sótt 

einhver námskeið hjá OneSystems þegar að embættið ákvað að innleiða skjalastjórnarkerfið 

frá þeim.  

7.4 Samskiptaleysi 

Allir viðmælendur lögðu áherslu á að þeir væru mjög jákvæðir gagnvart innleiðingu 

gæðakerfisins og töldu flestir að stjórnendur sýndu verkefninu stuðning. Þó voru tveir 

viðmælendur sem nefndu að þeim fyndist stuðningurinn vera meira í orði en á borði. Einn 

viðmælandi nefndi að „stuðningurinn kemur ekkert á færibandi“ og vildi með því meina að 

það þyrfti að sækja þann stuðning sem á þyrfti að halda. Einnig kom fram í viðtölunum að allir 

voru sammála því að stuðningur frá stjórnendum og starfsmönnum væri mikilvægur og ekki 

síður samskiptin við tölvudeild þegar að kemur að innleiðingu, hvort sem það er gæða- eða 

skjalastjórnarkerfi. Eins og Auður Halldórsdóttir sagði:  

Stuðningur frá yfirmönnum, tölvudeild og öllum starfsmönnum er mikilvægur, 

mikilvægt að fólk átti sig á hvað það skiptir miklu máli að gögnin séu miðlæg og að 

allir [starfsmenn] komist í þau og að þau séu rétt skráð. En þetta tekur tíma, 

tölvudeildin er til dæmis búin að vera frekar erfið í samskiptum þar sem að þeir 

eru á móti öðru kerfinu og erfitt að fá aðstoð þaðan. Mikilvægt að vinna 
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innleiðinguna í sátt við alla starfsmenn, þá held ég líka að kerfin verði notuð af 

öllum. 

7.5 Mannekla og tímaleysi 

Einnig kom það skýrt fram í viðtölunum að viðmælendum þótti innleiðingin ganga hægt og 

voru flestir sammála um að þar væri um að kenna tímaleysi og manneklu hjá embætti 

byggingarfulltrúa. Eins og nefnt var hér að ofan vildu líka einhverjir viðmælenda meina að 

innleiðingin hefði jafnvel verið markvissari ef gæða- og skjalastjóri hefðu farið fyrir 

innleiðingunni. Eins og Auður Halldórsdóttir sagði „innleiðingin gengur ansi hægt enda erfitt 

fyrir einn mann að innleiða gæðakerfi, þetta er ekkert eins manns verk“. Njáll Bergþórsson 

nefndi einnig að innleiðingin gengi hægt og væri þar helst um að kenna tímaleysi starfsmanna 

en sagði einnig „til stendur að taka stöðufund og fara yfir stöðuna“. Einn viðmælandanna 

nefndi að hugsanlega hefði þurft að ráða auka starfsmann hjá embætti byggingarfulltrúa en 

stjórnendur hefðu ekki sýnt því nægilegan stuðning. Einnig nefndi Arnar Jónsson að „það sem 

hefur einkennt þetta embætti hérna er mannekla“.  

Jón Kristjánsson tók í sama streng og sagði: 

Við höfum ofsalega takmarkaðan tíma, erum aðallega bara tveir að vinna í þessu 

ásamt því að sinna öðrum verkefnum. Við þurfum klárlega annan starfsmann, 

þetta er 17 þúsund manna sveitarfélag og það eru tveir sem stýra embætti 

byggingarfulltrúa. Eins og til dæmis á Akureyri sem er 19 þúsund manna 

sveitarfélag þar starfa átta hjá embætti byggingarfulltrúa og ég er alveg viss um að 

það eru ekkert minni umsvif hér en á Akureyri. 

Í viðtölunum mátti greina neikvæða upplifun þegar starfsmenn voru inntir eftir því hvernig 

innleiðingin gengi. Fram kom að mikill tímaskortur og mannekla var gagnvart verkefninu og 

virðist vera sem aðeins einn aðili hafi komið að innleiðingunni með beinum hætti enn sem 

komið væri. Viðmælendur töldu allir að það sem mestu máli skipti til að vel mætti ganga við 

að innleiða gæðakerfið væri að sem flestir starfsmenn kæmu að innleiðingunni sem og góður 

stuðningur stjórnenda. Þá kom einnig fram mjög jákvæð upplifun gagnvart innleiðingu 

gæðakerfisins og að sá þáttur komi til með að bæta starfsemi og verklag embættis 

byggingarfulltrúa sem og heilt yfir Umhverfissviðið, viðmælendur sammældust öll um að vera 

bjartsýn á framhaldið. 
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7.6 Umræður og samantekt rannsóknar á innleiðingu gæðakerfis hjá 
byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar 

Líkt og kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar þá var aðal hvatinn að innleiðingu 

gæðakerfisins hjá embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar ný lög um mannvirki nr. 

160/2010 og þau ákvæði að öll embætti byggingarfulltrúa á Íslandi skyldu samræma verklag 

og innleiða gæðakerfi í starfsemi sína. Hins vegar hafa fyrri rannsóknir og skrif sýnt fram á að 

helstu forsendur þess að innleiðing skili tilætluðum árangri er að hvatinn komi frá 

skipulagsheildinni frekar en vegna utanaðkomandi þrýstings (Helgi Þór Ingason, 2015). Gefa 

því niðurstöður sterkt til kynna að utanaðkomandi þrýstingur um innleiðingu gæðakerfis hafi 

haft talsverð áhrif á árangur innleiðingarinnar.  

Einnig kom skýrt fram hjá viðmælendum að mikill áhugi sé fyrir því að bæta starfsemi 

embættisins og binda starfsmenn embættis byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar miklar vonir við 

að gæðakerfið komi til með að leiða að bættu verklagi á Umhverfissviðinu heilt yfir. Líkt og 

komið var inn á í kafla eitt um gæðastjórnun þá kemur gæðakerfi ásamt gæðastjórnun á 

ákveðnum verkferlum hjá starfsmönnum skipulagsheilda sem og að veita gegnsæi sem leiðir 

af sér ákveðinn rekjanleika í stjórnsýslunni og bættri þjónustu (Staðlaráð Íslands, 2005a; 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2010b).  

Við upphaf innleiðingar gæðakerfis hjá embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar var 

enginn gæðastjóri starfandi. Enginn starfsmaður embættisins hafði fengið sérstaka fræðslu né 

þjálfun í innleiðingu gæðakerfa en hlutverk gæðastjóra er að tryggja að allir ferlar gæðakerfis 

séu settir upp, innleiddir og þeim viðhaldið (Staðlaráð Íslands, 2001). Að innleiða gæðakerfi er 

viðamikið verkefni, til þess að tryggja að slík innleiðing sé árangursrík er æskilegt að gera 

áætlun um tíma og kostnað, tilnefna gæðaráð sem og að tryggja stöðuga eftirfylgni 

áætlunarinnar (Helgi Þór Ingason, 2015). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

ekkert af þessum þáttum hafi verið fyrirliggjandi heldur gefa niðurstöður rannsóknarinnar til 

kynna að eini hvatinn að innleiðingunni hafi verið sökum setningar laga um mannvirki nr. 

160/2010 og mætti telja að innleiðingunni hafi verið hrint af stað í skyndi til þess að mæta 

kröfum nýrra laga. Mikilvægt er þó að stjórnendur skipulagsheilda líti ekki á innleiðingu 

gæðakerfis sem skyndilausn því slík innleiðing muni ekki skila tilskildum árangri. Innleiðinguna 

verður að líta á sem verkefni þar sem allir starfsmenn hafa það að markmiði að bæta 

starfsemina (Helgi Þór Ingason, 2015). Einnig er mikilvægt að allir starfsmenn sem og 
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stjórnendur séu meðvitaðir um hvað felst í slíku umbótastarfi (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og 

Helgi Þór Ingason, 2007).  

Þegar innleiða á breytt vinnubrögð hjá skipulagsheildum eins og ný gæðakerfi hafa í för 

með sér er mikilvægt að starfsmenn fái þjálfun og kennslu til þess að öðlast það sjálfstraust 

sem þarf til þess að geta tekist á við verkefnið. Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að þjálfun 

og fræðsla, stuðningur stjórnenda sem og virk þátttaka notenda á innleiðingartíma séu þeir 

þrír þættir sem vega hvað þyngst þegar kemur að árangursríkri innleiðingu (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2007b). Niðurstöður rannsóknarinnar um innleiðingu gæðakerfis hjá 

embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar benda til þess að ekki hafi verið tekinn inn sá 

mikilvægi þáttur sem snýr að markvissri þjálfun og fræðslu til starfsmanna. Sá mikilvægi þáttur 

er varðar þjálfun og fræðslu stuðlar að þátttöku allra starfsmanna, en þar sem niðurstöður 

benda til þess að þann þátt vanti hjá embættinu mætti telja að ekki séu allir starfsmenn virkir 

í innleiðingunni. Til að bæta úr þessu er nauðsynlegt að virkja alla starfsmenn embættisins til 

þátttöku á meðan á innleiðingarferlinu stendur. Einnig væri til úrbóta fyrir embætti 

byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar að setja á fót gæðaráð til þess að halda utan um og stýra 

verkefninu, því ljóst þykir að verkefni sem þetta ætti ekki að vera á eins manns herðum eins 

og niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna. Algengt er að skipað sé sérstakt gæðaráð af 

stjórnendum skipulagsheilda sem tryggir að mikilvægum gæðaþáttum eins og innleiðingu 

gæðakerfa sé fylgt eftir (Helgi Þór Ingason, 2015).  

8 Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna á hvaða hátt starfsmenn embættis 

byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar upplifðu innleiðingu gæðkerfis og hver reynsla þeirra var af 

því hvernig innleiðingin gekk fyrir sig.  

Við rannsókn okkar á innleiðingu gæðakerfis hjá embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar 

er margt sem bendir til þess að verulegra úrbóta sé þörf hjá embættinu varðandi innleiðingu 

gæðakerfisins. Af því mætti draga þá ályktun að ekki hafi verið lagt upp með nægilega góða 

áætlun í upphafi innleiðingar og því gengur hún ekki eins vel og starfsmenn embættisins höfðu 

gert sér vonir um. Eins og niðurstöður gáfu sterklega til kynna hafa tímaleysi og mannekla haft 

mikil áhrif á gang innleiðingar gæðakerfisins hjá starfsmönnum embættisins, en mannekla var 

eitt meginþemað í rannsókninni.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að neikvæð tengsl séu á milli þess að 

starfsmenn fái enga þjálfun eða fræðslu og óöryggi og samskiptaleysi starfsmanna þegar 

kemur að innleiðingu gæðakerfisins. Líkt og fram kom í kafla sjö var óöryggi og samskiptaleysi 

tvö af fjórum meginþemum sem fram komu í niðurstöðum. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

einnig til kynna að jákvæð tengsl séu á milli þess að innleiða gæðakerfi og samræma verklag, 

en samræming verklags var eitt meginþemað í niðurstöðum rannsóknarinnar. Allir 

viðmælendur töluðu um jákvætt viðhorf sitt gagnvart innleiðingunni og að gæða- og 

skjalastjórnarkerfið kæmi til með að bæta og samræma verklag starfsmanna embættisins. 

Rannsakendur telja að gagnlegt hefði verið fyrir embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar 

að innleiða breytingu gæða- og skjalastjórnarkerfis með því að styðjast við verkfæri eins og 

átta þrepa líkan Kotter (Kotter, e.d.) eða þriggja skrefa líkan Lewin (Levasseur, 2001; Magnea 

Davíðsdóttir, 2013) um breytingastjórnun líkt og lýst er hér ofar í kafla 4.1. Í átta þrepa líkani 

Kotter er meðal annars ráðlagt að hverju þrepi fyrir sig sé fylgt nákvæmlega til þess að 

innnleiðingin verði árangursrík. Í líkani Lewin er til að mynda fyrsta skrefið að starfsmenn finni 

hjá sér löngun til að breyta sem kallast á við niðurstöður þessarar rannsóknar og þær 

væntingar sem viðmælendur höfðu með innleiðingu gæðakerfis og samræmds verklags. Með 

notkun verkfæra eins og líkana þeirra Kotter og Lewin er hægt að meta ástandið og vinna 

innleiðinguna þannig skref fyrir skref svo öruggt sé að ekkert misfarist við innleiðinguna. Fyrsta 

skrefið í öllum breytingum og eitt það mikilvægasta, er að gera starfsmönnum grein fyrir 

breytingunum og hvers vegna þeirra er þörf. Þannig eru allir starfsmenn þátttakendur í 

innleiðingunni og upplýstir um mikilvægi hennar frá byrjun og skilja tilganginn með 

breytingunum.  

Rannsakendur telja jafnframt að í jafn viðamiklum breytingum eins og við innleiðingu 

gæðakerfis að setttur sé saman hóp af starfsmönnum sem heldur utan um og stýrir 

breytingunum. Í líkani Kotter er til dæmis lagt til í öðru þrepi að settur sé saman hópur til að 

leiða breytingar sem hefur áhrif innan skipulagsheildarinnar. Einnig er ráðlagt að gæðastjóri 

fari fyrir slíkum breytingum þar sem það snýr að þeirra hlutverki að tryggja að allir ferlar í 

gæðakerfinu séu innleiddir og viðhaldið en einnig ætti gæðastjóri að vera í nánu sambandi við 

æðstu stjórnendur því þá aukast líkurnar verulega á að innleiðingin skili tilskyldum árangri. 

Gæðastjóri sér einnig til þess að starfsmenn starfi eftir þeim stöðlum og reglum sem 

embættinu ber að fylgja samkvæmt lögum eins og farið var yfir í kafla 2.2.  
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Eins og fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar töldu viðmælendur að innleiðingin kæmi 

til með að bæta vinnubrögð starfsmanna embættisins sem og Umhverfissviðs Reykjanesbæjar 

og því er ekki síður mikilvægt að sú skilvirkni hefjist strax með réttum vinnubrögðum við það 

viðamikla verkefni sem innleiðing gæða- og skjalastjórnarkerfis felur í sér.  

Opinberum stofnunum eins og embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar ber lagaleg 

skylda til þess að tryggja aðgengi að upplýsingum en einnig er mikil áhersla á gegnsæi og 

rekjanleika í stjórnsýslunni. Þessum lagalegu kröfum er mætt með skilvirkum vinnubrögðum 

starfsmanna og þar gegna gæða- og skjalastjórnakerfi lykilhlutverki eins og kom fram í köflum 

eitt og tvö. Rannsakendur hefðu því ráðlagt embætti byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar að 

ráða bæði til starfa gæða- og skjalastjóra áður en innleiðingin hófst. Ráðning gæða- og 

skjalastjóra hefði mætt þeim þörfum sem viðmælendur nefndu í rannsókninni um tímaleysi og 

manneklu. Gæða- og skjalastjórar hefðu farið fyrir innleiðingunni og því hefði tímaleysi 

starfsmanna ekki haft jafn veigamikil áhrif á gang innleiðingarinnar eins og raun bar vitni. Líkt 

og kom fram í kafla þrjú hafa fyrri rannsóknir sýnt fram á að einn helsti akkilesarhæll við 

innleiðingu gæða- og/eða skjalastjórnarkerfa sé ófullnægjandi skjalastjórn. Mætti því telja að 

þar sem gæða- og skjalastjóri fari fyrir slíkri innleiðingu sé líklegra að innleiðingin komi til með 

að ná tilætluðum árangri.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar mátti greina óöryggi starfsmanna gagnvart innleiðingunni, 

telja mætti að þar spilaði inn í reynsluleysi og ófullnægjandi þjálfun og fræðsla starfsmanna. 

Einn mikilvægasti þátturinn í innnleiðingu gæða- og skjalastjórnarkerfa er þjálfun og fræðsla, 

þannig finna starfsmenn til öryggis við innleiðingu og notkun kerfisins sem og að kerfið og allir 

möguleikar þess nýtast til fullnustu. Eins og áður hefur verið komið inn á verður kerfið aldrei 

betra en þeir sem við það vinna. Rannsakendur telja að gagnlegt hefði verið fyrir Umhverfissvið 

Reykjanesbæjar (sem embætti byggingarfulltrúa heyrir undir) að allir starfsmenn sviðsins sætu 

námskeið í notkun nýs skjalastjórnarkerfis (Onesystems). Fram kom hjá einum viðmælanda að 

allir starfsmenn sviðsins muni koma til með að vinna í kerfinu og ljóst er því að þjálfun og 

fræðsla er lykilþáttur þegar kemur að innleiðingu gæða- og skjalastjórnarkerfa. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru því samhljóma fyrri rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á innleiðingu gæða- og/eða skjalastjórnarkerfa eins og vitnað hefur verið til í fyrri köflum. 

Mikið hefur verið skrifað um mikilvægi þess að gæða- og/eða skjalastjóri komi að slíkum 

innleiðingum og styðja niðurstöður þessarar rannsóknar einnig við þau tengsl. Það kom 
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rannsakendum verulega á óvart að hvorki væri starfandi gæða- né skjalastjóri hjá Reykjanesbæ 

í upphafi innleiðingar, en Reykjanesbær er eins og áður hefur komið fram um 17 þúsund 

manna sveitarfélag. Hins vegar kom það fram hjá viðmælendum að ráðinn hefur verið 

mannauðs- og gæðastjóri til starfa og vonir eru bundnar við að ráðinn verði skjalastjóri til 

sveitarfélagsins innan tíðar. 
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Viðauki I: Viðtalsrammi 

Í þessari rannsókn er verið að skoða innleiðingu gæðakerfis hjá byggingarfulltrúa 

Reykjanesbæjar.  

Inngangur - Upphaf viðtals 

Kynna okkur og rannsóknina, gera grein fyrir trúnaði og nafnleynd. 

Spurningar - viðtalsrammi: 

1. Núverandi starf - menntun, starfsheiti og hversu lengi hefur þú gegnt starfnu? 

2. Hver eru helstu verkefni sem falla undir þitt verksvið? 

3. Hver var hvatinn að innleiðingu gæðakerfisins? 

4. Hvernig var staðið að þarfagreiningu vegna innleiðingarinnar á gæðakerfinu? 

5. Á hvaða hátt telur þú að gæðakerfið muni bæta starfsemi byggingarfulltrúa? 

6. Hver var þín þátttaka í vali á gæðakerfinu?  

7. Hvers vegna varð þetta kerfi fyrir valinu? 

8. Á hvaða hátt kemur skjalastjóri eða gæðastjóri að þessari innleiðingu? 

9. Hvers konar þjálfun/fræðslu fékkst þú fyrir innleiðingu á gæðakerfinu og 
hefurðu reynslu af slíkri innleiðingu? 

10. Hvernig finnst þér viðbrögð starfsmanna við innleiðingu kerfisins? 
Jákvæð/neikvæð? 

a. ef jákvæð - hverju má það þakka? 

b. ef neikvæð - í hverju fólst sú neikvæðni? 

11. Hvernig gengur innleiðingin? Hvað finnst þér skipta mestu máli við innleiðinguna 
svo hún gangi vel fyrir sig? 

12. Hvernig upplifir þú stuðning stjórnenda við innleiðingu? Studdu millistjórendur 
innleiðinguna? 

13. Telur þú að mikilvægt sé að fá stuðning millistjórnenda við innleiðingu 
gæðakerfis? 
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Lok viðtals:  

 Er eitthvað sem viðmælandi vill taka fram sem ekki hefur verið spurt út í? 

 Megum við hafa samband aftur ef eitthvað gleymist? 

 Ef þér dettur eitthvað í hug síðar gætir þú þá haft samband við okkur? 

 Ítrekaður trúnaður og nafnleynd. 

 Þökkum fyrir viðtalið. 

 

 


