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Útdráttur 

 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í þekkingu og skilning stjórnenda og samstarfsfólks 

á mikilvægi og hlutverki skjalastjóra. Auk þess var athugað hver hvatinn væri að ráðningu 

skjalastjóra, hvort skjalastjórinn hefði stuðning yfirmanna og hvaða kosti góður skjalastjóri 

þyrfti að hafa til að bera. Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði og vinnubrögðum 

grundaðrar kenningar. Tekin voru tíu hálfopin viðtöl við fimm yfirmenn skjalastjóra og fimm 

samstarfsmenn skjalastjóra í samtals fimm skipulagsheildum, í ráðuneyti, tveimur 

einkafyrirtækjum, opinberri stofnun og opinberu fyrirtæki. Helstu niðurstöður eru þær að 

viðmælendur töldu að hvatinn að því að ráða skjalastjóra væri sá að halda utan um skjöl 

skipulagsheildar og stýra rafræna skjalastjórnarkerfinu og koma skipulagsheildinni yfir í 

rafræna skjalastjórn. Auk þessa virðast yfirmenn og starfsfólk telja að skjalastjóri sé afar 

mikilvægur innan skipulagsheildarinnar og gegni þar þýðingarmiklu starfi. Hann sjái til þess að 

skipulagsheildin fylgi þeim lögum og reglugerðum sem hún þarf að fylgja og tryggi að skjöl 

hennar séu tiltæk þegar á þarf á halda. Hann sér auk þess um að vernda mikilvægustu skjöl 

skipulagsheildarinnar og stýra hverjir hafi aðgang að þeim. Svo virðist sem stuðningur 

stjórnenda sé almennt nokkuð góður gagnvart skjalastjóra en mætti í sumum tilvikum vera 

meiri. Til að vegna vel í starfi þarf skjalastjóri að þekkja vel til skjalastjórnar og kunna á rafræna 

skjalastjórnarkerfið. Hann þarf að eiga auðvelt með mannleg samskipti og vera fær um að 

vinna með mismunandi hópum og einstaklingum. Hann þarf auk þess að vera ákveðinn en 

viðkunnanlegur og sérlega bóngóður, þar sem starf hans felur í sér mikla notendaþjónustu. 
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Abstract 

 

The objective for this research was to gain insight to the knowledge and the understanding of 

managers and employees of the importance and the role of the records manager. In addition, 

to examining what was the motive for the hiring of a records´ manager, whether the records 

manager had the support of his manager and what pros a good records´ manager would need 

to have. The study is based on a qualitative methodology and the procedures of grounded 

theories. Ten semi-structured interviews were taken with five supervisors of the records’ 

manager and five colleagues of the records´ manager in a total of five organizations, in a 

ministry, two private companies, a public institution and a public company. The findings show 

that the participants believed that the incentive to hire a records manager would be to keep 

track of documents’ organization and manage the electronic records´ management system 

and bring the organization records into an electronic management of the records. In addition 

it seemed that the supervisors and the staff believed that the records´ manager was extremely 

important within the organization and had a crucial function within it. He/she sees that the 

whole organization comply with the laws and the regulations it must follow and ensures that 

its documents are available when needed. Also he/she sees to protect the most important 

documents of the organization and controls who has access to them. It appears that 

management support is generally pretty good against a records´ manager but might in some 

cases be a bit more. To be successful in their job, records´ managers must be familiar with 

records´ management and the electronic records management´s system. He needs to be 

skilled in human interaction and be able to work with different groups and individuals. He also 

needs to be determined but likeable and particularly service oriented, where his job involves 

a lot of customer service. 
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Formáli 

 

Meistararitgerð þessi er 30 eininga rannsóknarverkefni í MIS-námi í upplýsingafræði á 

kjörsviðinu upplýsinga- og skjalastjórn og rafræn samskipti hjá skipulagsheildum við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um hvað stjórnendur og starfsfólk telji vera 

mikilvægi og hlutverk skjalastjóra innan skipulagsheildar og var dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

prófessor leiðbeinandi verkefnisins. Ég vil þakka henni góðar ráðleggingar, stuðning og 

hvatningu við gerð þessarar ritgerðar. 

Ég vil einnig þakka öllum viðmælendum mínum kærlega fyrir þátttökuna og að gefa sér 

tíma til að tala við mig og veita mér innsýn inn í þau málefni sem voru viðfangsefni 

rannsóknarinnar. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum og börnum mínum tveimur fyrir þá 

þolinmæði sem þau hafa sýnt mér og þann stuðning og hvatningu sem þau hafa veitt mér í 

námi mínu og við gerð þessa verkefnis. Án þeirra hefði ég ekki komist í gegnum þetta nám og 

þessi ritgerð hefði ekki orðið að veruleika. 

 

 

 

Reykjavík, júní 2016 

Kristín Rögnvaldsdóttir 
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Inngangur 

Skjalastjórn er mikilvæg fyrir skipulagsheildir nútímans. Skjalamagn skipulagsheilda hefur 

margfaldast á undanförnum árum og athyglin einkum beinst að því að færa pappírsskjöl yfir á 

rafrænt form. Skipulagsheildir eru í auknum mæli farnar að innleiða rafræn skjalastjórnarkerfi 

og ráða til sína skjalastjóra til að stýra þessum kerfum og hafa stjórn á skjalamagni sínu. Þar 

sem rannsakandi hafði unnið á allt öðrum starfsvettvangi og hafði enga starfsreynslu á sviði 

skjalastjórnar, kviknaði hjá honum áhugi, þegar kom að því að velja rannsóknarefni, að skoða 

hvað stjórnendur og starfsfólk teldu vera mikilvægi og hlutverk skjalastjóra innan 

skipulagsheildarinnar. Samkvæmt leiðbeinanda hafði þetta sjónarhorn lítið sem ekkert verið 

skoðað hérlendis. Það er von höfundar að niðurstöður rannsóknarinnar gagnist þeim sem eru 

ef til vill að velta fyrir sér námi í upplýsinga- og skjalastjórn, sem og öllum þeim sem vilja kynna 

sér starf skjalastjóra betur.  

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð og tilgangur hennar að fá innsýn í 

þekkingu og skilning stjórnenda og samstarfsfólks á starfi og hlutverki skjalastjóra.Tekin voru 

tíu viðtöl í fimm völdum skipulagsheildum þar sem starfandi voru skjalastjórar og starfssvið 

þeirra hafði fest sig í sessi. Fimm viðtalanna voru við yfirmenn skjalastjóra og fimm við 

samstarfsfólk skjalastjóra og var þátttakenda leitað í ráðuneyti, opinberri stofnun, opinberu 

fyrirtæki og tveimur einkafyrirtækjum. Markmiðið var skoða hvað yfirmenn og starfsfólk teldi 

vera hlutverk og mikilvægi skjalastjóra innan skipulagsheilda, hvern þeir teldu vera hvatann að 

ráðningu skjalastjóra og hvort þeir teldu að skjalastjórinn hefði stuðning yfirmanna. Auk þess 

að skoða hvaða kosti þátttakendur teldu að góður skjalastjóri þyrfti að hafa. 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Á eftir inngangi er tekin fyrir fræðileg umfjöllun um 

skjalastjórn og rætt um það helsta sem viðkemur henni. Í öðrum kafla er aðferðafræði 

rannsóknarinnar tekin fyrir og greint frá framkvæmd hennar og hvaða rannsóknarspurningar 

lágu að baki rannsókninni. Í kafla þrjú til sjö eru niðurstöður rannsóknarinnar tilgreindar en 

fimm meginþemu komu úr rannsóknargögnum. Í lok hvers þemakafla er stutt samantekt á 

efnisatriðum hans. Í kafla átta er svo reynt að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar 

voru fram í upphafi og þær tengdar við fræðilega umfjöllun. Í lokakafla er stutt samantekt á 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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1. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er sagt frá fræðilega hluta rannsóknarinnar. Fyrst er saga skjalastjórnar rakin í 

stuttu máli og rætt um hugtökin skjal og lífshlaup skjals. Því næst er umfjöllun um skjalastjórn 

og útskýrt hver séu undirstöðuatriði skjalastjórnar og mikilvægustu stjórntæki hennar. Þar á 

eftir er fjallað um rafræn skjalastjórnarkerfi og innleiðingu þeirra. Að því loknu er staðall um 

skjalastjórn kynntur og fjallað um lagalegt umhverfi skjalastjórnar. Í lok kaflans er svo rætt um 

starf og mikilvægi skjalastjóra í skipulagsheildum. 

 

1.1  Saga skjalastjórnar 

Þörfin fyrir að skapa, skipuleggja og viðhalda skráðum upplýsingum hefur fylgt mannkyninu 

mun lengur en við höfum gert okkur grein fyrir. Fyrstu kerfisbundnu skrárnar voru 

viðskiptafærslur sem byggðar voru á leirtáknakerfum. Þær komu fram um 8.000 til 10.000 

árum fyrir Krist á forlæsis nýsteinaldartímabilinu í dalnum milli Tígrís og Efrat (núna Írak). Slíkar 

leirkökur eða leirgripir hafa einnig fundist í Tyrklandi, Íran, Sýrlandi og Ísrael. Þessi leirtákn 

voru forverar skjala og voru eingöngu nýtt þegar sýslað var með viðskipti eða málefni 

stjórnunar (Pemberton, 1998, bls. 65). Fornskjalasöfn rekja þannig uppruna sinn til 

ritlistarinnar en þau voru skrár eða yfirlit af viðskiptalegum toga um framleiðslu, birgðir og 

eignir (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 45-46).  

 Hlutverk fyrstu skjalahaldara í þróun skriftar var mikilvægt og fyrsta læsa og skrifandi 

fólkið voru fræðimenn og skjalaverðir sem nýttu sér leirmerki til að skrá niður upplýsingar 

(Pemberton, 1998, bls. 68). Þeir sem sáu um skráningu og skipulag upplýsinga til forna voru í 

miklum metum, á háum launum og gegndu mikilvægu virðingarstarfi (Stefanía Júlíusdóttir, 

1997, bls. 219).  

 Gera þarf greinarmun á starfsgreinunum skjalastjórn og skjalavörslu þó segja megi að 

þetta séu tvær hliðar á sama peningi, þær eru skyldar en þó ekki alveg eins (Ingibjörg 

Hallbjörnsdóttir, 2008). Skjalavarsla (archives management) er heiti sem notað er yfir stjórn 

skjalastofnana og skjalasafna þar sem aðallega eru geymd skjöl sem eru mikilvæg bæði laga- 
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og sögulega séð. Hugtakið skjalastjórn (record management) má hins vegar rekja aftur til 

áranna eftir síðari heimsstyrjöld og er starfsgrein sem á rætur sínar að rekja til skjalavörslu 

(Kristín H. Pétursdóttir, 1988, bls. 52-53). Eftir þá heimsstyrjöld var farið að leggja meiri áherslu 

á skipulagða skjalavistun og grisjun skjala. Á þeim tíma margfaldaðist einnig magn upplýsinga 

og þörfin fyrir skipulega grisjun jókst til muna. Járnbrautarfélögin, bankar og tryggingafélögin 

voru fyrstu brautryðjendurnir í gerð skjalastjórnarkerfa og geymslureglna. Fljótlega eftir að 

Þjóðskjalasafn Bandaríkjanna var stofnað árið 1935 fór það að þjálfa starfsmenn innan safnsins 

til ráðgjafastarfa og að meta varðveislugildi skjala. Þetta var upphafið að nýrri starfsstétt, stétt 

skjalastjóra (records managers) og þeir tóku að sér að annast skjalastjórn þessara stofnana 

(Kristín H. Pétursdóttir, 1988, bls. 53).  

 Skjalastjórn á sér því mjög langa sögu sem hefst mörg þúsund árum áður en hin eiginlega 

skjalastjórn, eins og við þekkjum hana í dag, kom fram á sjónarsviðið upp úr 1940 (Pemberton, 

1998, bls. 65). Fyrir þann tíma var skjalahald einfalt, það voru fáir einstaklingar sem mynduðu 

heimildir eða skrár og að sama skapi fáir sem notuðu þær. Það var ekki fyrr en árið 1988, með 

stofnun Félags um skjalastjórn, að íslenska orðið skjalastjórn var tekið í almenna notkun hér á 

landi. Í dag er þörf á umfangsmikilli og kerfisbundinni skjalastjórn vegna fjölda þeirra skjala 

sem verða til á degi hverjum í fyrirtækjum og stofnunum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 

45 og 48).  

 

1.2  Skjal 

Frummerking orðsins skjal er talið vera hvers konar ,,ritað sönnunargagn, sönnun þess að 

einhver sáttmáli hafi verið gerður“ (Héraðsskjalasafnið á Akureyri, e.d.). Í dag hefur orðið skjal 

mun víðari merkingu en áður og það stendur fyrir öll gögn sem notuð eru til varðveislu 

heimilda, sama á hvaða formi þau eru. Skjöl geta verið skráð með tölvu eða venjulegum 

skriffærum á pappír og þau geta líka verið „uppdrættir, ljósmyndir, filmur, örglærur, 

hljóðupptökur, segulbönd, tölvugögn eða önnur hliðstæð gögn“ (Héraðsskjalasafnið á 

Akureyri, e.d.).  

 Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 skilgreina skjöl sem: ,,Hvers konar gögn, jafnt rituð 

sem í öðru formi, er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, borist eða verið viðhaldið við 

starfsemi á vegum stofnunar eða einstaklings“. ÍST ISO 15489-1:2001 staðallinn skilgreinir skjöl 

sem ,,upplýsingar sem eru myndaðar, mótteknar og höndlaðar sem sönnunargögn og 
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upplýsingar frá fyrirtæki eða einstaklingi til að framfylgja lagalegum skyldum eða í 

viðskiptalegum tilgangi “ (Staðlaráð Íslands, 2005b, bls. 12). 

 Tölvupóstur og sendibréf eru algengar gerðir skjala. Töluverður munur er á skjali og 

prentuðu efni. Prentað efni er til í fjölda eintaka en skjal er eingöngu til í einu eintaki og er því 

oft einstakt og óbætanlegt ef það tapast. Það getur haft mikið gildi fyrir einstakling svo sem 

lagalegt, fjármálalegt, sannanlegt og sögulegt (Norræni skjaladagurinn, 2008).  

 Skjöl eru dýrmæt auðlind og í skjölum eru upplýsingar sem eru mikilvæg rekstrareign 

skipulagsheilda (Staðlaráð Íslands, 2005b, bls. 14). „Skjal ætti að endurspegla rétt hverju var 

miðlað, hvað var ákveðið eða hvaða aðgerð var framkvæmd“ (Staðlaráð Íslands, 2005b, bls. 

20). Því er áríðandi að ganga úr skugga um að rétt sé staðið að varðveislu skjala og lýsigagna 

þeirra. Skjal þarf að vera ósvikið, það er það þarf að vera sannanlegt að það sé „samið eða sent 

af þeim einstaklingi sem virðist hafa samið og sent það“ og á þeim tíma sem gefinn er upp að 

það hafi verið samið og sent (Staðlaráð Íslands, 2005b, bls. 20). Það þarf auk þess að vera 

áreiðanlegt og hægt að reiða sig á að innihald þess sé rétt lýsing á því efni sem það vísar til. Því 

þarf skjalið að vera samið stuttu eftir að viðkomandi atburður sem lýst er í skjalinu á sér stað. 

Það þarf auk þess að vera heilt og óbreytt og verndað gagnvart óheimilum breytingum en allar 

heimilar breytingar þurfa að vera rekjanlegar. Skjal þarf einnig að vera nothæft sem felur það 

í sér að það þarf að vera hægt að „staðsetja, heimta, kynna og túlka“ það í tengslum við þá 

umsýslu og atburði sem réðu tilkomu þess (Staðlaráð Íslands, 2005b, bls. 21). 

 

1.3  Lífshlaup skjals 

Skjalastjórn felur í sér stjórnun skjala samkvæmt hugmyndinni um lífshlaup skjals. Hægt er að 

skipta þessu lífshlaupi niður í fimm skeið (sjá mynd 1).  

 

 

 

 

Mynd 1: Lífshlaup skjals 
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 Fyrsta skeiðið kallast myndunarskeið en þá er skjalið myndað eða það berst 

skipulagsheildinni. Með notkun og dreifingu færist skjalið yfir á skeið tvö sem kallast virkt skeið 

en á því skeiði er skjalið reglulega í notkun eða að meðaltali einu sinni til þrisvar í mánuði eða 

oftar. Daglegur rekstur skipulagsheilda byggist yfirleitt á þessum virku skjölum. Skjalið færist 

svo yfir á þriðja og fjórða skeiðið sem er hálfvirkt eða óvirkt skeið en þá er leitað í það einu 

sinni á ári eða sjaldnar. Skjalið getur þó áfram verið mikilvægt fyrir starfsemi 

skipulagsheildarinnar. Ráðstafa þarf síðan skjölum sem hafa náð óvirka skeiðinu, annaðhvort 

með því að eyða þeim eða geyma og færa þau á lokaskeiðið sem er skeið eyðingar eða 

varanlegrar varðveislu. Þannig færast skjöl frá einu skeiði yfir á annað samkvæmt skjalaáætlun 

hverrar skipulagsheildar. Skjalaáætlun lýsir ýtarlega hvenær skjöl viðkomandi skipulagsheildar 

verða óvirk og hvort og hvenær skuli færa þau í varanlegt skjalasafn eða eyða þeim (Alfa 

Kristjánsdóttir, 1995; Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2007, bls. 24).  

 Skjalaeyðing er eitt mikilvægasta viðfangsefni skjalastjórnar og hana þarf að framkvæma 

á faglegan hátt og aðeins samkvæmt skjalaáætlun skipulagsheildar. Skipulagsheildir þurfa auk 

þess að hafa skýrar hugmyndir um endanlegan vistunarstað skjala en lög segja til um að 

opinberar stofnanir eigi að skila sínum skjölum til Þjóðskjalasafns Íslands eða 

héraðsskjalasafna um land allt. Einkafyrirtæki geta leitað til skjalavera sem sérhæfa sig í slíkri 

þjónustu (Sigmar Þormar, 2007, bls. 72).  

 Þessar hugmyndir um lífshlaup skjals eiga við um allar tegundir skjala, á hvaða sniði sem 

þau eru, rafræn skjöl sem og á pappír og einnig ljósmyndir. Mörg ef ekki öll skjöl eyða stærstum 

hluta af lífshlaupi sínu á óvirka skeiðinu frekar en á virka skeiðinu (Saffady, 2011, bls. 8). 

  

1.4  Skjalastjórn 

Einkenni skjalavandamála hjá skipulagsheildum sem taka ekki skjalamál sín föstum tökum felst 

aðallega í því að ekkert skipulag er á vistun skjala, skjöl týnast og eru ekki tiltæk þegar á þarf 

að halda, sömu skjöl eru ef til vill vistuð á mörgum stöðum og í mörgum eintökum. Þar að auki 

er erfitt að finna skjöl í skjalaskápum þar sem þeir eru illa merktir og ekkert skipulag er á röðun 

skjala. Auk þess vista starfsmenn skjöl sín á harða diskinn á sinni tölvu, hver starfsmaður hefur 

sitt eigið flokkunarkerfi sem verður til þess að erfitt er að finna skjöl sem aðrir hafa vistað. 

Mikilvægum skjölum er jafnvel eytt í ógáti eða í tiltektarátaki og óvirk skjöl eru vistuð innan 

um virk skjöl eða skjöl hafa eyðilagst í eldi, vatni eða innbroti. Til viðbótar er erindum sem 
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berast skipulagsheildinni svarað seint eða ekki og trúnaðarupplýsingar eru misnotaðar þar sem 

óviðkomandi aðilar komast í þær (Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995, bls. 10; Sigmar 

Þormar, 2007, bls. 60-61).  

 Hinn breytti fókus frá pappírsskjölum yfir í rafræn skjöl hefur gert það að verkum að 

rafræn skjöl eru mun aðgengilegri en skjöl hafa nokkru sinni verið áður. Rannsókn sem gerð 

var árið 2003 leiddi í ljós að um 93% allra upplýsinga eru á rafrænu formi og 70% þeirra eru 

aldrei prentaðar út (Diamond og Foskett, 2008, bls. 14). Ætla má að þessi viðmið hafi hækkað 

umtalsvert í dag. Á undanförnum árum hefur skilningur stjórnenda á að koma skipulagi á skjöl 

í starfsemi skipulagsheilda stóraukist. Krafan um hagkvæmni í rekstri fyrirtækja og þörfin fyrir 

skjótan aðgang að réttum upplýsingum hvenær sem á þarf að halda skiptir þar meginmáli 

(Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 53). 

 Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu skjalastjórn en eftirfarandi skilgreiningu má rekja 

til Samtaka ástralska skjalastjóra (Records Management Association of Australasia (RMAA)): 

 

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

eða berast að og þar til þeim er eytt eða komið fyrir í varanlegri geymslu. Skjalastjórn felur 

í sér flokkun og merkingu skjala, dreifingu, vistun, endurheimt, gerð örefnis, ennfremur 

stjórn á framleiðslu og notkun eyðublaða, skýrslna, gerð geymslu- og öryggisáætlana og 

fræðslu starfsfólks í stofnunum um skjalamál. (Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2008).  
 

 Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014, skilgreina skjalastjórn að hún sé ,,skilvirk og 

kerfisbundin stýring á myndum skjala, móttöku, skjalahaldi, notkun og umráðum, þar á meðal 

ferlum og hlítingu reglna til að fanga og viðhalda vitnisburði og upplýsingum um starfsemi og 

viðskipti í formi skjala“.  

 Tilgangur skjalastjórnar er að tryggja að mögulegt sé að finna skjöl, þegar á þarf að halda, 

á fljótvirkan og öruggan hátt. Þannig eykur hún hagvæmni í rekstri skipulagsheilda. Markmið 

hennar er auk þess að koma í veg fyrir ótímabæra eyðingu skjala, að skjöl eyðileggist eða 

glatist, komist í hendur vandalausa eða hrannist upp á skrifstofum og á geymslustöðum 

skipulagsheilda (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir, 1998, bls. 6; Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir og Kristín Ólafsdóttir, 1995, bls. 89). Skjalastjórn nær til allra skjala, hvort sem 

um er að ræða pappírsskjöl, tölvuskjöl, filmur eða ljósmyndir (Saffady, 2011, bls. 6).  

Ávinningur skjalastjórnar felur eftirfarandi í sér fyrir skipulagsheildir:  
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 sparnað á rándýrum skjalaskápum og dýrmætu plássi sem leiðir af sér minni 
þrengsli og betri nýtingu á vinnuhúsnæði og lækkun á húsnæðis- og 
geymslukostnaði. 

 gott yfirlit yfir öll skjöl skipulagsheildar og starfsemin er rekin á skipulegan, 
hagkvæman og ábyrgan hátt. 

 tryggir örugga og rétta umgengni um viðkvæm og mikilvæg skjöl og stuðlar að 
því að starfsemin geti haldið áfram þrátt fyrir stóráföll. 

 starfsfólk og viðskiptavinir ánægðari þar sem óskum þess og þörfum er fullnægt.  

 skilvirkni og hagræðing skipulagsheildarinnar er betri og lagaleg staða 
skipulagsheildarinnar sterkari og hún á auðveldara með að mæta kröfum 
löggjafar og reglugerða.  

 

(Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995, bls. 12-13; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, bls. 

41; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 254). Auk þess gætu skipulagsheildir ekki innleitt 

gæðastjórnun ef ekki kæmi til skjalastjórn til að fylgja þeim gæðastjórnunarstöðlum sem þarf 

til að fá og viðhalda vottun sinni (Gunnlaugsdóttir, 2012, bls. 183).  

 Þar að auki eru skipulagsheildir dagsins í dag uppteknar af því að að fanga, nota og vista 

þekkingu starfsmanna skipulagsheildar. En til þess að það sé mögulegt þurfa þær að nýta sér 

skilvikra upplýsinga- og skjalastjórn, því hún er skilgreind sem lykilþáttur í þekkingarstjórn 

(Hughes, 2003, bls. 119). Í opinberri stjórnsýslu verndar kerfisbundin upplýsinga- og 

skjalastjórn rétt borgaranna, húseigendur, skattborgara og aðra. Í einkafyrirtækjum verndar 

hún rétt hluthafa, viðskiptafélaga og aðra eigendur (Saffady, 2011, bls. 6). 

 Segja má að góð upplýsinga- og skjalastjórn komi öllum aðilum innan skipulagsheilda til 

góða. Skilvirkari stjórn og rekstur skjala veitir notendum þeirra betri aðgang að þeim, betri 

málarekstur og skilvirkari leitarheimtur rafrænna skjala nýtist lögfræðideildinni vel. Skýrari 

kröfur um stjórnun og eyðingu skjala hentar tölvudeildinni og markviss eyðing óþarfa skjala 

minnkar geymslukostnað sem hentar kröfum fjármáladeildarinnar. Því má segja að skilvirk 

skjalastjórn nýtist öllum innan skipulagsheildarinnar (Diamond og Foster, 2008, bls. 15). 

 

1.4.1 Undirstöðuatriði skjalastjórnar - Reglurnar 

Árið 2009 gáfu alþjóðasamtök skjalastjóra (ARMA International) út undirstöðuatriði 

skjalastjórnar í þeim tilgangi að ýta undir almenna vitundarvakningu um skjalastjórn og einnig 
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til að aðstoða skipulagsheildir til að þróa áhrifaríka áætlun varðandi skjalastjórn og rafræn 

skjalastjórnarkerfi. Þessi undirstöðuatriði skjalastjórnar, sem eru átta talsins, voru áður kölluð 

GARP (Generally Accepted Recordkeeping Principles®) en í dag nefnast þau Reglurnar (the 

Principles). Þau taka á ábyrgð, heilleika, verndun, hlítingu, tiltækileika, varðveislu, ráðstöfun 

og gegnsæi skjala og skjalastjórnar (Whan, 2011, bls. 32-33; Saffady, 2011, bls. 12).  

 Saman mynda þessi átta undirstöðuatriði bestu starfshætti í upplýsinga- og skjalastjórn 

og veita skilgreindar kröfur um hegðun og háttsemi varðandi trausta stjórn skjala og 

upplýsinga (Hoke, 2011, bls. 27; Whan, 2011, bls. 33). Mynd 2 sýnir þessi átta undirstöðuatriði 

skjalastjórnar. Hlíting snýr að því að skjalastjórn skipulagsheilda verður að fylgja settum lögum 

og reglugerðum, sem og reglum viðkomandi skipulagsheildar. Það er ekki nóg að 

skipulagsheildin hlíti lögum og reglum heldur þarf hún að sanna að hún fari eftir þeim.  

 

     

Mynd 2: Átta undirstöðuatriði skjalastjórnar – Reglurnar 
(Generally Accepted Recordkeeping Principles® (the Principles)) 

 

Gegnsæi felur það í sér að starfsemi og ferlar skjalastjórnar skipulagsheildar verða að vera 

skráð á opinn og sannanlegan hátt. Þeir þurfa auk þess að vera aðgengilegir starfsmönnum og 

öðrum viðeigandi hagsmunaaðilum. Það þarf auk þess að vera ljóst hverjir bera ábyrgð á 

skjalastjórn innan skipulagsheildarinnar og hvernig viðkomandi aðilar stjórna henni. Ábyrgð 

vísar til þess að ákveðinn aðili, skjalastjóri, ætti að hafa umsjón með allri skjalastjórn 

skipulagsheildarinnar. Hann á að sjá um að úthluta ábyrgð til viðeigandi einstaklinga og tryggja 

að stefnur og leiðbeinandi vinnuferlar um skjalastjórn séu til staðar fyrir starfsfólk. Tiltækileiki 

felur í sér að vel sé haldið utan um skjöl og skjalastjórnarkerfi skipulagsheildar þannig að það 

Átta 
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Ráðstöfun Gegnsæi
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sé tryggt að þau séu ávallt tiltæk á réttum stað, á réttum tíma, fyrir réttan aðila og með réttu 

sniði. Heilleiki nær til þess að skjöl skipulagsheilda þurfa að vera áreiðanleg og ósvikin og að 

þeim hafi ekki verið breytt eftir að þau voru skráð sem skjöl. Verndun nær til allra skjala 

skipulagsheildar sem eru henni mikilvæg og hún getur ekki starfað án, svo sem trúnaðarskjala. 

Hún vísar annars vegar til þess að skjöl séu vernduð fyrir þjófnaði eða skemmdarverkum frá 

utanaðkomandi aðilum sem og aðilum innanhúss. Slík verndun felur í sér aðgangsstýringar 

sem takmarka aðgang starfsmanna að skjölum skipulagsheildar sem felur það í sér að einungis 

þeir sem hafa heimild komast að tilteknum skjölum. Varðveisla segir til um að skipulagsheildir 

eigi að varðveita skjöl í tiltekinn tíma með tilliti til starfsemi, laga, reglugerða, mikilvægis og 

sögu þeirra. Ráðstöfun tekur til þess að skipulagsheildir eigi að eyða þeim gögnum sem þau 

þurfa ekki lengur að nota á viðeigandi hátt til að fylgja eftir viðeigandi lögum og stefnu 

skipulagsheildarinnar. Varðveisla og ráðstöfun fela því í sér geymslu- og grisjunaráætlun sem 

segir til um hversu lengi og hvernig skuli geyma skjöl og hvenær og hvernig þeim skuli eytt. 

(ARMA International, 2014, bls. 1-10; Gable, 2015b, bls. 25-27; Hoke, 2011, bls. 27-31; Saffady, 

2011, bls. 12).  

 Hlíting, gegnsæi og ábyrgð segja til um hvernig upplýsinga- og skjalastjórn skipulagsheildar 

ætti að starfa og hvernig hún birtist öðrum utan skipulagsheildarinnar. Tiltækileiki, heilleiki, 

verndun, varðveisla og ráðstöfun tengjast aftur á móti skjölunum sjálfum og segja til um hvað 

upplýsinga- og skjalastjórn skipulagsheildar ætti að innihalda (Gable 2014, bls 39; Gable 2015c, 

bls 29). Reglurnar útskýra á einfaldan hátt; „Þetta er það sem við gerum og af hverju“. Þær eru 

gagnlegar skjalastjórum til að skilgreina hlutverk sitt innan skipulagsheildarinnar og varpa ljósi 

á hver er ástæðan fyrir því að þeir einblíni á tilgreinda hagsmuni (Gable, 2015c, bls. 29). Þær 

geta auk þess verið skipulagsheildum burðarstoðir til að ákveða hvaða virkniþætti rafrænt 

skjalastjórnarkerfi verður að hafa til að tryggja heilleika, tiltækileika, verndun, varðveislu og 

ráðstöfun skjala (Gable, 2015a, bls. 26). 

 

1.4.2 Mikilvægustu stjórntæki upplýsinga- og skjalastjórnar 

Meðal mikilvægustu stjórntækja skjalastjórnar má fyrst nefna samræmt skjalaflokkunarkerfi, í 

öðru lagi geymslu- og grisjunaráætlun, í þriðja lagi aðgengis- og öryggisáætlun og í fjórða lagi 

rafrænt skjalastjórnarkerfi (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 261-262). Mynd 3 lýsir 

mikilvægustu stjórntækjum upplýsinga- og skjalastjórnar.  
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Mynd 3: Mikilvægustu stjórntæki upplýsinga- og skjalastjórnar 

 

 Samræmt skjalaflokkunarkerfi, öðru nafni málalykill er skjalaflokkunarkerfi sem staðsetur 

og segir til um hvað gerist innan skipulagsheildar og undir málalykil flokkast þau skjöl sem eiga 

heima í málasöfnum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2009, bls. 99). Með málasöfnum er til að 

mynda átt við inn- og útsend bréf, sama á hvað formi þau eru, fundargerðir, samninga, 

skýrslur, minnisblöð og annað sem tilheyrir og útskýrir tiltekið mál (Þjóðskjalasafn Íslands, 

e.d.). Til að halda skipulagi á málasafni skipulagsheildar er samræmt skjalaflokkunarkerfi eða 

svokallaður málalykill nýttur. „Málalykill er skjalaflokkunarkerfi sem notað er til að tryggja rétt 

samhengi upplýsinga, þannig að skjöl sem varða sama mál og lýsa sama máli liggi saman og 

finnist á sama stað“ (Þjóðskjalasafn Íslands, 2010, bls. 8). Efnisflokka málalykilsins þarf að 

semja í samráði við notendur og eiga flokkarnir að vera lýsandi og einkennandi fyrir starfsemi 

skipulagsheildarinnar. Þeir eiga að ná til allra skjala, jafnt stórra og smárra, en fjöldi yfir- og 

undirflokka er misjafn og ræðst af þörfum starfseminnar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, bls. 

44; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 261). Því ætti að byggja málalykilinn upp eins og tré 

eða margstofna runna, með nokkra aðalstofna (aðalflokkar kerfisins) sem síðan greinast í 

hliðargreinar (undirflokka) og aðrar greinar út frá þeim (Sigmar Þormar, 2007, bls. 65).  

 Tilgangur málalykla er að tryggja að skjöl sem tilheyra sama verkefni eða máli séu vistuð 

saman. Hann gefur auk þess möguleika á að hægt er að fylgjast með stöðu tiltekinna innsendra 

og útsendra mála (Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995, bls. 33). Þær skipulagsheildir 

sem ætla að taka upp málalykla þurfa að útbúa sér starfsáætlun þar sem kveðið er á ,,um 

hvaða skjala sé krafist og hvenær, hvernig og hvar ætti að fanga þau inn í skjalakerfi“ (Staðlaráð 

Íslands, 2005b, bls. 22). Góður málalykill gefur gott yfirlit yfir öll skjöl og málefni viðkomandi 

skipulagsheildar. Sérsníða þarf hvern málalykil fyrir hverja skipulagsheild og því miðast hver 

málalykill við rekstur viðkomandi skipulagsheildar. Nauðsynlegt er að endurskoða og breyta 
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málalyklinum reglulega eftir því sem rekstur skipulagsheildarinnar breytist með árunum (Alfa 

Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995, bls. 34; Sigmar Þormar, 2007, bls. 65). 

 Geymslu- og grisjunaráætlun segir, eins og nafnið gefur til kynna, til um hvernig 

heppilegast sé að geyma skjöl og í hve langan tíma og einnig hvernig best sé að eyða þeim. 

Áður en geymslu- og grisjunaráætlun er gerð þarf að taka ákvörðun um hvaða skjöl eigi að 

tilheyra skjalasafninu. Skipulagsheildir þurfa að varðveita ýmsar upplýsingar um viðskipti, 

samninga, gjörðir og ákvarðanir sínar á meðan þær þjóna viðskiptalegum tilgangi, en þeim ætti 

að eyða kerfisbundið þegar varðveisla þeirra þjónar engum tilgangi. Skipulagsheildir þurfa þó 

að taka tillit til lagaskyldu um varðveislu skjala, auk þess sem sum skjöl þarf að varðveita því 

þau hafa varanlegt gildi svo sem söguleg skjöl og skjöl sem hafa sönnunargildi um starfsemi 

skipulagsheildar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 262). 

 Aðgengis- og öryggisstefna segir til um hverjum skal veita aðgang að ákveðnum skjölum 

og hvernig almennt skuli haga varðveislu þeirra, hver þeirra eru dýrmæt og þarfnast sérstakrar 

meðferðar og geymslu. Hún tilgreinir formlegar reglur um hverjir og undir hvaða 

kringumstæðum megi hafa aðgang að tilteknum upplýsingum. Hún byggir á að varðveita skjöl 

og tryggja áreiðanleika, notagildi og uppruna þeirra, meðan þeirra er þörf. Geymsluaðstæður 

skjalanna þurfa að vera þannig að þau tapist ekki, að þau séu vernduð gagnvart þjófnaði, 

heimildarlausu aðgengi og hamförum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 262). 

 Síðast en ekki síst má nefna hér að lokum rafræn skjalastjórnarkerfi sem eru afar mikilvæg 

stjórntæki upplýsinga- og skjalastjórnar. Þau eru hönnuð til þess að hafa stjórn á og halda utan 

um skjöl í málasöfnum, allt frá því að þau verða til eða berast skipulagsheild og þar til þeim er 

komið fyrir á sérstökum stað til geymslu eða þá að leyfilegt er eyða þeim. Í rafrænum kerfum 

þarf að passa upp á að haldið sé vel utan um öll skjöl allan líftíma þeirra (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 262). Alþjóðlegu skjalastjórnarsamtökin (Arma International) 

,,skilgreina rafræna skjalastjórn sem stjórn á rafrænum skjölum, svo og skjölum í öðru formi, 

sem vistuð eru í rafrænu upplýsingakerfi. Upplýsingakerfin þurfa að samanstanda af vél- og 

hugbúnaði sem samræmist kröfum og vinnureglum í skjalastjórn“ (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2007a, bls. 189). Til þess að hægt sé að flokka og skipuleggja skjöl á samræmdan hátt þá þurfa 

skjalaflokkunarkerfi að vera hluti af rafræna skjalastjórnarkerfinu því þau eru grundvöllur 

þeirra (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2009, bls. 101). 

http://skemman.is/stream/get/1946/8918/23750/1/a.2007.3.2.4.pdf
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1.5  Rafræn skjalastjórnarkerfi  

Rafræn gögn geta safnast upp á rafrænum drifum í gríðarlega miklum mæli á sama hátt og 

pappírsgögn í skjalaskápum. Rafræn geymsludrif hafa ekki óþrjótandi geymslupláss, sama á 

hvaða formi gögnin eru sem þar eru vistuð. Tiltekt og skipulagning gagna á þessum 

geymsludrifum er bæði vinnu- og tímafrekt ferli, auk þess að vera kostnaðarsamt (Saffady, 

2011, bls. 11). Magn skjala í rafrænu formi hefur margfaldast á síðustu áratugum og því hefur 

þörf á kerfisbundinni stjórn rafrænna skjala aukist samhliða því. Mikilvægt er að skjöl séu 

vistuð á sameiginlegum þekkingargrunni skipulagsheildar ef þau eiga að nýtast allri 

skipulagsheildinni og koma þannig í veg fyrir persónulega skjalavistun og draga úr hættu á því 

að skjöl tapist við mannaskipti eða finnist ekki í fjarvist starfsmanns (Alfa Kristjánsdóttir, 2000; 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008b, bls. 83).   

 Undanfarin ár hefur það færst í vöxt að opinberar stofnanir og fyrirtæki hafa tekið rafræn 

skjalastjórnarkerfi (skammstafað RSSK) í notkun. Ástæðu þess má annars vegar rekja til 

frumkvæði stjórnvalda að rafrænni stjórnsýslu og kröfunni um að veita almenningi rafrænan 

aðgang að margs konar opinberum upplýsingum (e-government initiatives) og hins vegar 

vegna laga um aðgengi einstaklinga að tilteknum upplýsingum sem til eru hjá opinberum 

aðilum. Hjá einkafyrirtækjum er þörfin fyrir RSSK og kerfisbundna stjórn á skjölum engu minni 

en hjá opinberum aðilum en hún auðveldar þeim að fullnægja kröfum og reglugerðum 

yfirvalda um upplýsingagjöf og að stunda eigin atvinnurekstur (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2007a, bls. 181). Upphaflega voru RSSK hönnuð til þess að gera skjöl skipulagsheilda tiltæk 

þegar á þyrfti að halda og hjálpa þeim að hafa yfirsýn yfir skjalaeign sína og ná þannig stjórn á 

þeirri þekkingu sem fyrirfyndist innan skipulagsheildarinnar (Gable, 2015a, bls. 27). Með 

notkun þeirra sameinast þekking deilda og sviða innan skipulagsheildar og verður aðgengileg 

á einum stað og því eru rafræn skjalastjórnarkerfi miklu meira en bara hugbúnaður. Þau breyta 

vinnuumhverfinu innan skipulagsheildarinnar og hafa áhrif á hvernig starfsmenn hugsa og 

sinna starfi sínu (Gregory, 2005, bls. 82). RSSK geta því varðveitt og gert ljósa hina skráðu 

þekkingu starfsfólks og gegna því mikilvægu hlutverki í þekkingarstjórnun þeirra (Huges, 2003, 

bls. 119-120; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 53).  

 Rafræn skjalastjórnarkerfi eru til þess gerð að stýra skjalahaldi og varðveita skjöl allan 

þeirra líftíma. Þeir þættir sem helst skipta máli við vel heppnaða innleiðingu RSSK er þátttaka 

starfsfólks í verkefninu á innleiðingartímanum og þjálfun þess og fræðsla um viðkomandi kerfi 

http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=561788
http://skemman.is/stream/get/1946/8918/23750/1/a.2007.3.2.4.pdf
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og síðast en ekki síst stuðningur æðstu stjórnenda (sjá mynd 4). Ef innleiðingin á að takast vel 

þurfa allir þessir þrír þættir vera til staðar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007b, bls. 93; Jónella 

Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 42). 

 

 

Mynd 4: Þættir sem verða að vera til staðar fyrir vel heppnaða innleiðingu 
skjalastjórnarkerfa 

  
 

Það er þó ekki nægilegt fyrir skipulagsheildir að innleiða eingöngu tæknilega gott, rafrænt 

skjalastjórnarkerfi, fleira þarf að koma til. Ef innleiðing kerfisins á að vera árangursík, verður 

stuðningur starfsfólks að fylgja með. Sumt starfsfólk sér þó RSSK sem ógnun. Það ímyndar sér 

að vinna þess muni verða erfiðari og flóknari og það sér ekki neina kosti við að nota RSSK. Því 

er lykilatriði í innleiðingu á RSSK að öðlast viðurkenningu starfsfólks. Það felur það í sér að fá 

starfsfólk til nota kerfið og sýna því hvernig það og skipulagsheildin munu hagnast á notkun 

þess og RSSK muni auðvelda því hin daglegu störf (Johnston og Bowen, 2005, bls. 136). 

Til að stuðla að skilvirkari notkun starfsfólks á upplýsingakerfum þá þarf bæði þjálfun og 

fræðslu. Ekki er nægilegt að útskýra bara hvernig RSSK kerfið virkar, heldur einnig af hverju er 

verið að innleiða það og hvernig það mun hafa áhrif á störf starfsfólks og bæta vinnulag þess. 

Innleiðing RSSK er því ekki möguleg nema að starfsfólk fái sérstaka þjálfun og kennslu á 

viðkomandi kerfi, bæði með persónulegri leiðsögn og í formi fyrirlestra eða kynninga (Ingibjörg 

Hallbjörnsdóttir, 2007, bls. 25; Johnston og Bowen, 2005, bls. 136; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2007b, bls. 93-94; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2009, bls. 102; Jónella Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 

42).  

 Stuðningur yfirmanna vegur þó þyngst en sýnt hefur verið fram á að ef stjórnendur 

skipulagsheilda veita innleiðingu RSSK góðan stuðning eru meiri líkur til að hún heppnist 
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(Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2007, bls. 25; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2005, bls. 37-38; Jónella 

Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 42). Stuðningur þeirra þarf meðal annars að felast í því að þeir horfi 

á skjalastjórn sem einn þátt af mörgum í rekstri skipulagsheildarinnar, ráða sérfræðing líkt og 

skjalastjóra til að sinna skjalastjórn innan fyrirtækisins og ráðast í kaup á RSSK en það er 

lykilatriði þegar innleiða á rafræna skjalastjórn samkvæmt skjalastjórnarstaðlinum ÍST/ISO 

15489:2001 (Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2007, bls. 34). Æðstu stjórnendur þurfa að vera góðar 

fyrirmyndir undirmanna sinna og sýna það í verki að þeir sjálfir noti kerfin á réttan hátt og 

undantekningarlaust. Þannig stuðla þeir að vel heppnaðri innleiðingu kerfanna (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2005, bls. 37-38). Skjalastjórar þurfa því markvisst að leita eftir stuðningi 

stjórnenda til þess að skjalastjórn fyrirtækisins gangi eins vel og kostur er (Carpenter, 2007, 

bls. 52). 

 

1.6  Staðall um skjalastjórn 

Árið 2001 var alþjóðlegi staðalinn, ISO 15489 Information and documentation: Records 

management útgefinn en hann var fyrsti staðallinn sem helgaður var til að styðja við 

skjalastjórn skipulagsheilda. Skjalastjórar fengu þá í fyrsta skipti víðtækan, viðurkenndan 

staðal sem þeir gátu notað til að meta og bæta skjalastjórnarkerfi skipulagsheilda. Staðallinn 

veitir skipulagsheildum leiðbeinandi verklýsingar á uppbyggingu, framkvæmd og innleiðingu 

upplýsinga- og skjalastjórnarkerfa. Hægt er að heimfæra leiðbeiningar hans yfir á allar gerðir 

skipulagsheilda og á allar gerðir skjala, á hvaða formi sem er. Staðallinn er hugsaður sem 

burðargrind fyrir skipulagsheildir sem ætla að innleiða upplýsinga- og skjalastjórnarkerfi. Hann 

tilgreinir einnig þann ávinning sem notkun hans veitir. ÍST ISO 15489:2001 staðlinum er ætlað 

að styðja við aðra hluteigandi staðla, svo sem ISO 9000 gæðastaðlana (Staðlaráð Íslands, 2008) 

og ISO 14001 umhverfisstaðlana (Staðlaráð Íslands, 2005a) en hann leggur auk þess til að 

skipulagsheildir nýti sér skylda alþjóðlega staðla og þau lög og reglugerðir sem eiga við 

skipulagsheildir þeirra (Connelly, 2001, bls. 26; Crockett og Foster, 2004, bls. 46; Hughes, 2003, 

bls. 118). Búið er að þýða staðalinn yfir á íslensku og gefa hann út sem fullgildan íslenskan 

staðal undir nafninu ÍST/ISO 15489:2001 (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 252). 

Staðallinn nær ekki til sögulegra skjala á þjóðskjalasöfnum (Staðlaráð Íslands, 2005b, bls. 9). 

 ÍST/ISO 15489:2001 staðallinn skiptist í 11 kafla en á mynd 5 má sjá kaflaskiptingu hans.  
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Mynd 5: Kaflaskipting ÍST/ISO 15489 staðalsins 

 

Kaflarnir eru sem hér segir: Kafli eitt fjallar um umfang en þar segir að staðalinn geti bæði verið 

notaður af opinberum skipulagsheildum, sem og skipulagsheildum í einkaeigu til að tryggja 

skjalastjórn þeirra. Kafli tvö fjallar um tilvísanir í staðla en þar eru tilvísanir í gæðastaðlana ISO 

9001 (Staðlaráð Íslands, 2008) og ISO 14001 umhverfistaðlana (Staðlaráð Íslands, 2005a). 

Þriðji kafli fjallar um hugtök og skilgreiningar en þar eru helstu hugtök skjalastjórnar skýrð. Í 

fjórða kaflanum er farið yfir hver sé ávinningur af skjalastjórn en þar eru tilgreindir á skilvirkan 

hátt hverjir eru helstu kostirnir við gott skjalastjórnarkerfi. Kafli fimm fæst við að skilja 

lagaumhverfið en þar er farið yfir þau lög, reglugerðir og siðareglur er varða starfshætti 

skipulagsheildarinnar og skjalastjórn hennar (Connelly, 2001, bls. 27-28; Staðlaráð Íslands, 

2005b, bls. 9-16). Sjötti kaflinn tekur fyrir stefnu og ábyrgð en markmið skjalastjórnarstefnu 

,,ætti að vera að mynda og stjórna ósviknum, áreiðanlegum og nothæfum skjölum, sem geti 

stutt við rekstararþætti og starfsemi eins lengi og þeirra er krafist“ (Staðlaráð Íslands, 2005b, 

bls. 17). Kafli sjö fjallar um kröfur um skjalastjórn og skilgreinir hann grundvallaratriði eða 

hlutverk skjalastjórnarkerfa. Hann tilgreinir einnig meginhlutverk skjalastjóra og skoðar skjal 

út frá áreiðanleika, heilleika og gagnsemi. Kafli átta tilgreinir ýtarlegan lista yfir þær aðferðir 

sem hægt er að nota við hönnun og innleiðingu skjalaskerfis. Kafli níu heitir ferli og stýringar í 

skjalastjórn og er hann víðtækasti kafli staðalsins og inniheldur hann yfirgripsmiklar lýsingar á 
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þeim vinnuaðferðum sem nauðsynlegar eru áhrifaríkum skjalastjórnarkerfum. Kafli tíu heitir 

vöktun og úttekt og fjallar um hvernig fylgjast skuli reglulega með að farið sé eftir 

skjalastjórnarkerfinu og reglum þess með því að halda skýrslur um reglulegt eftirlit. Og að 

lokum fjallar kafli ellefu um þjálfun í skjalastjórn en þar er í örfáum orðum rætt um þörfina 

fyrir að þjálfa allt starfsfólk sem vinnur við skjalavistun (Connelly, 2001, bls. 28-34; Staðlaráð 

Íslands, 2005b, bls. 19-37). 

 Staðalinn hefur gífurlegt gildi fyrir skjalastjórn skipulagsheildar og ættu allir skjalastjórar 

að nýta hann í starfi sínu (Connelly, 2001, bls. 34). Hann veitir yfirlit yfir bestu möguleg 

vinnubrögð í skjalastjórn og sýnir og sannar að upplýsinga- og skjalastjórn er alþjóðleg 

starfsgrein og að skjalastjórar hafa skuldbundið sig til að veita hágæða þjónustu (Hughes, 

2003, bls. 118). 

 

1.7  Lagalegt umhverfi skjalastjórnar 

Til eru ýmis lög og reglugerðir er varða upplýsingar, skjöl og skjalasöfn sem íslenskar 

skipulagsheildir þurfa að fylgja. Hér eru tilgreind helstu lög og reglugerðir:  

 

 Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014: Þessi lög ná til allra afhendingaskyldra aðila og 

ber opinberum aðilum að fylgja þessum lögum. Þau ná ekki til einkaaðila þó mörg 

fyrirtæki, félög og félagasamtök hafi þau til hliðsjónar við skjalahald sitt. „Markmið 

laganna er að tryggja myndun, vörslu og örugga meðferð opinberra skjala með réttindi 

borgaranna, hag stjórnsýslunnar og varðveislu sögu íslensku þjóðarinnar að 

leiðarljósi.“ (Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014). Þau kveða á um að opinber 

fyrirtæki og stofnanir skuli afhenda opinberu skjalasafni (Þjóðskjalasafni Íslands eða 

viðkomandi héraðsskjalasafni) skjöl sín, þegar þau hafa náð 30 ára aldri. Ef sérstakar 

ástæður liggja fyrir getur þjóðskjalavörður þó lengt eða stytt frestinn. Hins vegar skal 

afhenda skjöl og önnur gögn á rafrænu formi eigi síðar en þau ná fimm ára aldri, miðað 

við síðustu innfærslu í afgreiddu máli. Samkvæmt lögum þarf að fá samþykki 

Þjóðskjalasafns áður en nýjar skjalageymslur og skjalastjórnarkerfi eru tekin í notkun 

og án heimildar Þjóðskjalasafns Íslands er afhendingarskyldum aðilum óheimilt að 

ónýta eða farga nokkru skjali úr skjalasafni sínu. 



25 

 Reglugerð um héraðsskjalasöfn nr. 283/1994: Samkvæmt 3. grein þessara reglna eiga 

héraðsskjalasöfn að sjá um söfnun skjala, innheimtu þeirra og varðveislu. Þau eiga að 

skrá þau þannig að þau séu tiltæk notendum og leitast við eins og kostur er að 

varðveita og efla þekkingu á sögu síns umdæmis. Í þeim er kveðið á um, eins og í lögum 

Þjóðskjalasafnsins að opinber fyrirtæki og stofnanir í umdæmi safnsins skuli afhenda 

safninu skjöl sín, þegar þau hafa náð 30 ára aldri, miðað við síðustu innfærslu í 

afgreiddu máli. Önnur gögn á rafrænu formi þegar þau hafa náð fimm ára aldri. Auk 

þess er afhendingarskyldum aðilum héraðsskjalasafna óheimilt að ónýta eða farga 

nokkru skjali úr skjalasafni sínu. 

 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000: Þessi lög ná bæði 

til opinberra aðila, einkaaðila, félaga og félagasamtaka og ganga þau út á það að farið 

sé með persónuupplýsingar eftir reglum um persónuvernd og friðhelgi einkalífsins. Þau 

eiga auk þess að tryggja áreiðanleika og gæði þeirra upplýsinga. Eftirlit með 

framkvæmd þessara laga hefur stofnunin Persónuvernd.  

 Lög um ársreikninga nr. 144/1994: Þessi lög fjalla um að félög og skipulagsheildir skulu 

árlega bera ábyrgð á samningu ársreikninga þar sem rekstrarreikningar, 

efnahagsreikningar og skýrsla stjórnar er tilgreind. Varðveita skal ársreikninga í 25 ár. 

 Lög um bókhald nr. 145/1994: Þessi lög fjalla um að félög og skipulagsheildir séu 

bókhaldskyld og skulu haga bókhaldi sínu þannig að hægt sé á skýran og aðgengilegan 

hátt að meta tekjur þeirra og gjöld, eignir og skuldir. Varðveita skal bókhaldsgögn og 

fylgiskjöl í 7 ár frá lokun hvers reikningsárs. 

 Stjórnsýslulög nr. 37/1993: Þau taka til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og fjalla um að 

aðili máls hafi rétt á aðgangi að skjölum og öðrum gögnum sem snerta málefni hans 

gagnvart hinu opinbera og það skuli veita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar um 

málefni sem snerta starfssvið þess. 

 Upplýsingalög nr. 140/2012: Þessi lög ná eingöngu til opinberra stofnana og fyrirtækja 

og taka til allrar starfsemi stjórnvalda. Þau fjalla um rétt almennings að opinberum 

gögnum en opinberar stofnanir hafa ekki leyfi til að veita almenningi aðgang að 

gögnum um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga, nema sá samþykki sem í hlut á 

eða að 80 ár séu liðin frá því að þau urðu til. Auk þess hafa þær ekki leyfi til að veita 

aðgengi að gögnum er varða almannahagsmuni og þjóðaröryggi landsins fyrr en 30 ár 

eru liðin frá því að gögnin voru mynduð. 
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 Skjöl opinberra aðila þurfa lögum samkvæmt að vera aðgengileg. Opinber fyrirtæki og 

stofnanir geta ekki framfylgt þessum lögum nema nýta sér skjalaflokkunarkerfi og 

kerfisbundna skjalastjórn því það stuðlar að yfirsýn og öruggu aðgengi skjala (Jóhanna, 

Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 53; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2009, bls. 101).  

 

1.8  Starfsheitið skjalastjóri 

Starf skjalastjóra hefur breyst mikið frá því að það þróaðist út frá hefðbundinni skjalavörslu 

upp úr 1940. Með aukinni tæknivæðingu á sviði upplýsingamála hafa þeir sem vinna við 

skjalavörslu og skjalastjórn þurft að vera fljótir að tileinka sér ýmsar tækninýjungar. Í gegnum 

tíðina hafa gögn breyst frá því að vera eingöngu pappírsgögn yfir í að vera rafræn gögn eða 

örgögn (örfilmur, örfisjur). Á áttunda áratugnum var því farið að kenna starfssvið skjalastjóra 

við upplýsingastjórn fremur en pappír eða skjöl (Kristín H. Pétursdóttir, 1988, bls. 53). Þær 

áskoranir sem skjalastjórar þurfa að kljást við í dag krefjast mun víðtækari kunnáttu en 

einungis getu til að útbúa skjalavistunaráætlun eða skipuleggja skjalatiltekt af einhverju tagi 

(Hughes, 2003, bls. 120). 

   

1.8.1  Hlutverk skjalastjóra 

Starfsheitið skjalastjóri er ekki gamalt og það var ekki tekið í almenna notkun hér á landi fyrr 

en árið 1988 (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 45). Í fyrstu voru ekki til formlegar 

starfslýsingar fyrir skjalastjóra og dæmi voru um að þeir hafi útbúið starfslýsingar sínar sjálfir. 

Undanfarin ár hafa skjalastjórar því þurft að þróa starf sitt sjálfir en starfssvið þeirra er nokkuð 

viðamikið (Ingveldur Tryggvadóttir, 2003, bls. 29).  

 Fyrir nokkrum árum tók Ingveldur Tryggvadóttir (2003) saman starfslýsingu nokkurra 

skjalastjóra og fólst starfssvið þeirra meðal annars í: 

 

Móttaka og skráning erinda, frágangur á skjalasafni og útlán þaðan, innleiðing 

skjalavistunarkerfis, gerð skjalalykils, gerð og viðhald geymsluáætlana, gerð og viðhald 

geymsluskrár, flokkun, grisjun og skráning gamalla skjala, umsjón námskeiða fyrir 

starfsmenn um notkun skjalavistunarkerfis, hönnun og þróun fundargerðarkerfis í 

GoPro, skipulagning og uppsetning skjalageymslna, stefnumótun í skjalamálum 

sveitarfélagsins, umsjón með gerð verklagsreglna, upplýsingagjöf til almennings, 
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fyrirtækja og stofnana á grundvelli upplýsingalaga, útgáfa og öflun fræðsluefnis fyrir 

starfsmenn á sviði skjalamála. (bls. 30). 
  

 Magnea Davíðsdóttir (2013) skoðaði hvaða hæfnis- og menntunarkröfur væru gerðar til 

skjalastjóra og greindi 20 atvinnuauglýsingar sem birtust á árunum 2001 til 2013. Þar kom fram 

að helstu verkefni skjalastjóra væru: 

 

Að bera ábyrgð á að reglugerðum og lögum um skjalastýringu sé framfylgt. Dagleg 

umsjón með skjalastjórnun, flug-, hótel-, og bílabókanir fyrir framkvæmdastjórn og 

aðra starfsmenn. Fræðsla og þjónusta fyrir starfsmenn um verklag við skjalavörslu og 

skjalastjórnun. Innleiðing skjalastjórnunarkerfis. Móttaka styrkumsókna. Mótun 

heildarstefnu í skjalamálum. Mótun stefnu í gagnamálum og gerð ferla. Ráðgjöf til 

starfsmanna á sviði skjalastjórnunar. Símavarsla, almenn skrifstofuvinna, yfirlestur og 

prófarkalestur á útsendu efni. Umsjón með bókasafni. Umsjón með heimasíðu, grisjun 

og skráning gamalla skjala. Umsjón og eftirlit með aðgangsstýringum skjala og gagna. 

Umsjón og eftirlit með skönnun skjala. Undirbúningur og frágangur funda forstjóra og 

framkvæmdastjórnar. Uppbygging, þróun og viðhald skjalastjórnunarkerfis og 

gagnasafna. Upplýsingagjöf, kennsla og þjálfun starfsmanna vegna skjalavistunar. 

Upplýsingaleit, söfnun, móttaka, skráning, varðveisla og miðlun skjala. Úttektir á 

skjalakerfi og gagnasöfnun. Yfirstjórn á skjalasafni, eftirlit með birgðahaldi og 

útsending bæklinga. Yfirumsjón með skráningu, varðveislu gagna og skjalavistun. 

Þátttaka í áætlanagerð og stefnumótun um skjalamál. Þátttaka í vinnuhópum tengdum 

skjalastjórn. Þjálfun starfsmanna í skjalastjórnun. Þróun, mótun og eftirfylgni 

skjalastefnu með áherslu á rafræna stjórnsýslu. (bls. 18). 
  

 Á þessu sést að verksvið skjalastjóra er ansi fjölbreytt og viðamikið. Auk þessa voru 

eftirtalin hæfniviðmið nefnd, „…frumkvæði, metnaður, sjálfstæði í starfi, öguð og fagleg 

vinnubrögð, nákvæmni, hæfni í mannlegum samskiptum, tölvufærni, gott vald á íslensku og 

ensku bæði í töluðu og rituðu máli, góð framkoma og þjónustulund, skipulagshæfileikar, 

sérþekking eða reynsla af skjalastjórnun og rafrænum skjalastjórnarkerfum“ (Magnea 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 18). 

 Í viðtali sem tekið var árið 2007 við Catherine Hare, lektor í upplýsinga- og skjalastjórn við 

Northumbria University í Bretlandi og fyrrverandi skjalastjóra Sameinuðu þjóðanna, kemur 

fram að hún telji að starf skjalastjóra ætti að ganga út á það að hafa umsjón með, skipuleggja, 

breyta og bæta þær upplýsingar sem fara inn í skjalastjórnunarkerfin. Hún áleit hins vegar að 

starfsmenn gætu séð um að skrá, flokka og setja hina daglegu innsetningu upplýsinga inn í 

kerfin. Auk þess taldi hún að auka þyrfti vitund yfirmanna og samstarfsfólks um starf 
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skjalastjóra því það hefur komið í ljós að starfsfólk fyrirtækja og stofnana eyðir allt að tíunda 

hluta af vinnutíma sínum eða hálfum degi á viku í að leita upplýsinga. Skjalastjórar gætu því 

sparað fyrirtækjum bæði tíma og peninga vegna þess að þeir eru þjálfaðir í að leita upplýsinga 

og gera upplýsingar skipulagsheildar aðgengilegar fyrir alla starfsmenn (Kristianna Jessen, 

2007, bls. 2). Skjalastjórar gegna því mjög mikilvægu hlutverki hvað viðkemur því að halda utan 

um þekkingu innan skipulagsheilda. Í dag eru skipulagsheildir uppteknar af því að fanga, nota 

og vista þá þekkingu sem finnst innan þeirra. Þrátt fyrir að þekkingarstjórn sé ekki það sama 

og skjalastjórn þá skarast þessar greinar og hafa sameiginleg markmið. Þekkingarstjórn á að 

beisla þekkingu skipulagsheildar og nýta hana á sem bestan hátt. Þar sem góð og áhrifarík 

stjórn er á skjölum þá getur slíkt verið uppspretta upplýsinga og aukið gildi þekkingar hjá 

viðkomandi skipulagsheild. Þar sem það er í verkahring skjalastjóra að halda utan um myndun, 

dreifingu, geymslu, endurheimt, varðveislu og verndun skráðra upplýsinga þá halda þeir einnig 

utan um myndun, dreifingu, geymslu, endurheimt, varðveislu og verndun þekkingar innan 

viðkomandi skipulagsheildar. Starf skjalastjóra er þess eðlis að þeir komast nær upplýsingum 

eða hinum vitsmunalega auði skipulagsheildarinnar en nokkur annar og á þann hátt hafa þeir 

bein tengsl við hlutverk þekkingarstjóra (Hughes, 2003, bls. 119-120). 

 Skjalastjórar eru, ásamt tölvudeild skipulagsheildar, umsjónarmenn skjalakerfa og eiga að 

fylgjast með og bera ábyrgð á daglegri skjalastjórn skipulagsheilda (Sigmar Þormar, 2007, bls. 

70). Samstarf á milli skjalastjóra og sérfræðinga tölvudeildar er nauðsynlegt til að skapa 

áhrifaríkar skjalastjórnarlausnir. Hvort þeirra hefur lykilhlutverki að gegna, þar sem 

skjalastjórar þurfa að útvíkka og bæta við tækniþekkingu sína og tæknideildin þarf að hafa 

skýra mynd af skjalastjórnarforsendum í innkaupum og ákvörðunum sínum. Skjalastjóri og 

tölvudeildin geta tekið höndum saman á fjölmörgum sviðum, svo sem við að koma skilvirkri 

skjalastjórn í framkvæmd, bregðast við lagalegum þáttum og taka á öryggismálum sem snúa 

að aðgangsstýringum upplýsinga (Lanter, 2011, bls. 4). Skjalastjórar þurfa því að eiga gott 

samstarf við tölvu- og tæknideild skipulagsheildar, því eftir innleiðingu verður rafræna 

skjalastjórnarkerfið hluti af öllu tölvuumhverfi skipulagsheildarinnar og þá þarf tölvudeildin að 

sjá um ákveðna þjónustu í nýja kerfinu (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007a, bls. 195). 

 Skjalastjórar verða að tryggja að starfsfólk geti nálgast þau gögn sem það þarf að vinna 

með en geti ekki komist í gögn sem það þarf ekki eða má ekki nota. Þeir bera því ábyrgð á að 

aðgangsstýringar skjala séu þannig að aðeins þeir sem hafa til þess heimild, geti nálgast þau 

(Gregory, 2005, bls. 84). Þeir þurfa auk þess að sjá um flokkun og merkingu skjala, dreifingu, 

http://skemman.is/stream/get/1946/8918/23750/1/a.2007.3.2.4.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/8918/23750/1/a.2007.3.2.4.pdf
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vistun og endurheimt þeirra. Ennfremur eiga þeir að sjá um gerð geymslu- og öryggisáætlana 

og hafa stjórn og yfirsýn á hönnun, framleiðslu og notkun eyðublaða og skýrslna til að 

samræma útlit þeirra og draga úr kostnaði í tengslum við framleiðslu og prentun þeirra (Kristín 

H. Pétursdóttir, 1988, bls. 52; Stefanía Júlíusdóttir, 1997, bls. 223). Skjalastjórar þurfa þar að 

auki að sjá um að viðhalda og endurnýja flokkunarkerfi skipulagsheildar og færa skjöl, í 

samræmi við skjalaáætlun hennar, í óvirka vistun (Sigmar Þormar, 2007, bls. 70). 

 Skjalastjórar þurfa auk þess að sjá um almenna fræðslu um skjalastjórn og kennslu á 

rafræna skjalastjórnarkerfið. Mikilvægt er að þeir sinni þeim málum vel þegar kerfið er innleitt 

en bjóði auk þess reglulega upp á fræðslu um skjalastjórn (Johnston og Bowen, 2005, bls. 136). 

Nauðsynlegt er þó að þeir beiti ekki bara fyrir sig lögum og reglugerðum í þeim tilgangi að 

hvetja starfsfólk til að fylgja eftir reglum skjalastjórnar. Slík skjalastjórnaráætlun sem byggir á 

þvingunum er dæmd til að mistakast. Innleiðing skjalastjórnar og rafrænna skjalastjórnarkerfa 

gengur mun betur ef skjalastjórinn getur fengið starfsfólk til að skilja ávinninginn sem fylgir 

skjalastjórn. Markmiðið ætti að vera að fá starfsfólk til að velja að eigin frumkvæði að fylgja 

eftir reglum og hugmyndafræði skjalastjórnar (Connelly, 2001, bls. 27). Skjalastjórar verða því 

að reyna að „selja“ starfsfólki hugmyndina um ábatann af skjalastjórn með því að fræða og 

upplýsa í stað þess að stjórna og stýra með harðri hendi (Diamond og Foskett, 208, bls. 15). 

 Skjalastjórar ættu auk þess að taka þátt í gerð þarfagreiningar skipulagsheildar þegar 

kemur að því að velja nýtt rafrænt skjalastjórnarkerfi og vera þátttakendur í vali á slíku kerfi 

og þróun og aðlögun þess í innleiðingarferlinu (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007a, bls. 202). Þeir 

geta hins vegar ekki komið á skjalastjórn einir og sér. Að koma á og viðhalda traustu, farsælu 

rafrænu skjalastjórnarkerfi og gera framkvæmdaráætlun krefst þess að skjalastjórar þrói 

samstarf við aðrar deildir innan skipulagsheildarinnar, svo sem tölvudeildina eins og áður var 

á minnst, lögfræðideildina og endurskoðunardeildina (Carpenter, 2007 bls. 51). Velgengni 

skjalastjórnar innan skipulagsheildar krefst því þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og deilda, 

svo ekki sé minnst á lipra „söluhæfileika“ skjalastjóra á hugmyndum skilvirkrar skjalastjórnar 

(Hill, 2011, bls. 47). 

 Nú á dögum skipta skjalastjórar skipulagsheildir miklu máli, jafnvel mun meira máli en 

nokkru sinni áður. Skipulagsheildir þurfa á skjalastjórum að halda til að hjálpa þeim við að ráða 

við þær áskoranir sem fylgja rafrænum gögnum (Diamond og Foskett, 2008, bls. 14). Í 

skipulagsheildum nútímans fer starfið ekki einungis fram innan viðkomandi skipulagsheildar 

heldur einnig heima við, erlendis, í flugvélum eða lestum eða hvar sem hægt er að vera í 
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netsambandi. Starfsfólk notar fartölvur, síma og önnur snjalltæki við vinnu sína og eru þær 

upplýsingar sem það vinnur með misjafnlega mikilvægar og á mismunandi formi. Þessar 

upplýsingar eru aftur á móti eign skipulagsheildarinnar og þurfa að skila sér þangað og vistast 

sem slíkar inn í sameiginlegan gagnagrunn. Hættan er hins vegar sú að einungis lítill hluti 

þessara upplýsinga skili sér á réttan stað. Hlutverk skjalastjóra er hins vegar að halda utan um 

öll skjöl skipulagsheildarinnar, sama á hvaða formi þau eru og hvar þau eru staðsett og er starf 

hans því nokkuð viðamikið þegar horft er til áðurnefndra þátta (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og 

Ragna Kemp Haraldsdóttir, 2015, bls. 23). 

 Könnun sem Þjóðskjalasafn Íslands gerði árið 2012 á skjalavörslu afhendingaskyldra aðila 

(Þjóðskjalasafn Íslands, 2013) hefur leitt í ljós að skjalamál þeirra stofnana þar sem starfandi 

er skjalastjóri voru í mun betra horfi en hjá þeim sem höfðu engan sérstakan aðila til að sjá um 

skjalamálin. Þær skipulagsheildir sem þurfa að bæta skjalamál sín þurfa sérstaklega að huga 

að því að gætt sé samræmis og öryggis í vörslu skjala og rekjanleika upplýsinga. Því er æskilegt 

að þær ráði til sín skjalastjóra, fagmenntaðan aðila á sviði upplýsinga- og skjalastjórnar. 

Skjalastjórar eru sérfræðingar sem stjórna og skipuleggja í hverri skipulagsheild. Þeir verða að 

hafa góða þekkingu á hvers kyns upplýsingum og varðveislu skjala og hafa næga færni og 

reynslu til að skila góðu verki (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Ragna Kemp Haraldsdóttir, 2015, 

bls. 23). 

 

1.8.2  Færni og eiginleikar skjalastjóra 

Félag skjalastjóra í Bretlandi (UK Society of Archivists) hafa tekið saman nokkur færniviðmið 

sem þeir telja að skjalastjórar þurfi að hafa. Þeir nefna að skjalastjórar þurfi að búa yfir góðri 

samskiptakunnáttu, þar sem þeir þurfa að eiga samskipti við samstarfsfólk með mismunandi 

bakgrunn, allt frá stjórnanda skipulagsheildar niður í almenna starfsmenn. Þeir þurfa líka að 

vera góðir í samningaumræðum en það er ekki alltaf auðvelt að telja eldri starfsmenn á að 

afhenda eða láta af hendi skjöl sem þeir telja ,,vera sín skjöl” eða fá þá til að samþykkja eyðingu 

skjala sem þeir vilja varðveita varanlega. Þeir telja auk þess að skjalastjórar verði að vera 

rökvísir og skarpir í hugsun og skilja hvernig skipulagsheild þeirra vinnur og vera færir um að 

setja saman skjalaflokkunarkerfi sem er samþætt starfsaðferðum og menningu 

skipulagsheildarinnar. Þeir verða að vera sveigjanlegir og geta tekið tækninýjungum vel og 
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vera færir um að aðlagast síbreytilegri upplýsingatækni, vinnuaðferðum og upplýsingakerfum 

(Pemberton, Pemberton, Williamson og Lounsbury, 2005, bls. 56).  

 Félag skjalastjóra í Ástralíu (the Records Management Association of Australasia) hefur 

auk þess sent frá sér svipuð hæfniviðmið sem tilgreina hvaða eiginleika skjalastjórar ættu helst 

að hafa til að sinna starfi sínu. Þar má nefna að skjalastjórar þurfa að vera orðvarir, nákvæmir, 

faglegir og hafa mikla þjónustulund (Pemberton o.fl., 2005, bls. 56). 

 Weller-Collison, Kahn og Wescott (2008) nefna nokkra færniþætti sem skjalastjórar þurfa 

að hafa til að skara fram úr í starfsumhverfi skipulagsheilda nútímans. Þeir telja að skjalastjórar 

þurfi að búa yfir góðri samskiptafærni því þeir verða að vera færir um að vinna með öðrum 

lykildeildum innan fyrirtækisins, þar á meðal viðskiptadeildinni, lagadeildinni og tölvudeildinni. 

Auk þess telja þeir, eins og félag skjalastjóra í Bretlandi, að forystu-, mælsku- og 

framsagnarfærni sé mikilvæg skjalastjórum því þeir þurfa að vera færir um að hafa samskipti 

við alla starfsmenn, bæði stjórnendur og almenna starfsmenn og vinna með mismunandi 

hópum og deildum innan skipulagsheildarinnar. Þeir þurfa því að vera ófeimnir við að koma 

fram og koma vel fyrir sig orði. Að auki telja þeir að skjalastjórar þurfi að hafa skilning á 

hugtakafærni þ.e. að vera færir um að vinna með hugmyndir og hugtök. Þeir þurfa að geta 

skilið fyrir hvað skipulagsheildin stendur, hvernig hún starfar og hvernig kerfi og hugbúnaður 

hennar virkar. Þeir þurfa auk þess að vera færir um að sjá þær hættur sem blasa við 

skipulagsheildum út frá sjónarhorni skjalastjórnar og meta hugsanlegan skaða sem þessar 

hættur geta valdið og tekið á þeim á kerfisbundinn hátt. Þeir þurfa líka að hafa skilning á 

fyrirtækjamenningu og breytingastjórnun, vegna þess að þegar komið er á laggirnar áhrifaríkri 

skjalastjórnarstefnu innan skipulagsheildar þá þurfa skjalastjórar að skilja fyrirtækjamenningu 

viðkomandi skipulagsheildar og hvernig viðkomandi skjalastjórnarstefna mun hafa áhrif á 

hana. Þeir telja auk þess að skjalastjórar þurfi að hafa færni til að finna lausnamiðaðar nálganir 

því vandamál geta komið upp frá óvæntum hliðum við innleiðingu á skipulagðri skjalastjórn. 

Skjalastjórar þurfa einnig að vera nægjanlega sveigjanlegir til að geta aðlagast 

ófyrirsjáanlegum hlutum sem geta komið upp og orsakað vandamál. Auk þess þurfa þeir að 

vera færir um að mæta hindrunum sem birst geta í lögum og reglugerðum og vera færir um 

að finna bestu starfsaðferðir sem leiða til ákjósanlegustu lausnanna. Síðast en ekki síst telja 

þeir að skjalastjórar þurfi að búa yfir mikilli skipulagsnilli og álíta að skipulagshæfileika 

skjalastjóra sé seint hægt að ofmeta (bls. 54-58). 
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1.8.3  Að koma sér á framfæri 

Hefðbundin skjalastjórn pappírsskjala, eins og hún tíðkaðist fyrir tíma rafrænu 

skjalastjórnarkerfanna, hefur lengi heillað bókasafns- og upplýsingafræðinga, skrásetjara og 

skjalaverði. Kannski að slík vinna heilli þá sem ekki kæra sig um að vinna í framlínu 

skipulagsheildar, heldur í skrifstofum baka til í skipulagsheildum. Því hafa þær ráðleggingar til 

skjalastjóra sem lagðar hafa verið fram á undanförnum árum; að koma sér á framfæri, auglýsa 

sig og selja mikilvægi málaflokksins, fallið í grýttan jarðveg innan stéttarinnar. Ef til vill vegna 

þess að það er ekki auðvelt að breyta innhverfri hegðun í úthverfa. Til viðbótar hafa fæstir 

skjalastjórar menntun í viðskipta- eða tæknifræði heldur einungis háskólamenntun í 

bókasafns- eða upplýsingafræði. Vandamálið er hins vegar að starfsvið skjalastjóra 21. 

aldarinnar snýst um viðskipti og tækni. Þróunin á milli þeirrar menntunar/kunnáttu sem 

raunverulega hefur átt sér stað og menntunar/kunnáttu sem þyrfti að eiga sér stað til að verða 

skilvirkur og þrautþjálfaður skjalastjóri og vegna vel í starfi hefur ekki verið samstíga. Ef 

skjalastjórar ætla hins vegar að verða þátttakendur í starfssemi skipulagsheilda nútímans 

verða þeir að breyta framkomu sinni og taka upp þessa „úthverfu" hegðun og koma sér á 

framfæri ef taka á mark á þeim og þeim sé boðið „að stjórnarborðinu“ (Mckinnon, 2011). Þar 

að auki ættu þeir bókasafns- og upplýsingafræðingar sem vilja starfa við skjalastjórn innan 

skipulagsheilda nútímans að ná sér í viðbótarmenntun til dæmis í fyrirtækjarekstri til þess að 

öðlast aukna færni í starfi. Þeir verða einnig að átta sig á því að starf þeirra felst ekki einungis 

í þjónustu, heldur einnig í upplýsingamiðlun og með starfi sínu geti þeir haft mikil áhrif innan 

skipulagsheildarinnar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004, bls. 51). 

 Því betur sem skjalastjórar koma sér á framfæri og kynna aðferðir skjalastjórnar innan 

skipulagsheildarinnar, því meiri líkur eru á velgengni hennar og auðveldara verður fyrir 

skjalastjórann að ræða við ýmsar deildir skipulagsheildarinnar um skjalastjórn. Og því betur 

sem starfsfólk skilur tilgang skjalastjórnar og hvert hlutverk skjalastjóra er, því auðveldara 

verður að koma skjalastjórn á innan skipulagsheildarinnar. Margt starfsfólk skilur ekki hversu 

víðtækt starf skjalastjóra er, né hve mörgum þáttum hann þarf að vera kunnugur innan 

fyrirtækisins. Það er mikilvægt að skjalastjórinn komi því á framfæri við starfsmenn að þetta 

starf snúist um meira en bara að flokka skjöl (Carpenter, 2007, bls. 50 og 52).  

 Carpenter (2007) telur auk þess að það sé mjög mikilvægt fyrir starf hvers skjalastjóra og 

velgengni hverrar skjalastjórnaráætlunar að ná stuðningi stjórnenda. Ef þeir eru í góðu 

samstarfi við lykilstjórnendur þá getur það samstundis hækkað sýnileika skjalastjórnar innan 
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fyrirtækisins. Skjalastjórar verða því að leita allra leiða til að ná stuðningi yfirmanna. Hann 

álítur að ef rætt er um skjalastjórn eða skjalastjórnaráætlun á fundum skipulagsheildarinnar, 

þó ekki sé nema í 30 sekúndur eða ef á hana er minnst í fréttabréfum skipulagsheildarinnar, 

eða yfirstjórn minnist á mikilvægi skjalastjórnar í tölvupósti til starfsmanna, mun það 

umsvifalaust auka trúverðugleika skjalaáætlunar og bæta stöðu skjalastjórans innan 

fyrirtækisins. En hann segir að skjalastjórar verði sjálfir að ganga á eftir þessum málum og 

koma sér á framfæri. Þeir eiga ekki að bíða eftir því að þeim verði boðið inn á þverfaglega 

teymis- eða stjórnarfundi - þeir verða að bjóða sér sjálfir (bls. 51-52). Að stíga út fyrir 

„skjalastjóra-þægindarammann“ auðveldar samstarf skjalastjórans og annarra deilda og veitir 

skjalastjórn eða skjalastjórnaráætluninni betri stuðning (Carpenter, 2007, bls. 52).  

 Í sama streng tekur Mckinnon (2011) en hún segir að skjalastjórar verði að koma sjálfum 

sér á framfæri til að mikilvægi þeirra verði sýnilegt innan skipulagsheildarinnar. Engar 

afsakanir duga lengur - því eins og hún segir; ekkert mun breytast fyrr en einstaklingar innan 

stéttarinnar koma þessu í verk.  
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2. Rannsóknin – aðferðafræði og framkvæmd 

Í þessum kafla er greint frá hvaða rannsóknaraðferðir lágu að baki rannsókninni, hvert var 

markmið hennar og hvaða rannsóknarspurningar lágu til grundvallar. Einnig er rætt um 

hvernig val á viðmælendum fór fram og framkvæmd rannsóknar. Því næst er greint frá því 

hvernig staðið var að öflun gagna og hvernig skráning þeirra og úrvinnsla fór fram. 

 

2.1   Aðferðafræði  

Aðferðum eigindlegra rannsókna (qualitative research methods) var beitt við rannsóknina. 

Tilgangur þeirra er að öðlast nákvæman skilning á vissum fyrirbærum með því að skoða þau 

út frá sjónarhorni viðmælanda. Eigindlegar rannsóknaraðferðir er víðtæk nálgun sem gefur 

rannsakandanum tækifæri til að skoða hvaða merkingu eða skilning viðmælandinn leggur í 

ákveðna hluti. Hægt er að nota fjölmargar rannsóknaraðferðir svo sem opin einstaklingsviðtöl, 

rýnihópa og þátttökuathuganir og fleira (Hennink, Hutter og Bailey, 2011, bls. 8-9).  

 Eigindlegar rannsóknir byggja meðal annars á viðtölum þar sem rannsakandinn setur fram 

umræðuefnið en markmiðið er að fá viðmælandann til að tala um það út frá reynslu sinni og 

viðhorfum og segja frá með eigin orðum. Þannig er umræðuefnið fyrirfram ákveðið en ekki 

áherslurnar í samtalinu. Tekin voru tíu hálfopin viðtöl (semi-structured interview) en þau miða 

að því að öðlast innsýn í tiltekið efni og er algengasta viðtalsform eigindlegra 

rannsóknarviðtala. Rannsakandi studdist við viðtalsramma sem innihélt ákveðnar spurningar 

(sjá viðauka 2 og 3) sem hafðar voru til hliðsjónar svo að aðalatriðin gleymdust ekki í viðtalinu. 

Rannsakandi gerði jafnframt ráð fyrir að viðmælendur ræddu mun ítarlegar og dýpra um 

ákveðin málefni sem ekki voru í viðtalsrammanum. Spurningalistinn tók nokkrum breytingum 

á milli viðtala en opnar spurningar voru notaðar og þær byrjuðu oft þannig; segðu mér frá, 

hvað eða hvernig. Markmiðið var að láta viðtalið flæða og reyna að fylgja viðmælandanum 

eftir (Braun og Clarke, 2013, bls. 77-78). Einnig var reynt að fá viðmælendur til að dýpka svör 

sín enn frekar og útskýra mál sitt betur með því að spyrja þá spurninga eins og: „Getur þú 
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útskýrt það betur?“, „Segðu mér meira frá því“ eða „Af hverju er það?“ (probing) (Berg, 2009, 

bls. 115; Hennink, Hutter og Bailey, 2011, bls. 129).  

 Í þessari rannsókn var leitað eftir viðmælendum í þeim skipulagsheildum þar sem verið 

hafði starfandi skjalastjóri í nokkur ár og hafði fest sig í sessi. Rannsakendur eigindlegra 

rannsóknaraðferða velja þátttakendur sína af kostgæfni. Þeir velja á meðvitaðan hátt fólk sem 

er ríkt af upplýsingum um viðkomandi málefni. Þetta er fólk sem hefur sérstaka þekkingu, 

skilning og reynslu af viðkomandi málefni og getur veitt nákvæmar og ýtarlegar upplýsingar 

um rannsóknarefnið. Val á þátttakendum er því ekki drifið áfram af þörfinni fyrir að alhæfa 

niðurstöður á stærri hóp almennings eða til að mæla algengi eða tíðni málefnis (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011, bls. 84-85).  

 Við gerð rannsóknarinnar var stuðst við vinnubrögð grundaðrar kenningar. Grunduð 

kenning er ekki kenning í sjálfu sér heldur ferli til að mynda kenningu út frá eigindlegum 

rannsóknum (Hennink, Hutter og Bailey, 2011, bls. 208). Grunduð kenning leggur ríka áherslu 

á tvo þætti, gagnasöfnun og gagnagreiningu og það er samspil á milli þessara tveggja þátta út 

alla rannsóknina. Grunduð kenning felur það í sér að eigindlegum gögnum er safnað saman 

með það fyrir augum að leita svara við þeim rannsóknarspurningum sem mótaðar voru í 

upphafi. Gögnin eru svo greind á kerfisbundinn hátt, í þeim tilgangi að smíða út frá þeim 

kenningu/ar (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 361-362). Hægt er að endurtaka aðferðir 

og verkefni í gegnum greiningarferlið og því er greiningu á eigindlegum gögnum oft líkt við 

hringrás frekar en línulegt ferli. Greiningarferlið í grundaðri kenningu er ekki framkvæmt í 

ákveðinni tímaröð heldur er hægt að nota það á sveigjanlegan hátt. Greiningarferlið byggir þó 

á nokkrum þáttum sem rannsakandi þessarar rannsóknar fylgdi eftir og líta má á sem gagnleg 

verkfæri í ferlinu. Rannsakandi byrjaði á því að skrifa viðtal viðmælanda orðrétt upp og tók út 

allar persónulegar upplýsingar um hann og gerði viðtalsgögnin á þann hátt nafnlaus svo ekki 

væri hægt að rekja svörin til viðmælanda. Síðan hóf rannsakandi að greina viðtalið með því að 

finna kóða í því, skilgreindi þá á greiningarblöð og kóðaði gögnin (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011, bls. 208-209). Þegar talað er um kóða er átt við mál, málefni, hugmyndir eða skoðanir 

sem koma fram í gögnunum. Kóðar eru í grundvallaratriðum þau umræðuefni sem 

viðmælandinn hefur rætt um í viðtalinu og hægt er að þekkja eða koma auga á með því að lesa 

gögnin. Tilgangurinn með því að finna kóða í gögnunum er tvenns konar; annars vegar hjálpar 

það rannsakanda að koma auga á og skilja þau mál/málefni/hugmyndir/skoðanir sem er að 

finna í gögnum og hins vegar auðveldar það honum að finna nákvæma staðsetningu þeirra í 
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gögnunum (Hennink, Hutter og Bailey, 2011, bls. 216-217). Gagnagreining fór fram samhliða 

gagnasöfnun, en hvert viðtal var greint áður en það næsta var tekið. Stöðugur samanburður 

gagna átti sér stað í gegnum alla greininguna til að koma auga á og endurbæta hugmyndir 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2011, bls. 208). Fjöldi þátttakenda í eigindlegum rannsóknum 

ræðst af því hvenær „mettun“ (saturation) kemur fram í gögnunum það er þegar hægt er að 

greina endurtekningar og engin ný vitneskja kemur lengur fram (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011, bls. 88; Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 362-363; Braun og Clarke, 2013, bls. 55). 

 

2.2   Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í þekkingu og skilning stjórnenda og samstarfsfólks 

á mikilvægi og hlutverki skjalastjóra. Í upphafi rannsóknar voru rannsóknarspurningar búnar 

til en þær þróuðust þegar leið á heimildavinnuna og urðu að lokum þessar: 

1. Hver er hvatinn að því að ráða skjalastjóra? 

2. Hvert álíta stjórnendur og starfsfólk að sé hlutverk skjalastjóra og hve mikilvægur er 

hann fyrir skipulagsheildina? 

3. Hvaða kosti telja stjórnendur og starfsfólk að góður skjalastjóri þurfi að hafa?  

4. Hvernig er stuðningi stjórnenda gagnvart starfi skjalastjóra háttað og hvert er viðhorf 

starfsfólks gagnvart skjalastjóra? 

 

2.3   Undirbúningur 

Vinna við rannsóknina hófst haustið 2015 á námskeiði í Eigindlegar rannsóknaraðferðir I í 

Háskóla Íslands. Þegar kom að því að velja viðfangsefni rannsóknar vaknaði áhugi á að fræðast 

um viðhorf og væntingar stjórnenda og samstarfsfólks til starfs og hlutverks skjalastjóra, 

sérstaklega vegna þess að rannsakandi hafði enga starfsreynslu í skjalamálum áður en hann 

hóf meistaranám í upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Samkvæmt leiðbeinanda 

rannsóknarinnar hefur þetta sjónarhorn lítið eða ekkert verið skoðað hérlendis.  

 Í upphafi var rannsóknaráætlun útbúin og viðtalsrammi mótaður og var hvort tveggja 

samþykkt af leiðbeinanda rannsóknar, dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur prófessor í bókasafns- og 

upplýsingafræði í Háskóla Íslands.  
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 Forstöðumönnum fimm skipulagsheilda var sent bréf/beiðni með tölvupósti þar sem 

óskað var eftir leyfi til þess að taka annars vegar viðtal við yfirmann skjalastjóra og hins vegar 

við samstarfsmann sem mikið hefur þurft að nýta þjónustu skjalastjóra og þekkir vel til 

skjalastjórnar. Fyrsta viðtal rannsóknarinnar var tekið 23. september 2015 og það síðasta 10. 

febrúar 2016 og urðu viðtölin tíu samtals.  

 Rannsóknin er hvorki leyfis- né tilkynningaskyld en til að sýna fram á vönduð vinnubrögð 

var hún tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga, nr. 77/2000. Rannsóknin var heimiluð og var skráð sem tilkynning nr. 

S7558/2015 um vinnslu persónuupplýsinga. 

 Til að vernda viðmælendur og halda trúnað við þá var nöfnum þeirra sem tóku þátt í 

rannsókninni breytt og notuð gervinöfn en mikilvægur siðferðilegur þáttur við að velja 

þátttakendur í rannsókn er að draga úr þeim skaða sem rannsóknin gæti valdið þeim. 

Frumgögnin voru vandlega varðveitt til að tryggja að óviðkomandi kæmist ekki í þau á meðan 

á rannsókn stóð en þeim var síðan eytt að rannsókn lokinni (Hennink, Hutter og Bailey, 2011, 

bls. 67).  

 

2.4  Val á viðmælendum 

Við val á þátttakendum var notað markmiðsúrtak (purposive sample) en það felur í sér að þá 

eru viðmælendur valdir með það í huga að þeir geti veitt innihaldsríkar upplýsingar. 

Markmiðsúrtak er því notað þegar velja þarf þátttakendur sem henta markmiði 

rannsóknarinnar með tilliti til þess hvað er verið að rannsaka (Braun og Clarke, 2013, bls. 56; 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson 2003, bls. 63). Horft var til þess hvort viðkomandi 

skipulagsheild hefði starfandi skjalastjóra og hve lengi sá starfstitill hefði verið við lýði innan 

hennar. Þátttakendur þurftu því að uppfylla það skilyrði að starfa í skipulagsheild þar sem 

starfssvið skjalastjóra hafði fest sig í sessi til nokkurra ára og að þeir þekktu til skjalastjórnar 

og skjalastjóra. 

 Tekin voru tíu viðtöl við tíu viðmælendur í fimm skipulagsheildum. Til þess að nálgast 

þátttakendur var forstöðumönnum þessara skipulagsheilda sent bréf/beiðni með tölvupósti 

(sjá viðauka 1) þar sem óskað var eftir leyfi til þess að taka annars vegar viðtal við yfirmann 

skjalastjóra og hins vegar við starfsmann sem mikið hefur þurft að nýta þjónustu skjalastjóra. 

Forstöðumenn voru yfirleitt fljótir að svara og viljugir að gefa upp nafn og netfang þeirra 
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starfsmanna sem tóku þátt í rannsókninni. Eftir að rannsakandi var kominn með netföng 

viðkomandi starfsmanna, hafði hann samband við þá með tölvupósti og í framhaldinu voru 

staður og stund valin fyrir viðtölin. Á mynd 6 er hægt að sjá lista yfir þessa tíu viðmælendur 

rannsóknarinnar, starfsheiti þeirra og heiti skipulagsheildar. Til að gæta fyllsta trúnaðar hefur 

öllum nöfnum viðmælenda verið breytt og þeim gefin gervinöfn. 

 

Nafn viðmælanda Starfsheiti Skipulagsheild 

Ísak Yfirmaður skjalastjóra Opinber stofnun 

Adda Starfsmaður  Opinber stofnun 

Bára Yfirmaður skjalastjóra Einkafyrirtæki A 

Sara Starfsmaður  Einkafyrirtæki A 

     Lárus Yfirmaður skjalastjóra Opinbert fyrirtæki 

Rósa Starfsmaður Opinbert fyrirtæki 

Baldur Yfirmaður skjalastjóra Ráðuneyti 

Þórdís Starfsmaður  Ráðuneyti 

Erla Yfirmaður skjalastjóra Einkafyrirtæki B 

     Helga Starfsmaður  Einkafyrirtæki B 

 

Tafla 1. Listi yfir viðmælendur 

 

2.5  Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun stóð frá 23. september 2015 til 10. febrúar 2016. Við gagnaöflun voru tekin tíu 

hálfopin viðtöl við tíu þátttakendur í fimm völdum skipulagsheildum þar sem er að finna 

starfandi skjalastjóra. Fyrir valinu urðu; ein opinber stofnun, eitt opinbert fyrirtæki, tvö 

einkafyrirtæki og eitt ráðuneyti. Viðtölin voru tekin á vinnustöðum þátttakenda og voru tvö 

viðtöl tekin í hverri skipulagsheild, annað við yfirmann skjalastjóra og hitt við samstarfsmann 

skjalastjóra.  

 Gagnamagnið í heild sinni var 204 blaðsíður og voru viðtölin frá 26 mínútum til 66 mínútna 

að lengd. Heildarlengd þeirra var 437 mínútur eða sjö og hálfur klukkutími. Rannsakandi 

studdist við þar til gerðan viðtalsramma í viðtölum sínum sem hann lagfærði og endurbætti 

eins og þurfa þótti eftir hvert viðtal. Rannsakandi notaði tvo viðtalsramma, annan fyrir 

yfirmann skjalastjóra (sjá viðauka 2) og hinn fyrir starfsmann (sjá viðauka 3).  

 Hvert viðtal var hljóðritað með samþykki viðmælanda og síðan afritað orðrétt. Afritun 

gagna hófst strax og búið var að koma rafrænni upptöku hvers viðtals inn í tölvu. Þar sem 
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rannsakendum ber skylda til þess að vernda nöfn viðmælenda sinna og tryggja að öllum 

rannsóknargögnum sé haldið leynilegum allt rannsóknarferlið og reyna að forðast að skaða 

viðmælendur sína eða setja þá í hættu, þá lét rannsakandi hvern viðmælanda vita af 

eftirfarandi þáttum áður en viðtalið hófst: (1) að viðtalið væri trúnaðarmál og að hvorki nafn 

hans né nafn skipulagsheildarinnar yrði gert opinbert, (2) að notuð yrðu gervinöfn, bæði fyrir 

fyrirtækið og viðmælandann, (3) að viðtalið yrði tekið upp en upptökunni yrði eytt að notkun 

lokinni og (4) að viðmælanda væri frjálst að hætta þátttöku í rannsókn hvenær sem væri 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2011, bls. 63). Rannsakandi bað viðmælendur sína að skrifa undir 

trúnaðaryfirlýsingu og samþykki vegna þátttöku (sjá viðauka 4), sem þeir gerðu allir af fúsum 

og frjálsum vilja. 

 

2.6  Greining og úrvinnsla gagna  

Jafnframt afritun gagna hófst frumgreining þeirra með hugleiðingum rannsakanda og 

athugasemdum (AR) og nýttist hvort tveggja vel við gerð rannsóknarinnar. Greining gagnanna 

fór þannig fram að eftir afritun voru viðtölin marglesin af nákvæmni til að rannsakandi skildi 

sem best inntak þeirra. Síðan var tekið til við að opna kóða í gögnunum með því að merkja við 

eða strika undir áhugaverð orð eða setningar í textanum, til að mynda þau sem komu 

rannsakanda á óvart og kveiktu ákveðnar hugmyndir hjá honum og það sem oft var 

endurtekið. Þessi orð voru skrifuð út á spássíu og reynt var að nota orðrétt sömu orð og 

meiningu viðmælandans úr textanum en sú kóðun kallast in vivo (Charmaz, 2008, bls. 55). 

Þegar búið var að fara þannig yfir allan textann þá var búið að kóða gögnin með opinni kóðun. 

Því næst var farið í markvissari kóðun en þá var sömu kóðuninni safnað saman og leitað eftir 

þemum, hugtökum og búinn til ákveðinn kóðunarflokkur eða þema. Hver flokkur/þema fékk 

síðan sinn lit, til dæmis var bleikur litur notaður fyrir mikilvægi skjalastjóra, rauður fyrir 

stuðning yfirmanna við skjalastjóra og blár fyrir hver var hvatinn að baki því að ráða 

skjalastjóra. Auk þess útbjó rannsakandi hugtakakort með þemum og litaskiptingum viðtala 

ásamt blaðsíðutali, til að auðvelda utanumhald um þemun í gögnunum og sjá sjónræna 

uppsetningu á þeim. Í gögnunum komu eftirfarandi þemu fram sem sögðu til um hvað 

stjórnendur og starfsfólk áleit vera: 

1) Hvatann að baki ráðningar skjalastjóra 

2) Hlutverk skjalastjóra 
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3) Mikilvægi skjalastjóra  

4) Góða kosti skjalastjóra 

5) Stuðning og viðhorf gagnvart skjalastjóra 

 

2.7  Hugsanlegar takmarkanir og gildi rannsóknar 

Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem þátttakendur hennar 

voru ekki margir. Rannsóknin byggðist á viðtölum og aðeins eitt viðtal tekið við hvern 

viðmælanda. Þar sem rannsakandi hafði ekki starfsreynslu af upplýsinga- og skjalastjórn 

langaði hann að kynna sér hvaða viðhorf og væntingar stjórnendur og samstarfsfólk hefðu til 

mikilvægis og hlutverks skjalastjóra. Samkvæmt leiðbeinanda hefur þetta sjónarhorn lítið eða 

ekkert verið skoðað hérlendis. Rannsóknin kann að nýtast skjalastjórum sem vilja kynna sér 

hvað stjórnendur og samstarfsfólk álíta felast í starfi þeirra og hvaða kosti skjalastjóri þarf að 

hafa til að bera til að vegna vel í starfi. Hún gæti einnig nýst þeim nemendum sem stefna á 

nám í upplýsinga- og skjalastjórn. Rannsóknin gæti ennfremur verið grundvöllur fyrir frekari 

rannsókna á sviðinu. 

 

2.8  Samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í þekkingu og skilning stjórnenda og samstarfsfólks 

á starfi og hlutverki skjalastjóra. Rannsóknin var unnin samkvæmt aðferðum eigindlegra 

rannsóknaraðferða og notast var við vinnubrögð grundaðrar kenningar við gerð hennar. 

Markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er að fá viðmælendur til að ræða tiltekið umræðuefni 

út frá reynslu sinni og viðhorfum. Stuðst var við ákveðinn viðtalsramma og notaðar opnar 

spurningar en markmiðið var að láta viðtalið flæða og reyna að fylgja viðmælendum eftir.  

 Tekin voru tíu hálfopin viðtöl við tíu viðmælendur í fimm skipulagsheildum. Leitað var eftir 

viðmælendum í skipulagsheildum þar sem starf skjalastjóra hefði verið til staðar í nokkur ár og 

fest sig í sessi og viðmælendur þekktu til skjalastjórnar og skjalastjóra. Notað var 

markmiðsúrtak en þá eru viðmælendur valdir í rannsóknina með það fyrir augum að þeir geti 

gefið innihaldsríkar upplýsingar.  

 Fyrsta viðtalið hófst 23. september 2015 og því síðasta lauk 10. febrúar 2016 og var 

gagnamagnið í heild sinni 204 blaðsíður og um 437 mínútur að lengd. Eftir afritun gagna voru 
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gögnin kóðuð og leitað eftir flokkum eða þemum í þeim. Í gögnunum komu fram fimm 

meginþemu og eru þau rædd og útskýrð í köflunum hér á eftir. 
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3. Hvatinn að baki ráðningar skjalastjóra 

Í þessum kafla er rætt um hvað þátttakendur rannsóknarinnar töldu vera hvatann að baki því 

að ráða skjalastjóra til skipulagsheildarinnar. Þar sem skipulagsheildir nútímans eru í æ ríkari 

mæli að taka upp rafræn viðskipti hefur hlutverk skjalastjóra þurft að breystast á margan hátt. 

Löngu horfnir eru þeir tímar þar sem skjalastjórar einbeittu sér eingöngu að skjalaskrám, 

skjalageymslum og endurheimt pappírsskjala (Weller-Collison o.fl., 2008, bls. 50). 

 

 Ísak, yfirmaður skjalastjóra í opinberri stofnun, taldi að hvatinn að því að ráða skjalastjóra 

á sínum tíma hefði verið sá að fylgja þeim lögum og reglugerðum sem opinberar stofnanir 

þyrftu að fylgja og nefndi í því samhengi lög Þjóðskjalasafns Íslands. Hann taldi auk þess skipta 

verulegu máli að allir samningar stofnunarinnar væru á réttum stað og rétt flokkaðir, þannig 

að hægt væri að finna þá aftur þegar á þyrfti að halda. Hann taldi það vera lykilinn að starfsemi 

sinnar stofnunar: 

 

Þetta er bara spurning um það að við þurfum að hlíta lögum og ávinningurinn þannig séð 

er það að við uppfyllum kröfur laga. Það er það sem ég held að sé stóri hlutinn í þessu. 

 

 Adda, starfsmaður í sömu opinberu stofnun, taldi hvatann hafa verið þann að eftir að 

rafrænt skjalastjórnarkerfi var tekið í notkun hjá stofnuninni þá hefði einhver þurft að sjá um 

það og þau erindi sem bárust inn á borð til stofnunarinnar. Hún nefndi að með aukinni 

upplýsingagjöf opinberra stofnana hefði þörfin fyrir það að einhver héldi utan um þessi mál á 

sýnilegan hátt aukist og taldi hún mikilvægt að eftirfylgni slíkra mála væri mikil. 

 Bára, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki A, taldi að hvatinn að því að ráða skjalastjóra 

hefði verið sá að koma öllum sameiginlegum gögnum fyrirtækisins inn í rafrænt 

skjalastjórnarkerfi þess. Hún sagði að sameiginlegt drif fyrirtækisins hefði verið til vandræða í 

gegnum tíðina og fólk hefði vistað þar gögn í stað þess að setja þau inn í rafræna 

skjalastjórnarkerfið. Þetta væri þó í mun betri málum nú en áður og sumir væru duglegir að 

nota rafræna skjalastjórnarkerfið. En hvað viðkemur vali á tvennu; sameiginlegu drifi annars 

vegar og rafræna skjalastjórnarkerfinu hins vegar, væru sumir enn að nota þetta sameiginlega 
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drif. Hún sagði það bæði erfitt og flókið að leita að gögnum á þessu sameiginlega drifi þar sem 

það væri hægt að læsa því að hluta. Það gerði það að verkum að þar væri erfitt að finna tiltekin 

gögn þar sem þau gætu verið lokuð öðrum. Bára sagði að markmið skjalastjóra væri að setja 

öll gögn inn í rafræna skjalastjórnarkerfið og loka þessu sameiginlega drifi og að það væri 

verkefni hans þessa dagana og vikurnar. Hún sagði: 

 

Þá er það í rauninni í kringum þessi gagnasöfn, að reyna taka til í drifum félagsins, 
rafrænum drifum félagsins og koma þessu á einn stað. Að allt sem á að vera aðgengilegt, 
rafræn skjöl séu á einum stað.  

 

 Bára nefndi að ef hún mætti velja draumastöðu sína myndi hún óska þess að fyrirtækið 

væri bara með rafræna skjalastjórnarkerfið fyrir gagnasöfn fyrirtækisins. Að allar deildir þess 

myndu vista gögn sín þar, því þá væru þau öll á sameiginlegum stað og auðvelt að nálgast þau.  

 Bára nefndi einnig að hvatinn að því að ráða skjalastjóra væri sá að taka á aðgengis- og 

öryggismálum fyrirtækisins. Í því samhengi nefndi hún að mikilvægt væri að öll viðkvæm gögn 

fyrirtækisins væru í læstum hirslum og rétt gengið frá þeim þegar þeim væri pakkað og þau 

sett í geymslu. Pökkun skjala hefði hins vegar verið ábótavant frá útibúum fyrirtækisins úti á 

landi en það hefði skánað til muna eftir að skjalastjóri fyrirtækisins tók á þeim málum en enn 

væri þó langt í land að útibúin stæðu sig í þessum málum. Hún sagði: 

 

Við erum að fá gögn til dæmis, frá útibúunum. Það skiptir gríðarlega miklu máli hvernig 

þau eru pökkuð og það hefur ekki verið nægilega vel gert. Og við höfum sent frá okkur 

leiðbeiningar, við erum búin að senda myndbönd, við erum búin að senda kynningar. Ég 

er búin að fara, en nú ætla ég til dæmis að setja það sem markmið á næsta ári, að við 

skjalastjórinn förum bara saman að kynna fyrir þessum starfsmönnum hvernig það á að 

pakka og svona. Því við erum að fá hérna stundum, kannski ekki gott að hafa þetta í 

upptöku en stundum fáum við þetta í plastpokum svona næstum því, sko. 

 

 Sara, starfsmaður í sama einkafyrirtæki A, taldi að hvatinn að því að fyrirtækið réði 

skjalastjóra á sínum tíma hefði verið sá að fyrirtækið væri að færa sig yfir í rafræna 

skjalastjórnun. Tekin hefði verið sú ákvörðun að vinna með öll gögn fyrirtækisins rafrænt og 

því hefði skjalastjóri verið ráðinn til að sjá um og halda utan um það kerfi. Hún sagði að 

starfsmenn fyrirtækisins ynnu mikið með skjöl og mörg þeirra væru trúnaðargögn sem væru 

öll skönnuð inn og geymd rafrænt eftir það.  
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 Lárus, yfirmaður í opinberu fyrirtæki, taldi að hvatinn hefði verið að stjórnendur 

fyrirtækisins hefðu séð brýna þörf á að koma skjalamálum þess í „eitthvað skikk“. Hann taldi 

að stjórnendur hefðu gert sér grein fyrir því að skjalamál fyrirtækisins væru komin í óefni. Og 

þar sem þetta væri opinbert fyrirtæki væru gerðar miklar kröfur til þess um vistun og 

sönnunarbyrði og aðgengi að gögnum. Því hefðu stjórnendur álitið að það væri orðið tímabært 

að ráða inn manneskju til að stýra málum. Sérstaklega þar sem fyrirtækið væri gæðavottað og 

öllum vottunum fylgdu miklar kvaðir um sönnunarbyrði og vistun og annað.  

 Rósa, starfsmaður í sama opinbera fyrirtæki, taldi hvatann að því að ráða skjalastjóra vera 

þann að fyrirtækið væri opinbert og það yrði að hlíta reglum varðandi skjalastjórn opinberra 

fyrirtækja. Hún nefndi einnig að aðalhvatamaðurinn að því að ráða skjalastjóra inn í fyrirtækið 

hefði verið lögfræðingur sem fyrirtækið hafði ráðið stuttu áður en skjalastjóri var ráðinn. Hann 

hafði unnið lengi innan stjórnsýslunnar og þekkti vel til skjalamála og hvernig best væri að 

halda vel utan um skjalamál. Þar sem hann þyrfti að svara mörgum erindum sem bærust 

fyrirtækinu og yrði að vera fær um að geta rakið öll mál fyrirtækisins, ýtti hann á stjórnendur 

að ráða inn skjalastjóra til að koma skjalamálum fyrirtækisins í betra horf. Rósa taldi að 

lögfræðingurinn og skjalastjórinn hefðu bakkað hvor annan upp í skjalamálum fyrirtækisins en 

sá fyrrnefndi hefði lagalegu hliðina algjörlega á hreinu og veitti skjalastjóranum mikinn 

stuðning í þeim málum. 

 Rósa nefndi líka að starfsfólki fyrirtækisins væri mikið í mun að hafa góða yfirsýn yfir gögn 

fyrirtækisins og rekjanleiki mála væri þeim algjörlega lífsnauðsynlegur. Hún sagði: 

 

Við þurfum mjög oft að fletta upp gömlum málum og halda utan um flókna samninga og 

breytingar á þeim. Hér innan fyrirtækisins erum við að vinna með mikið af gögnum […] og 

þurfum að halda utan um öll tæknigögn […] sem er ekkert smá mál. Einnig eigum við mikið 

magn ljósmynda sem við þurfum að halda utan um, þannig að það var ekki spurning að 

það þurfi manneskju til að stýra þessu og marka stefnu í skjalamálum til að passa að við 

færum að lögum og að allir innan fyrirtækisins réru í sömu átt. 
 

 Rósa talaði líka um að nú væri krafa starfsmanna orðin sú að hægt væri að nálgast öll gögn 

miðlægt, því starfsmenn vildu vera færir um að finna gögnin sín á eigin spýtur í rafræna 

skjalastjórnarkerfinu. Hún sagði að væntingar starfsmanna væru orðnar miklar, því starfsmenn 

væru farnir að sjá hvað það væri miklu þægilegra að hafa skjölin rafræn og miðlæg, heldur en 

að hafa þau í pappírsskáp og þurfa endalaust að leita í einhverjum pappírsgögnum.  



45 

 Baldur, yfirmaður skjalastjóra í ráðuneyti, taldi að þar sem ráðuneytið tilheyrði opinberri 

stjórnsýslu, skipti skjalastjórnun þar gríðarlega miklu máli og öll gögnin væru skráð og 

rekjanleiki þeirra væri mikill. Hann sagðist ganga út frá því að skjalastjórn í einhverju formi 

hefði verið til staðar hjá ráðuneytinu alveg frá upphafi og því ætti ráðuneytið langa sögu um 

skjalamál. Skjalamál ráðuneytisins væru öll rekjanleg og starfsmenn hefðu aðgang að þeim. 

Baldur taldi að það hefði ekki verið neinn sérstakur hvati að ráða skjalastjóra, bara að 

skjalaflokkunarkerfi og kerfisbundin skjalastjórn væri bundið í lög í opinberri stjórnsýslu og 

skjalastjóri og skjalastjórn væri bara eitthvað sem starfsmenn væru vanir að hafa. 

 Þórdís, starfsmaður í sama ráðuneyti, sagði að alveg frá því að hún byrjaði að vinna hjá 

ráðuneytinu fyrir 25 árum hefðu skjalamál þess alltaf verið í mjög góðu horfi. Skjalastjórn, 

umsýsla og utanumhald hefðu alltaf verið ráðuneytinu mjög mikilvæg en vista þyrfti alls konar 

trúnaðargögn og viðkvæm gögn og finna þyrfti fordæmi ýmissa mála. Þórdís taldi að skjalamál 

ráðuneytisins væru í mjög góðu fari miðað við aðrar undirstofnanir sem hún hefði kynnst. 

Sumar þeirra höfðu ekki einu sinni málaskrá „eða neitt“ og skjalasafn þeirra væri bara lítill 

skápur út í horni. Þannig að hún taldi að örugglega hefðu skjalamál ráðuneytisins alltaf verið í 

góðu lagi en nefndi að hún hefði ekkert verið að velta því fyrir sér í „gamla daga“ hver var 

skjalastjóri í þá daga. Hún verði aftur á móti mun meira vör við það í dag eftir að farið var 

að vinna með gæðamálin og gefa út gæðahandbók og verklagsreglur. 

 Erla, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki B, sagði að hvatinn að því að ráða skjalastjóra 

hefði verið til að sporna við sívaxandi skjalamagni fyrirtækisins sem óx og óx með ári hverju. 

Allir skápar og geymslur voru orðnar troðfullar og við það springa af skjölum. Hún sagði: 

 

Í upphafi, eða það var í kringum 2005, þá vorum við farin að sjá að það yrði bara sprenging 
á gagnamagni hjá okkur, það er að segja á skjölum, frumskjölum og bréfum og fleira. Og 
þetta var allt fælað bara í möppur og þeir voru bara að bólgna út skjalaskáparnir. Og þá 
var bara farið að hugleiða að ráða hérna einhverja starfsmenn sem að gætu komið 
einhverju skikki á þetta og hugsanlega innleiða eitthvað rafrænt skjalastýringarforrit, eða 
forrit sem að myndi halda utan um skjöl.  

 

 Erla sagði að það hefði síðan verið ári seinna sem ráðinn var starfsmaður til að skipuleggja 

skjalasafn fyrirtækisins þó að sá starfsmaður hefði ekki verið menntaður skjalastjóri.  

 Helga, starfsmaður í sama einkafyrirtæki B taldi, að hvatinn að því að ráða skjalastjóra 

hefði verið að koma öllum gögnum fyrirtækisins inn í rafrænt skjalastjórnarkerfi. Hún sagði að 

fyrirtækið væri mjög stórt og með útibú út um allt land og því væri það afar mikilvægt að allir 
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starfsmenn kæmust í gögnin í gegnum hið rafræna skjalastjórnarkerfi. Hún nefndi að það hefði 

verið gríðarlega stórt átak og mikil vinna að taka allar málamöppur og skanna inn öll skjöl 

fyrirtækisins, úr fjölmörgum risastórum skjalaskápum, en það hefði breytt miklu fyrir 

fyrirtækið þegar því var lokið. 

 

3.1 Samantekt 

Þeir viðmælendur sem unnu hjá opinberum skipulagsheildum töldu hvatann að því að ráða 

skjalastjóra vera þann að fylgja þyrfti ýmsum lögum og reglugerðum sem opinberar 

skipulagsheildir þurfa að fylgja varðandi skjalahald og skjalastjórn. Þeir nefndu einnig að með 

aukinni upplýsingagjöf opinberra stofnana og rafrænni stjórnsýslu þyrftu opinberar 

skipulagsheildir að vera færar um að halda vel utan um skjalamál sín og fylgja málum og 

fyrirspurnum vel eftir. Það kom skýrt fram að skjalastjórn, umsýsla og utanumhald skjala væri 

mikilvæg opinberum stofnunum og til þess að þau mál væru í góðum farvegi þá þyrfti 

skjalastjóri að koma til.  

 Auk þess töluðu tveir viðmælendur um að eftir að skipulagsheild þeirra tók inn rafræn 

skjalastjórnarkerfi hefði hún í framhaldinu líka ráðið skjalastjóra til starfa til að sjá um kerfið 

og skjalamál þess. Það kom líka fram að þrír viðmælendur töluðu um að hvatinn að því að ráða 

skjalastjóra hefði verið sá að koma öllum gögnum fyrirtækisins af hinu sameiginlega drifi yfir í 

rafrænt skjalastjórnarkerfi.  

 Einn viðmælandinn talaði um að hvatinn hefði líka verið að minnka pappírsmagn 

skipulagsheildarinnar þar sem það var orðið yfirgengilegt og fyllti upp í öll geymslupláss. Því 

hefði skipulagsheildin ráðið skjalastjóra og innleitt rafræn skjalastjórnarkerfi í þeim tilgangi að 

skanna allan pappír inn í kerfið. Þannig gat hún losað sig við óþarfa pappír og fært sig alfarið 

yfir í rafræna skjalastjórnun. 

 Þar að auki talaði einn viðmælandinn um að hvatinn að því að ráða skjalastjóra hefði verið 

sá að bæta pökkun og frágang skjala og öryggis- og aðgengismál viðkvæmra gagna. Auk þess 

kom það fram í máli annars viðmælanda að það væri nauðsynlegt fyrir sína skipulagsheild, þar 

sem hún hefði útibú úti á landi, að allir starfsmenn hefðu aðgang að gögnum fyrirtækisins í 

gegnum rafræna skjalastjórnarkerfið. Því hefði skipulagsheildin ráðið skjalastjóra til að sinna 

rafræna skjalastjórnarkerfinu og tryggja aðgengi allra starfsmanna. 
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 Það kom einnig fram hjá einum viðmælandanum að hvatinn hefði verið að taka fastar á 

skjalamálum skipulagsheildar þar sem hún var gæðavottuð en sagði hann að því fylgdi stífar 

reglur um sönnunarbyrði og vistun skjala.  

 Ráðning skjalastjóra hefði því að mati allra viðmælenda verið mikilvæg og bætt starfsemi 

skipulagsheildarinnar og hjálpað henni að halda utan um skjalamál sín og fylgja lögum og 

reglugerðum sem snúa að skjalastjórn. 
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4.  Mikilvægi skjalastjóra  

Í þessum kafla er rætt um hvert þátttakendur rannsóknarinnar töldu vera mikilvægi 

skjalastjóra innan skipulagsheildar. Skjalastjórar bera mun meiri ábyrgð nú en nokkurn tímann 

áður. Þeir eru nú bæði ábyrgir fyrir og þurfa að tryggja að upplýsingum skipulagsheilda sé 

almennilega stjórnað. Sem hliðverðir upplýsinga í eigu skipulagsheildar, gegna skjalastjórar 

mikilvægu hlutverki í stjórnun þessarar mikilsverðu eignar sem upplýsingar skipulagsheilda eru 

(Weller-Collison o.fl., 2008, bls. 52). 

 

 Ísak, yfirmaður skjalastjóra í opinberri stofnun, sagði að skjalastjóri væri mjög mikilvægur 

fyrir stofnunina, því án skjalastjóra eða einhvers sem sæi um skjalasafnið þá væri bara óreiða. 

Þá myndi stofnunin ekki uppfylla þær kröfur sem hún þyrfti. Hann taldi því skjalastjóra vera 

stofnuninni afar mikilvægan og hún gæti ekki verið án hans og sérstaklega ekki þar sem um 

ríkisfyrirtæki væri að ræða. Stofnunin sýslaði mikið með lánaskjöl og ef þau fyndust ekki þá 

væri hún í „vondum málum“. Ísak sagði að skjalastjórinn væri sérstaklega mikilvægur fyrir 

lögfræðisviðið sem nýtir þjónustu hans mikið. Það skiptir stofnunina miklu máli að geta náð í 

skjöl og þá kannski skjöl sem eru jafnvel orðin 30 ára gömul eða eldri. Ísak sagði að starf 

skjalastjóra hjá stofnuninni hefði skipt sköpum við gerð „Rannsóknarskýrslu Alþingis“ en þá 

þurfti hann að finna þau gögn sem kallað var eftir. Það hafi verið mikil vinna fyrir skjalastjórann 

og illa hefði gengið án hans.  

 Ísak áleit að starf skjalastjóra hefði bætt starfsemi stofnunarinnar og að þekking á hlítingu 

laga og reglna í tengslum við skjalamál væri betri en áður og passað væri betur upp á hlutina. 

Hann nefndi sem dæmi að stofnunin væri með „ISO 27001 vottun“ varðandi upplýsingaöryggi 

og hefur sú vottun skipt stofnunina talsverðu máli. Þar skipti þátttaka og þekking skjalastjóra 

miklu máli. 

 Adda, starfsmaður í sömu opinberu stofnun, sagði að skjalastjóri væri mjög mikilvægur 

stofnuninni vegna þess að hann héldi utan um gríðarlegt magn innsendra og útsendra mála. 

Hann sæi um að málin væru vistuð á réttum stöðum og að þau væru aðgengileg þeim sem 

hefðu aðgang að þeim og að allur pappír sem kæmi inn í húsið væri geymdur á viðeigandi 
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stöðum. Þannig sæi skjalastjóri um að skjöl væru vistuð og geymd á skipulegan hátt og hann 

kæmi einnig í veg fyrir að skjöl týndust. Adda sagði að ef skjalastjóri væri ekki til staðar, þá 

gæti stofnunin ekki starfað því „þá væru bara öll mál alltaf týnd“. Hún sagði að skjalastjórinn 

væri „frágangsmanneskja“ og sæi um eða bæri ábyrgð á frágangi skjala, hvort sem hann sinnti 

því sjálfur eða sæi til þess að einhver annar gerði það. 

 Adda taldi að ekki væri nóg að hafa gott rafrænt skjalastjórnarkerfi, heldur yrði skjalastjóri 

einnig að koma að málum til að stjórna kerfinu eða eins og hún orðaði það: „Þetta skjalar sig 

ekki sjálft“. Hún sagði að hjá opinberri stofnun giltu viss lög og reglur um það hvað ætti að 

geyma, hversu lengi og hvernig og þar að auki mættu opinberar stofnanir ekki eyða neinum 

gögnum, nema með leyfi Þjóðskjalasafns Íslands. Því taldi hún skjalastjórann mjög mikilvægan, 

sérstaklega í stórum stofnunum eins og í þessu tilviki og að hann bæri gríðarlega mikla ábyrgð. 

Hún talaði um að verksvið hans innan stofnunarinnar væri afar umfangsmikið en á hennar 

vinnustað vinna um 100 einstaklingar sem hver um sig sinnir fjölmörgum málum. Því þarf 

skjalastjóri að hafa yfirumsjón með ansi mörgum verkefnum. Hún sagði: 

 

Ég held að svona samkvæmt þessu þá er mitt álit að skjalastjóri sé einn af mikilvægustu 

póstum í svona stórri stofnun. Hann er bara með þeim mikilvægari, til þess að þetta rúlli 

svona frekar vel og sé svolítið svona „professional“.  
 

 Adda taldi að starf skjalastjóra hefði bætt starfsemi stofnunarinnar töluvert til að mynda 

með því að auka rekjanleika málanna. Öll mál séu nú geymd rafrænt inni í rafræna 

skjalastjórnarkerfinu og það hafi leitt til vinnusparnaðar fyrir starfsmenn. Hún sagði að þeir 

þurfi þar af leiðandi að eyða minni tíma í það að leita gagna í kössum og skjalageymslum. En 

það var auðvitað skjalastjórinn sem sá um að koma þessu áleiðis og í það horf. Hún sagði: 

 

En það er aðallega, sem sagt vinnusparnaðurinn og það að geta rakið málið hratt og 

örugglega. Að það taki ekki þrjár vikur að svara einhverju erindi, af því að þú ert að leita 

að því niðri í geymslu, það er í einhverjum kassa þarna en þú veist ekki alveg hvar. 

 

 Adda nefndi að hún héldi að þáttur skjalastjóra og skjalastjórnar innan skipulagsheildar 

hlyti að eiga eftir að fara vaxandi á komandi árum. Hún taldi það skipta miklu máli að góðir 

skjalastjórar væru til, því það væri vinnusparnaður og þar af leiðandi peningasparnaður fyrir 

hverja skipulagsheild. 
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 Bára, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki A, sagði að mikilvægi skjalastjóra sæist 

aðallega á því að rekjanleiki mála innan fyrirtækisins væri betri og að starfsfólk vissi hvar öll 

gögnin væru. Þess vegna gætu allir gengið að gögnum fyrirtækisins vísum og rekjanleiki þeirra 

væri tryggður, svo lengi sem starfsmenn notuðu rafræna skjalastjórnarkerfið. Hún taldi það 

vera „orðsporsáhættu“ ef fyrirtæki hefði ekki skjalastjóra. Fyrirtækið fengi inn gríðarlega mikið 

af pappírsskjölum í hverjum mánuði, allt að 4000 skjöl og því væri mikilvægt að hafa 

skjalastjóra til að stýra þeim. Skjalastjóri fyrirtækisins héldi auk þess utan um og tryggði öryggi 

mikilvægustu gagna fyrirtækisins, sem væru samningar fyrirtækisins við viðskiptavini sína.  

 Bára talaði líka um að fyrirtækið hefði aldrei skilað opinberum erindum á röngum tíma 

síðan að skjalastjórinn tók þau mál föstum tökum. Því taldi hún að það væri hreinlega lykilatriði 

að hafa slíkt í góðu lagi í svona fyrirtæki og að skjalastjóri væri rétti aðilinn til að halda utan 

um þau mál.  

 Bára talaði líka um að skjalastjórinn hefði verið fyrirtækinu afar mikilvægur þegar það fór 

á markað en þá hefði hann verið í lykilhlutverki við að taka á móti þeim gögnum sem verið var 

að safna til að senda til þeirra ráðgjafa sem tóku saman lögmæti fyrirtækisins og staðfestingu 

á „því öllu saman“. Hann hélt í rauninni utan um allt gagnasafnið og sá til þess að öll gögn 

skiluðu sér. Bára sagði að þetta hefði ekki verið hægt nema af því að skjalastjórinn hafði þá 

þekkingu sem til þurfti. Hún taldi að fyrirtækið hefði „bara“ lent í „bölvuðum“ vandræðum við 

að merkja öll skjöl og slíkt ef aðstoð skjalastjóra hefði ekki komið til. Hún talaði um að í 

framhaldinu hefði skjalastjórinn áunnið sér mikla virðingu og stuðning innan fyrirtækisins, 

bæði hjá starfsmönnum en þó sérstaklega hjá yfirmönnum: 

 

En hérna, hér er mikill meðbyr og því held ég til dæmis, að þetta skráningarverkefni, eða 

verkefnið þegar við vorum að fara á markað, þá sáu allir hvað þetta voru stórkostleg 

vinnubrögð sem hún gerði hérna. Það var aldrei ruglingur á gögnum, alltaf rétt merkt og 

alltaf hægt að finna þetta. Og bankinn sem vann með okkur, sagði að hann hefði aldrei 

fengið þetta eins vel gert. Það var bara þannig. Þannig að hérna, ég held að það hafi líka 

selt þetta sko.  
 

 Bára sagði að það væri ekki nóg að hafa gott rafrænt skjalastjórnarkerfi ef ekki fylgdi með 

skjalastjóri til að stýra kerfinu. Hún sagði að það þyrfti að vera skjalastjóri á hennar vinnustað 

og vildi meina að hún myndi frekar vilja hafa skjalastjóra heldur en gæðastjóra, „af því að í 

svona fyrirtæki þarf skjalastjóra“. Bára sagðist ekki vita hvernig hún færi að ef ekki væri 
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skjalastjóri starfandi hjá fyrirtækinu og skilur stundum ekki hvernig starfsfólk fór að á fyrri 

vinnustað hennar þar sem ekki var starfandi skjalastjóri.  

 Sara, starfsmaður í sama einkafyrirtæki A, sagði gríðarlega mikilvægt að hafa skjalastjóra 

innan fyrirtækisins því hann sæi til þess að starfsfólk gæti gengið að gögnum sínum vísum og 

vistað þau á rétta staði. Hún talaði einnig um að aðgengi að öllum skjölum væri mun betra 

vegna hans. Skjöl væru nú merkt á markvissan hátt og vistuð inn í skjalasafnið sem rafræn 

skjöl. Aðgengi að mikilvægum frumgögnum fyrirtækisins á pappír sem ekki væri hægt að 

nálgast rafrænt hefði einnig skánað mikið, þar sem skjalastjóri hefði útbúið nákvæmt yfirlit yfir 

þau. Það gerir starfsmönnum kleift að sitja í sætum sínum og finna út hvar viðkomandi 

frumgögn eru geymd og þeir þurfa því ekki að eyða dýrmætum tíma sínum í að leita þeirra. 

Sara sagði að þetta væri starfsfólki ákaflega mikilvægt og mikill vinnusparnaður fyrir það: 

 

Eitt af því nýja sem við fengum með skjalastjóra, er að það var búinn til listi eða yfirlit yfir 

í raun og veru öll gögn sem til eru samkvæmt ákveðnu númeraflokkunarkerfi. Þannig að 

ég á í raun og veru að geta bara fundið í hvaða hillu ég ætti mögulega að leita, í stað þess 

að fara niður í kjallara í skjalasafnið og þurfa að leita í kringum mig. Þannig að það er mun 

einfaldara að leita og öll skjöl sem fara niður, þau eru skráð og skrásett. Skjalastjórinn er 

búinn að vinna mjög flott starf hérna innanhúss hvað þetta varðar.  
 

 Sara taldi að í hennar fyrirtæki yrði að vera starfandi skjalastjóri. Það væri ekki nægilegt 

að hafa eingöngu gott rafrænt skjalastjórnarkerfi því það þyrfti að breyta svo mörgu og aðlaga 

það kerfinu. Því þyrfti sérfræðingur að sinna kerfinu og taldi Sara að sú þekking sem skjalastjóri 

hefur væri ákaflega mikilvæg þegar kæmi að þeim málum. 

Sara sagði að skjalastjóri væri fyrirtækinu einnig mikilvægur af því að þetta væri það stórt 

fyrirtæki. Því væri starf skjalastjóra gríðarlega mikilvægt til að halda málefnum þess í horfi. 

Hún sagði einnig að eftir að fyrirtækið fór á markað þá hefði mikilvægi skjalastjóra komið enn 

frekar í ljós því þá þurfti að halda mjög vel utan um öll skjöl og sinnti hann því starfi af 

kostgæfni.  

 Sara sagði að þegar hún byrjaði hjá fyrirtækinu fyrir 12 árum hefði hún ekki áttað sig á 

mikilvægi skjalastjóra og tengdi það eingöngu við starf bókasafnsfræðinga. Í dag gæti hún hins 

vegar ekki hugsað sér fyrirtækið án skjalastjóra og hún gerði sér grein fyrir hvað starf hans 

auðveldaði starfsmönnum að halda utan um skjöl sín. En hér áður fyrr, áður en hún kynntist 

starfi skjalastjóra, taldi hún það óþarft. Hún sagði: 
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Það kom mér mjög á óvart, þegar að það byrjaði hér skjalastjóri, því ég hafði bara hugsað 

mér, bókasafnsfræðing, þú veist. Ég gæti ekki hugsað mér fyrirtækið án skjalastjóra í dag, 

skilurðu. En fyrst var ég ekki alveg að kaupa þetta. Ekki fyrr en búið var að kenna okkur á 

kerfin og við komin þetta langt inn í þau. Núna aftur á móti geri ég mér grein fyrir því hvað 

þetta er gríðarlega mikilvægt starf og hvað það er miklu auðveldara að halda utan um 

skjölin og annað. Þannig að ég sæi okkur ekki vera án skjalastjóra í dag en ég gerði það 

alveg þegar skjalastjóri byrjaði. Af því að ég hafði ekki þekkinguna en núna er búið að 

koma þekkingunni inn hjá manni. 
 

 Lárus, yfirmaður skjalastjóra í opinberu fyrirtæki, taldi að í hans fyrirtæki þyrfti að vera 

starfandi skjalastjóri. Það væru meiri kröfur gerðar til opinberra fyrirtækja en einkafyrirtækja 

og almennt séð hélt hann að það væri meiri þörf á skjalastjórum hjá opinberum fyrirtækjum, 

bara út af kröfum um vistun gagna. Hann hélt að það væri miklu óalgengara í einkageiranum 

að fyrirtæki væru með sérstakan skjalastjóra. Hann taldi að ef skipulagsheild ætlaði að innleiða 

rafrænt skjalastjórnarkerfi á annað borð þyrfti oftast að fylgja því skjalastjóri til þess að stýra 

því.  

 Lárus taldi að skjalastjóri væri mikilvægur fyrir fyrirtækið því annað starfsfólk væri ekki 

dags daglega að hugsa um aðgengismál að gögnum. Það væri bara of upptekið í sínum störfum. 

Því væri mikilvægt að ráða skjalastjóra sem spáir í efnisorðaflokkun, skipulagningu og 

uppbyggingu gagna og héldi almennt utan um gögn fyrirtækisins. Hann sagði að þau fyrirtæki 

sem þyrftu að halda upp á gögn sem væru eldri en eins árs, ættu að ráða til sín skjalastjóra til 

að sinna þeim málum: 

 

Þetta snýst kannski um vinnuhagræðingu til lengri tíma. Aðgengi að gögnum á 

sameiginlegum drifum geta verið góð til skemmri tíma en ef þú horfir til lengri tíma þarf 

eitthvað kerfi til að vista þetta og þú þarft einhvern veginn að hugsa þetta öðruvísi. Bæði 

varðandi bara efnisorðaflokkun, skipulagningu og strúktúr á gögnum. Ef þú hefur ekki 

skjalastjóra til að hugsa um aðgengismál og svona aðeins fram í tímann og hvernig þetta 

lítur út og hvernig fyrirtækið á að haga sér, þá hugsa ég að enginn annar geri það. Það er 

enginn innan fyrirtækisins að fara að taka boltann varðandi að hugsa um aðgengi að 

gögnum inn í framtíðina og strúktúr á gagnavistun og annað. Ef þú ert ekki með 

skjalastjóra, þá hugsa ég að það sé enginn sem taki boltann og fari að spá í þetta upp á sitt 

eindæmi. Þannig að því leyti þá, ef að aðgengi að gögnum sem eru eldri en eins árs eru 

mikilvæg fyrir fyrirtækið, þá, held ég að það sé nauðsynlegt að huga að manneskju í þetta 

hlutverk. 
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 Lárus sagði að hann teldi mikla þörf á skjalastjórum og skjalastjórn og hélt að mikilvægi 

skjalastjóra ætti ekki eftir að minnka í framtíðinni heldur aukast. En hann hélt líka að hlutverk 

skjalastjórans ætti einhvern veginn eftir að breytast og taldi að svona 80-90 % þess ætti eftir 

að verða rafrænt og að skjalavistun færi í framtíðinni fram af hörðum diskum yfir í ský. 

 Rósa, starfsmaður í sama opinbera fyrirtæki, sagði að skjalastjóri væri algjört lykilatriði í 

sínu fyrirtæki, sérstaklega þar sem það væri eiginlega nokkurs konar ríkisfyrirtæki og þyrfti að 

uppfylla ströngustu kröfur um skjalamál. Hún sagði að þessi stærð fyrirtækis og þau málefni 

sem þar væru innanhúss krefðust þess að þar væri starfandi skjalastjóri. Að hennar mati væri 

það mikilvægt að fyrirtækið hefði öflugan skjalastjóra sem hefði góða þekkingu á skjalamálum 

því hann héldi utan um alla skjalastýringu fyrirtækisins. Hann þyrfti að þekkja vel allar 

reglugerðir og skyldur fyrirtækisins og hvernig ætti að meðhöndla skjöl og hvaða skjöl þyrfti 

að vista og hvað ætti ekki heima í skjalakerfinu. Hún sagði mikilvægt að fyrirtækið hefði 

einhverja manneskju sem virkilega kynni þessi fræði og gæti leiðbeint starfsmönnum í 

skjalamálum: 

 

Skjalastjóri verður alltaf að stýra þessu, af því að skjalastjóri, hann eiginlega svona 

samhæfir svolítið verklagið hjá okkur, að við séum ekki bara svona villt og bara gerum 

þetta eftir eigin höfði. Þannig að alla vega í svona fyrirtæki er það ekki spurning, það 

verður að vera skjalastjóri. 

 

 Hún sagði líka að það væri mjög mikilvægt að starfsmenn ættu auðvelt með að finna 

gögnin sín og að þar hefði skjalastjórinn hjálpað þeim mikið í starfi. Auk þess hefði hann séð til 

þess að öll gögn væru rekjanleg og það væri algjört lykilatriði fyrir fyrirtækið. 

 Rósa sagði að skjalastjórinn hefði bætt starfsemi fyrirtækisins umtalsvert þar sem nú væri 

hægt að nálgast alla samninga og lykilgögn fyrirtækisins rafrænt í rafræna 

skjalastjórnarkerfinu. Það væri til mikilla þæginda fyrir starfsfólk, því áður þurfti það að leita í 

fjölmörgum möppum í hinum og þessum hillum eða biðja ritara fyrirtækisins að finna 

viðkomandi skjöl fyrir sig. Hún sagði: 

 

Við gerum þær kröfur að hafa allt miðlægt í dag. Nú erum við allt í einu búin að fatta það 

hvað þetta var þægilegt, að vera ekki með þetta í einhverjum pappírsskáp frammi og 

ritarinn fann þetta til fyrir mann. Eða þurfa að fletta í gömlum gögnum út um allt í 

einhverjum kössum. Nú er þetta bara skjalað inn í svona miðlægt kerfi og maður er bara 

að vinna og maður vill bara leita að sínum gögnum sjálfur, bara hafa þau uppi.  
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 Rósa talaði líka um að eftir að skjalastjóri tók til starfa og hóf skjalastýringu hefðu öll 

skjalamál fyrirtækisins verið tekin fastari tökum og að starfsmenn væru betur upplýstir um 

þau. Hún sagði að starfsmenn væru auk þess meðvitaðri um skjalavistun og kynnu mun betur 

á rafræna skjalastjórnarkerfið og vissu betur hvar þeir ættu að geyma hlutina og hvernig þeir 

ættu að halda utan um þá. Að auki sagði hún að skjalastjóri þarfagreindi hverja deild, þar sem 

hann færi yfir hvers lags erindi og skjöl sem bærust viðkomandi deild, hvaða gögn þyrfti að 

halda utan um og hvaða gögn bæri fyrirtækinu skylda til að halda utan um.  

 Baldur, yfirmaður skjalastjóra í ráðuneyti, sagði að skjalastjóri væri afar mikilvægur á 

sínum vinnustað þar sem hann ynni í opinberri stjórnsýslu. Skjalavistun og þá sérstaklega 

rafræn skjalavistun skipti þar gríðarlega miklu máli, að allt væri skráð og aðgengilegt. Baldur 

sagði að skjalastjóri væri ráðuneytinu brýn nauðsyn og hann sæi ekki fyrir sér hvernig 

ráðuneyti ætti að geta „fúnkerað“ ef það hefði ekki virka skjalastjórn. Hann sagði talsverða 

orku fara í að ganga rétt frá málunum og „grúska“ í skjalamálum og að skjalastjórinn með sína 

fagþekkingu væri rétti aðilinn til að sinna þeim hlutum. Hann sagði það skipta miklu máli að sá 

sem væri í forsvari fyrir skjalamál ráðuneytisins væri manneskja sem vissi alveg upp á hár hvað 

hún væri að gera. Ráðuneytið yrði að halda vel utan um sín gögn og eftirfylgni og rekjanleiki 

mála þyrfti að vera mikill. Hann sagði: 

 

Þetta er opinber stjórnsýsla, við þurfum að geta rakið allt sem við gerum og gert grein fyrir 

því og þess vegna er gríðarlega mikilvægt að hér sé haldið utan um, bæði öll gögn sem 

koma, ákvarðanir sem eru teknar, hvernig þeim er lokið og annað þess háttar. Þannig að í 

opinberri stjórnsýslu er skjalavörður mjög mikilvæg fúnksion. Við höfum gríðarlega ríka 

skyldu til að geta staðið skil á öllum okkar gjörðum og gögnum sem okkur berst og allt sem 

við látum frá okkur. Skjalastjóri er bara mjög mikilvægur hlekkur í þeirri keðju að tryggja 

það að við getum staðið skil á þessu. 

 

 Baldur sagði að það þyrfti skjalastjóra í svona starfsemi, því almennir starfsmenn hefðu 

ekki þessa þekkingu og yfirsýn sem skjalastjóri hefur. Hann sagði að ef það ætti að reka 

ráðuneytið án skjalastjóra þá þyrfti að skóla mannskapinn til sem vinnur í stjórnsýslunni með 

allt öðrum hætti en gert væri í dag og taldi ekkert hagræði í því. Hann sagði að ráðuneytið gæti 

ekki verið án skjalastjóra því heildarfjöldi þeirra skjalamála sem kæmu inn í ráðuneytið á ári 

hverju væri um og yfir 100 þúsund. Ef ráðuneytið hefði ekki virka skjalastjórn og virkt rafrænt 

skjalastjórnarkerfi til þess að halda utan um þessi mál, þá færi mikill tími starfsmanna bara í 

það að „gramsa“ og leita að gögnum. Hann sagði: 
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Skjalastjórn er eitthvað sem þarf að vera til staðar í ráðuneyti. Ég sé ekki opinbera 

stjórnsýslu, eins og kröfur eru til hennar í dag, „fúnkera“ öðruvísi en það sé haldið vel utan 

um þetta og bara fréttaflutningur af þeim vandamálum sem koma upp í stjórnsýslu, er 

bara til áréttingar á því. Um leið og ekki finnast gögn, þá er strax farið að tala um það að 

það sé spillingarmál eða mögulegt slíkt, eða eitthvað þess háttar. En sem betur fer er það 

nú sjaldan, yfirleitt bara mannleg mistök en þetta er bara svona til áréttingar á því hvað 

það skiptir okkur miklu máli að geta alltaf staðið skil á öllum gögnum og ákvörðunum sem 

eru teknar. 
 

 Þórdís, starfsmaður í sama ráðuneyti, sagði að skjalastjóri væri algjörlega ómissandi á 

hennar vinnustað þar sem hún starfaði í opinberri stjórnsýslu. Hún sagði að þar giltu mjög 

strangar reglur um skjalavistun og að starfsmenn gætu ekki gert hlutina bara eins og þá langaði 

til að gera. Þeir yrðu að fara eftir vissum lögum og reglum. Hún sagði að halda þyrfti vel utan 

um öll erindi sem bærust ráðuneytinu og svara öllum fyrirspurnum. Hún áleit að það væri í 

verkahring skjalastjóra að fylgjast með því að það væri gert og því taldi hún að starf 

skjalastjórans væri eitt mikilvægasta starfið í húsinu: 

 

Öll erindi eru skráð og það er haldið utan um pappíra og erindi sem berast og það þarf að 

svara hverju einasta erindi sem berst í húsið sama hversu fáránleg fyrirspurn það er, það 

þarf að svara þessu öllu.  

 

 Hún taldi að það myndi engan veginn duga að hafa bara rafrænt skjalastjórnarkerfi og 

engan skjalastjóra. Hún sagði að tölvudeild ráðuneytisins væri ekki staðsett í húsinu og því 

enginn tölvumaður til að aðstoða starfsmenn í hinum daglegu störfum. Skjalastjórinn þyrfti því 

að sinna hans starfi en vissulega gæti skjalastjórinn leitað ráða hjá tölvudeildinni og kallað 

hana í húsið ef upp kæmu mál þar sem hann þyrfti aðstoð. Þórdís sagði að starfsmenn gætu 

aldrei lifað það af að hafa ekki skjalastjóra í ráðuneytinu og því taldi hún að starf skjalastjórans 

væri eitt mikilvægasta starfið í húsinu og áleit að allir starfsmenn gerðu sér grein fyrir því. 

 Þórdís sagði ennfremur að skjalastjóri hefði bætt starfsemi ráðuneytisins töluvert þar sem 

búið væri að koma öllum gögnum þess yfir á rafrænt form. Hægt væri að nálgast öll mikilvæg 

gögn ráðuneytisins, bæði gömul og ný, í rafræna skjalastjórnarkerfinu. Áður fyrr þá þurfti fólk 

að finna út úr því sjálft hvar viðkomandi gögn væru vistuð. Þar að auki væri nú allur póstur 

skannaður inn og sendur rafrænt á starfsmenn. Þórdís sagði að það væri mikill vinnusparnaður 

og flýtti fyrir afgreiðslu mála og að öll vinna væri skilvirkari og starfsmenn gætu unnið hraðar: 
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Þetta náttúrulega flýtir fyrir öllu í staðinn fyrir að pappírar séu að lufsast hér upp gangana, 

tekur tvo daga að fá pappírinn og þannig. Þetta er bæði hraðvirkara og skilvirkara. Kannski 

aðeins meiri hætta á að eitthvað falli á milli þilja, allavega þarf hver og einn bara að fylgjast 

vel með sínum málum. 

 

 Erla, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki B, sagði að skjalastjórn og skjalastjóri væri 

mikilvægur sínu starfsfólki því það væri að meðhöndla mikilvæg skjöl allan daginn og frumgögn 

fyrirtækisins mættu alls ekki týnast. Því þyrfti skráning, vistun og geymsla gagna að vera í góðu 

horfi. 

 Hún sagði það ekki vera nóg að hafa eingöngu rafrænt skjalastjórnarkerfi vegna þess að 

skjalastjóri þyrfti alltaf að koma að málum. Hún sagði að skjalastjóri væri best til þess fallinn 

að setja upp, flokka og skipuleggja gögnin í kerfinu. Hún áleit að það væru ekkert allir 

starfsmenn sem hefðu þekkingu og hæfileika skjalastjóra til að bera og því væru skjalastjórar 

mikilvægir. Þó aðrir starfsmenn gætu haft eitthvert ákveðið skipulag á hlutunum, þá væri það 

öðruvísi en það kerfi sem faglærðir skjalastjórar nota, þar sem þeir hafa lært vissar 

flokkunaraðferðir í námi sínu. Erla taldi að það yrði að vera starfandi skjalastjóri í þeim 

fyrirtækjum þar sem gagnamagnið væri mikið og varðveisla frumskjala mikilvæg. Hún sagði 

einnig að skjalastjórar væru mikilvægir vegna kunnáttu sinnar varðandi geymslu, grisjun og 

förgun skjala. Þeir hefðu þekkingu á því hvernig taka ætti á slíkum málum. Hún sagði: 

 

Þegar það koma svona skjalastjórar inn og þá finnur maður strax að það er sett svona 

ákveðið skipulag á hlutina. Það var ákveðið skipulag en það var kannski ekki nægilega gott, 

en það er orðið töluvert betra. Líka varðandi förgun og fleira á skjölum. Þannig að 

pappírsmagnið hefur alveg dregist saman. Auðvitað þarf að geyma frumskjöl og þau eru 

bara sett í eldtrausta geymslu og svona, en þetta er allt fælað og merkt. Þannig að þetta 

skiptir miklu máli finnst mér og það hefur orðið algjör breyting á skjalavörslu. Þó hún hafi 

verið til hérna áður fyrr, þá var þetta bara í möppum og geymslum eftir árum og þú leitaðir 

bara eftir málanúmeri en þetta er mun betur flokkað í dag og sérstaklega eftir að við 

fengum þennan rafræna skjalaskáp þá er það bara allt, allt annað. 
 

 Erla taldi að skjalastjórinn hefði bætt starfsemi fyrirtækisins töluvert. Hann hefði, til að 

mynda lagt mikla vinnu í tiltekt á sameiginlegu á drifi skipulagsheildar en starfsmenn voru 

honum innan handar við tiltektina og flutningin á skjölunum. Hann hefði fært gögnin og 

flokkað þau niður í yfir- og undirflokka, þannig að það væri auðveldara að leita og mun skýrara 

væri nú hvar skjöl ættu að vera og hvernig þau væru vistuð. Hún sagði: 
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Þeir sem eru að nota eða vista gögnin, þeir kannski vista það bara meira hjá sér, þó að það 

eigi að vera miðlægt. Og það er það sem við erum kannski að reyna að breyta, þar sem er 

verið að nota dags daglega af öllum, að það sé miðlægt og það sé aðgengilegt fyrir alla. En 

annað sem er bara persónulegt, að það sé allt vistað á sínu H-drifi eða hvað sem það 

kallast en hitt er í sameiginlega hlutanum og það þarf tiltekt þar. 
 

 Erla sagði að skjalastjórinn hefði auk þess komið gæðahandbók fyrirtækisins í gagnið en 

hana átti að taka í notkun þegar rafræna skjalastjórnarkerfið var innleitt fyrir nokkrum árum. 

Það hefði hins vegar ekki verið gert fyrr en núverandi skjalastjóri hóf störf. Erla sagði að hún 

teldi skjalastjóra afar mikilvæga og fyrirtæki réðu þá ekki til sín ef þeir væru óþarfir. 

 Helga, starfsmaður í sama einkafyrirtæki B, sagði að skjalastjóri væri mjög mikilvægur í 

hennar fyrirtæki. Hann ynni að því að tryggja að öll skjöl væru vistuð í sameiginlegan 

gagnagrunn en ekki á einkadrif starfsmanna. Hún sagði að á þann hátt væri hægt að nálgast 

tiltekin gögn ef viðkomandi starfsmaður væri fjarverandi: 

 

… því að enginn er eilífur, þú veist og það geta komið upp hlutir þar sem þarf bara að vera 

hægt að komast í þessi gögn, það verður bara að vera hægt. 

 

 Hún sagði að auk þess væri skjalastjórinn mikilvægur til að stýra rafræna 

skjalastjórnarkerfinu því það væri alltaf eitthvað nýtt að koma fram sem þyrfti að skoða og 

lagfæra. Kerfið væri ekki bara lagfært einu sinni og svo aldrei meir. Þar að auki taldi hún 

skjalastjóra mikilvægan til að fylgja eftir einhvers konar geymslu- og grisjunarreglum og þar 

taldi hún engan hæfari til þess en útlærðan skjalastjóra. 

 Helga sagði að skjalastjórinn hefði bætt nokkuð starfsemi fyrirtækisins og til að mynda 

hefði hann tekið saman verklýsingar og komið gæðahandbók fyrirtækisins í gagnið. Hann hefði 

séð til þess að gæðahandbókin væri notuð og henni viðhaldið og hún endurbætt 

reglulega. Fyrir vikið þekkja allir starfsmenn gæðahandbókina því skjalastjórinn er ekki einn 

um að setja breytingar inn í hana og því finnst starfsmönnum eins og þeir eigi allir hlut að máli. 

Fyrir vikið er gæðahandbókin betur nýtt þar sem hún er ekki bara eign og hugarfóstur 

skjalastjórans. 

 

4.1 Samantekt 

Þeir viðmælendur sem unnu hjá opinberum skipulagsheildum og opinberri stjórnsýslu töldu 

skjalastjóra mikilvægan til að aðstoða skipulagsheildirnar við að uppfylla þær lagalegu kröfur 
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sem gerðar eru til opinberra skipulagsheilda. Opinberar skipulagsheildir þurfa að uppfylla 

ströngustu kröfur um skjalavistun, allt þarf að vera skráð og aðgengilegt og eftirfylgni og 

rekjanleiki mikill. Þeir sögðu að því væri skjalastjóri mikilvægur fyrir þær til að sinna þeim 

málum því hann þekkir lög og reglugerðir og skyldur skipulagsheilda. 

 Einnig kom fram að viðmælendur álitu skjalastjóra mikilvægan til að halda röð og reglu á 

rafrænu skjalasafni skipulagsheildar og halda utan um mál hennar og tryggja að mál væru rétt 

vistuð og að þau væru aðgengileg. Auk þess sögðu þeir hann vera mikilvægan vegna þess að 

hann sæi um að öll pappírsskjöl væru varðveitt á réttan hátt og á viðeigandi stöðum. Þeir 

sögðu hann einnig mikilvægan því hann bæri ábyrgð á frágangi skjala og kæmi í veg fyrir að 

skjöl glötuðust eða týndust. Þeir töluðu auk þess um að skjalastjóri tryggði varðveislu og 

aðgengi að mikilvægum frumgögnum skipulagsheildar sem ekki væri hægt að nálgast rafrænt, 

gögn sem sum hver væru jafnvel 30 ára eða eldri en þrátt fyrir það enn mikilvæg 

skipulagsheildinni. 

 Auk þess álitu viðmælendur skjalastjóra vera mikilvægan því hann sæi til þess að öll 

pappírsgögn skipulagsheildar, gömul eða ný, væru skönnuð inn í rafræna skjalastjórnarkerfið 

og þeim komið þannig á rafrænt form. Þannig gæti starfsfólk nálgast mikilvæg lykilgögn í 

rafræna skjalastjórnarkerfinu en það er því til mikilla þæginda. Auk þess leiðir það af sér mikinn 

vinnusparnað því þá þarf starfsfólkið ekki að eyða miklum tíma í að leita að gögnum í 

skjalageymslum skipulagsheildarinnar eða sameiginlegum drifum starfsmanna.  

 Þar að auki töldu viðmælendur skjalastjóra vera mikilvægan því hann ýtti undir að 

starfsfólk tæki til á sameiginlegum drifum skipulagsheildarinnar og einkadrifum starfsfólks en 

það tryggði að öll gögn skipulagsheildarinnar væru staðsett á einum stað í hinu rafræna 

skjalastjórnarkerfi. Þeir sögðu hann einnig mikilvægan því hann tryggði það að starfsmenn 

fylgdu vissum lögum og reglum í skjalavistun en gerðu ekki bara það sem þeir vildu hvað 

viðkemur skjalamálum. Auk þess álitu þeir að skjalastjóri sæi um að allur innsendur póstur 

væri skannaður inn og sendur rafrænt á starfsmenn en það flýtti fyrir allri afgreiðslu mála.  

 Tveir viðmælenda töluðu um að skjalastjóri hefði verið skipulagsheild sinni afar 

mikilvægur þegar það fór á almennan markað því hann hefði séð um að safna saman og halda 

utan um öll gögn skipulagsheildarinnar sem þurfti til að það yrði að veruleika. Einn 

viðmælenda sagði að skjalastjóri hefði verið skipulagsheild sinni mikilvægur við söfnun 

upplýsinga við gerð „Rannsóknarskýrslu Alþingis“. 
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 Allir viðmælendurnir voru sammála um að skjalastjóri væri mikilvægur til að stýra hinu 

rafræna skjalastjórnarkerfi, því sífellt þyrfti að lagfæra það og aðlaga. Einn viðmælenda talaði 

um að skjalastjóri væri mikilvægur til að aðstoða starfsmenn í hinum daglegu störfum, þar sem 

tölvumaður viðkomandi skipulagsheildar væri staðsettur í annarri byggingu og því þyrfti 

skjalastjóri að miklu leyti að sinna hans starfi.  

 Einnig kom fram að viðmælendur álitu skjalastjóra mikilvægan þar sem starfsmenn hefðu 

ekki sömu menntun og skjalastjóri og þar með ekki þá þekkingu og yfirsýn sem hann byggi yfir. 

Þeir sögðu að starfsmenn hefðu ekki tíma til að sinna því sem skjalastjóri sæi um því þeir væru 

uppteknir í sínum daglegu störfum og væru ekkert að velta fyrir sér öryggi og aðgengi gagna. 

 Þar að auki álitu viðmælendur skjalastjóra mikilvægan því hann hefði þekkingu á því 

hvernig ætti að taka á geymslu, grisjun og förgun skjala, þar sem hann hefði kunnáttu og 

þekkingu á þeim málum og væri með geymslu- og grisjunarreglur á hreinu. 

 Tveir viðmælenda töluðu um að skjalastjóri væri mikilvægur því hann hefði komið 

gæðahandbók skipulagsheildarinnar í gagnið og séð um að hún væri reglulega uppfærð og að 

starfsmenn ynnu samkvæmt henni. Einn viðmælanda taldi skjalastjóra það mikilvægan að ef 

hann ætti að velja á milli gæðastjóra og skjalastjóra þá myndi hann frekar vilja hafa skjalastjóra 

starfandi við skipulagsheildina. 

 Auk þess sögðu tveir viðmælenda að mikilvægi skjalastjóra myndi án efa aukast í komandi 

framtíð, þar sem rafræn skjalastjórn er alltaf að ryðja sér meir og meir til rúms. Þeir töldu að 

hún myndi eflaust færast frá drifum yfir í skýjaþjónustu og því væri mikilvægt að skjalastjórar 

væru til staðar til að stýra og halda utan um þau mál.  

 Mikilvægi skjalastjóra kom greinilega fram hjá öllum viðmælendum og voru þeir sammála 

um að hann tryggði að öll gögn skipulagsheildarinnar væru vistuð í rafræna skjalastjórnarkerfið 

og að starfsfólkið gæti gengið að gögnum sínum vísum. Einnig væri hann mikilvægur til þess 

að sjá um að skipulagsheildin gæti starfað samkvæmt lögum og reglum. 
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5.  Hlutverk skjalastjóra 

 

Í þessum kafla er rætt um hvað þátttakendur rannsóknarinnar töldu vera hlutverk skjalastjóra 

innan skipulagsheildar. Þegar skjöl voru eingöngu á pappírsformi var einungis litið á 

skjalastjóra sem vörslumenn slíkra skjala. En í dag í heimi dreifðra rafrænna skjala er það í 

verkahring skjalastjóra að halda utan um myndun, dreifingu, geymslu, endurheimt, varðveislu 

og verndun skráðra upplýsinga. Þeir yrðu auk þess að tryggja að rafræna skjalastjórnarkerfið 

sem sér um viðhald, aðgang og verndun skjala virkaði, óháð því á hvaða formi skjölin væru 

(Hughes, 2003, bls. 120). 

 

Ísak, yfirmaður skjalastjóra í opinberri stofnun, sagði það eitt helsta hlutverk skjalastjóra 

að halda utan um skjalasafn stofnunarinnar og sjá um það. Það væri líka hlutverk hans að sjá 

til þess að stofnunin fylgdi þeim lögum og reglum sem opinberar skipulagsheildir þurfa að 

fylgja. Hann áleit það vera hlutverk skjalastjóra að tryggja að stofnunin væri að gera það sem 

hún ætti að gera samkvæmt lögum. Hann taldi einnig að stór hluti af starfi skjalastjórans væri 

að kynna fyrir starfsfólki þær breytingar sem yrðu á þeim lögum og reglugerðum sem stofnunin 

þyrfti að fylgja. Skjalastjóri ætti að útlista fyrir starfsfólki hvað viðkomandi breytingar hefðu að 

segja fyrir stofnunina og hvað henni bæri að gera í framhaldinu. Hann nefndi sem dæmi 

breytingar á upplýsingalögum en skjalastjóri stofnunarinnar hefði einmitt kynnt breytingar á 

þeim fyrir starfsfólki stofnunarinnar þegar nýju upplýsingalögin tóku gildi um áramótin 2012-

2013. Hann sagði: 

 

Það er talsvert stór hluti bara þegar það eru breytingar á upplýsingalöggjöfum eða 

upplýsingalögum. Þá er það hennar að kynna, - sem hún hefur gert. Hún hefur kynnt þær 

breytingar og hvað okkur ber að gera í framhaldi af því. Þannig að það er stóra hlutverkið, 

passa upp á þetta, fylgjast bara með notkun á öllu saman. Þannig að ég held að það sé 

stóra málið.  
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Ísak sagði að hlutverk skjalastjóra væri einnig að stýra rafræna skjalastjórnarkerfinu en 

skjalastjóri hefði ýmislegt um það að segja hvernig skjöl væru sett þar inn. Hann sagði að 

skjalastjórinn væri ekki einn um að setja skjöl inn í rafræna skjalastjórnarkerfið, þar sem 

umfang skjala hjá stofnuninni væri það mikið að margir starfsmenn sæju um að skanna inn 

skjöl og setja inn í kerfið og tengja það réttum málum. Skjalastjórinn sæi þó alfarið um að stýra 

kerfinu. 

Ísak sagði það hlutverk skjalastjóra að sinna kennslu eða fræðslu um skjalamál. Hann taldi 

skjalastjórann eiga stóran þátt í velgengi rafræna skjalastjórnarkerfisins, þar sem hann tæki 

alla nýliða í kennslu og taldi Ísak það skipta sköpum. Að auki væri skjalastjórinn reglulega með 

kennslu á rafræna skjalastjórnarkerfið og væri því stöðugt að ýta á að starfsfólk notaði kerfið. 

Ísak áleit það vera ástæðu þess að kerfið væri notað eins mikið og raun bæri vitni en taldi 

einnig að alltaf mætti gera betur. 

Ísak sagði það einnig hlutverk skjalastjóra að undirbúa og ganga frá skjölum sem ættu að 

fara í varanlega geymslu á Þjóðskjalasafn Íslands og þessa dagana væri skjalastjóri einmitt að 

ganga frá slíkum hlutum fyrir stofnunina. Ísak taldi það vera almennt hlutverk skjalastjóra að 

fylgjast með lagabreytingum og finna út hvernig stofnunin gæti gert hlutina á einfaldari hátt.  

Ísak, taldi annað starfsfólk vera nokkuð misjafnt í afstöðu sinni gagnvart hlutverki 

skjalastjóra. Hann hélt að sumir teldu starf skjalastjóra vera til trafala og hægja á vinnu þeirra, 

á meðan aðrir væru mjög þakklátir fyrir að geta leitað til skjalastjórans og fengið aðstoð hjá 

honum og litu á starf hans sem góða þjónustu. Hann sagði: 

 

Ég veit ekki, það er eins misjafnt eins og fólkið er margt. Sumum finnst þetta vera vesen, 

vera hægja á þeim. Aðrir eru bara mjög fegnir vegna þess að þeir vita ekki hvar þeir eiga 

að finna skjölin og álíta þetta bara góða þjónustu. Þannig að ég held að almennt sé góður 

skilningur á þessu starfi. Þetta er nauðsynlegt. 
 

Hann hélt þó að flestir starfsmenn álitu að skjalastjóri væri bara sá aðili sem sæi um að 

stofnunin fylgdi kröfum um meðhöndlun skjala. Hann væri sá aðili sem stýrði því hvernig skjöl 

væru flokkuð og hvar þau væru geymd og svo framvegis. Hann áleit þó að starfsfólk væri ekki 

mikið að velta fyrir sér hlutverki skjalastjóra svona dags daglega, á meðan það finnur skjölin 

sín. Hann hélt því fram að almennt væri starfsfólk ekki mikið að ræða um starf skjalastjóra sín 

á milli.  
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Adda, starfsmaður í sömu opinberu stofnun, sagði að hlutverk skjalastjóra væri að sjá um 

daglegt utanumhald skjala og vita hvar mál stofnunarinnar væru og fylgja þeim eftir. Auk þess 

væri það hlutverk skjalastjóra að sjá til þess að rafræna skjalastjórnarkerfið ynni rétt. Hún sagði 

að þar að auki væri það hlutverk skjalastjóra að þróa og skipuleggja „ferla“ og búa til „tæki og 

tól“ fyrir starfsfólk svo að það gæti sinnt starfi sínu.  

Hún sagði að skjalastjóri þyrfti einnig að fylgjast með ef einhvers staðar vantaði eitthvað 

upp á og sjá til þess að skjalamál stofnunarinnar gengju snurðulaust fyrir sig og starfsfólkið 

fyndi pappírana sína. Hún sagði að hann þyrfti líka að tryggja að stofnunin fylgdi þeim lögum 

og reglum sem opinberar stofnanir þurfa að fylgja samkvæmt lögum. 

Adda sagði að það væri líka í hlutverki skjalastjóra að stjórna hverjir hefðu aðgang að 

gögnum stofnunarinnar því það væru ekki allir starfsmenn sem mættu hafa aðgang að öllum 

gögnum. Aðgangur hvers og eins færi eftir verksviði hans og ábyrgð. Hún taldi að það væri á 

ábyrgð skjalastjóra að horfa á skjalageymslur stofnunarinnar og ákveða hvar og hvernig ætti 

að geyma pappírsskjöl og við hvaða aðstæður ætti að geyma þau til margra ára, þannig að þau 

skemmdust ekki. Hún áleit það því vera hlutverk skjalastjóra að sjá til þess að mál 

stofnunarinnar væru geymd á skipulagðan hátt, þannig að hægt væri að ganga að þeim vísum 

mörgum árum seinna. Skrá þyrfti af hverju unnið var með viðkomandi mál á þann hátt sem 

gert var á sínum tíma. Hún sagði: 

  

Það er í raun skjalastjórans að geyma málin, vita hvar þau eru geymd og hvernig, í hvaða 

röð og að það sé eitthvað kerfi á því. Þannig að, ef að það kemur upp mál seinna meir, þar 

sem stofnunin þarf að sýna fram á af hverju eitthvað var gert eða af hverju eitthvað var 

ekki gert eða eitthvað, að viðkomandi starfsmaður þú veist, geti bara náð í það og sýnt 

bara á svart á hvítu, svona var málið. 
 

Hún sagði starf skjalastjóra mjög viðamikið og að hann þyrfti að vera kunnugur mörgum 

þáttum. Hann þyrfti til dæmis að velta fyrir sér útliti allra eyðublaða stofnunarinnar, að þau 

hefðu sama yfirbragð svo sem leturtegund og lit, þ.e að samræma útlit þeirra. Hún sagði: 

 

Hlutverk skjalastjóra kemur að svo miklu víðara, eða snertir á svo miklu. Ég meina 

skjalastjóri þarf að vera með í að ákveða þú veist, bara það að öll blöð líti eins út sko. Þú 

veist, að bréfsefnið sé eins á öllu, að litirnir séu eins. Hann þarf að koma að þessu þannig 

að þetta líti svolítið „professional“ út. Þannig að það sé ekki einn að nota þessa leturgerð 

og hinn sé að nota hina leturgerðina og eitthvað svona. Þú veist lítið, ótrúlega lítið atriði 

en þetta, þú veist, snertir það sko. 
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Adda sagði að þar að auki væri það hlutverk skjalastjóra að sinna þeim bréfpósti sem 

sendur væri til stofnunarinnar. Skjalastjóri sækir hann í afgreiðsluna og gengur með hann á 

viðkomandi deildir og því þarf hann að vera „mjög hreyfanlegur“ eins og Adda orðaði það. 

Adda nefndi að skjalastjóri mætti alveg kynna starf sitt betur innan stofnunarinnar fyrir 

samstarfsmönnum sínum. Hún áleit að þar sem skjalamál stofnunarinnar væru í nokkuð 

föstum skorðum og starfsmönnum gengi vel að meðhöndla mál sín væru ekki allir alveg klárir 

á hvert hlutverk skjalastjóra væri. Hún sagði að viðhorf starfsmanna gagnvart hlutverki 

skjalastjóra skiptist til helminga. Sumir héldu að hann sæi bara um að skanna skjöl inn á rétta 

staði í rafræna skjalastjórnarkerfið eða sæi bara um að útbýtta bréfpóstinum, á meðan aðrir 

gerðu sér grein fyrir hlutverki og mikilvægi hans. Adda taldi þó að allflestir áttuðu sig á því að 

þörf væri fyrir skjalastjóra innan stofnunarinnar. Hún sagði:  

 

Mér finnst kannski vanta svolítið upp á það, allavega svona að minna á starf hans. Þetta 

er orðið frekar fast í rútínu hjá stofnuninni hvað við gerum við skjölin og hvernig þetta 

rúllar allt saman. En kannski mætti alveg vera meiri kynning á því hvað nákvæmlega 

skjalastjórinn er að gera. Sumum finnst hann eiga að skanna inn í skjalakerfið og skanna 

inn á rétta staði. En það er kannski bara lítill hluti af því sem skjalastjórinn í raun og veru 

á að gera. Það er kannski meira starfsmenn í skjalamálum sko. Aðrir halda að skjalastjórinn 

opni bara póstinn og labbi með hann, hann sé bara svona póstburðarmaður. Ég reyndar 

ef satt best að segja, þá held ég að það skiptist svona fiftí, fiftí. En ég held reyndar að flestir 

viti það nú, að það sé nú kannski ekki alveg málið. Ég held að flestir átti sig á því að við 

þurfum allavega skjalastjóra.  

  

Adda var ekki viss um hvort það væri ósanngjart af henni að segja að hún héldi að yngra 

fólkið gerði sér betur grein fyrir hlutverki og mikilvægi skjalastjóra. Hún taldi einnig að 

sumarstarfsfólkið sem kæmi nýtt inn í stofnunina og hefði ekki upplifað að hafa skjalastjóra, 

tæki honum svolítið sem sjálfsögðum hlut. Það áliti að skjalastjórn og allt það sem 

skjalastjórinn sæi um að stýra í bakgrunninum, gerðist bara af sjálfu sér. Því taldi hún að 

skjalastjórinn mætti alveg minna meira á sig til þess einmitt að undirstrika að skjalastjórn 

gerðist ekki bara af sjálfu sér. 

Bára, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki A, sagði að það væri hlutverk skjalastjórans að 

bera ábyrgð á gagnasafni fyrirtækisins. Inni í gagnasafninu eru gögnin sem stjórn fyrirtækisins 

notar, endurskoðendur, hvert og eitt svið og hver og ein deild. Þar væru líka samningar 

fyrirtækisins, verkefnavefurinn og gæðakerfið og bara „allt saman“ eins og Bára orðaði það. 
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Hún sagði að skjalastjórinn aðgangsstýrði ekki gagnasafninu þar sem því væri stýrt í gegnum 

sérstakt öryggiskerfi. Skjalastjórinn legði hins vegar grunninn að því hvernig aðgangsstýringin 

ætti að vera og væri í lykilhlutverki þegar „marka þarf upp“ aðgang starfsmanna að 

gagnasafninu. Hún sagði að þá færi hann í gegnum hvað væri æskilegur og hvað óæskilegur 

aðgangur og svo væri unnið eftir því sem hann setti upp. Bára nefndi að stefnt væri að því að 

skjalastjórinn myndi aðgangsstýra þessu gagnasafni í framtíðinni. Hún sagði að skjalastjórinn 

hefði aftur á móti aðgang að öllum gögnum í gagnasafninu þar sem hann þyrfti oft að aðstoða 

starfsmenn og lagfæra hjá þeim færslur. Bára taldi að vegna menntunar sinnar og þekkingar 

væri skjalastjórinn best til þess fallinn að stýra þessu skjalaveri. 

Bára sagði að auk þess væri það hlutverk skjalastjóra að útbúa eða endurnýja 

skjalavistunaráætlun fyrirtækisins og geymslu- og grisjunaráætlun fyrir allar deildir 

fyrirtækisins og hafa stjórn á pappírsmagni þess. Hún sagði að þó að skjalastjóri fyrirtækisins 

hefði grisjað mikið úr geymslum fyrirtækisins væru þær enn stútfullar. Hver deild fyrirtækisins 

sér um sína grisjun samkvæmt grisjunaráætlun en skjalastjóri sér um að stýra því. Markmið 

fyrirtækisins væri að reyna að rafvæða öll pappírsviðskipti en geyma þyrfti þó öll frumgögn og 

undirritaða samninga í skjalageymslu fyrirtækisins. Hún sagði það einnig vera hlutverk 

skjalastjórans að sjá til þess að rétt væri gengið frá gögnum fyrirtækisins og þeim pakkað á 

viðeigandi hátt. 

Þá nefndi hún einnig að skjalastjóri þyrfti að hafa yfirlit yfir öll eyðublöð fyrirtækisins, að 

þau litu eins út, að samræmi væri í útliti þeirra. Bára taldi að hlutverk skjalastjóra væri einnig 

að leiðbeina og aðstoða starfsmenn með skjalamál og sagði hún að skjalastjórinn sinnti mikilli 

notendaaðstoð innanhúss. 

Bára sagði að það væri líka í hlutverki skjalastjóra að búa til sniðmát fyrir starfsmenn inn í 

rafræna skjalastjórnarkerfinu til að auðvelda þeim vinnuna og tryggja að tilteknar upplýsingar 

fylgdu hverju erindi fyrir sig. Bára sagði að skjalastjóri sæi einnig um að minna starfsmenn á 

að svara þeim erindum þar sem þeir væru ábyrgðarmenn eða þeim erindum sem þeir ættu að 

sinna. Bára sagði skjalastjóra mikið „pota“ í fólk og minna það á og því væri hann mikið í 

eftirlits- og áminningarhlutverki.  

Bára, taldi að eflaust áttaði annað starfsfólk sig ekki á hvað fælist í starfi skjalastjóra. Það 

kom greinilega í ljós í nýlegri þjónustukönnun sem lögð var fyrir starfsfólk í fyrirtækinu. Bára 

sagði að þar hefði komið fram að starfsfólkið hefði ekki alveg skilning á því í hverju starf 

skjalastjóra fælist. Það gerði sér ekki alltaf grein fyrir því að þegar skjalastjórinn kæmi til að 
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aðstoða starfsmenn við að vista eitthvað, svo sem eyðublöð og annað, að þá væri hann í raun 

að aðstoða þau með skjalamál. Hún sagði: 

 

Í þjónustukönnuninni kom til dæmis í ljós að þeim finnst starf okkar vera mjög flókið. Þeir 

hafa ekki alveg skilning á því sem við erum að gera og ég held að fólk fattar ekki, þegar 

hún er að koma og hjálpa því að passa að eyðublöð séu vistuð rétt, þá fatta þau ekki alveg 

að þetta er skjalastjórnun.  
 

Bára var því ekkert viss að starfsmenn gætu svarað spurningunni; „Getur þú sagt mér 

nákvæmlega hvað gerir skjalastjóri?“ Hún taldi líklegt að þeir myndu svara „Æi hann hefur með 

þetta gæðakerfi þarna að gera“ eða „Hann sér um skilmálana og gögnin og eitthvað“. Bára 

taldi starfsfólk hins vegar alveg átta sig á hver væri skjalastjóri fyrirtækisins og að það leitaði 

mikið til hans þegar það fyndi ekki þau skjöl sem það væri að leita að. Þannig að Bára taldi fólk 

alveg vita hvert það ætti að leita ef það vantaði aðstoð í skjalamálum þó það gæti ekki alveg 

útskýrt starf skjalastjórans.  

Sara, starfsmaður í sama einkafyrirtæki A, sagði að hlutverk skjalastjóra væri ansi 

viðamikið og að margt kæmi inn á borð hans. Hún sagði að skjalastjóri hefði til dæmis áhrif á 

hvernig starfsmenn vistuðu gögn sín, hvar þeir vistuðu þau, hvernig þeir flokkuðu þau, hvernig 

þeim væri pakkað niður í öskjur til geymslu og hversu lengi þyrfti að geyma frumgögn. Hún 

sagði að það væri hlutverk skjalastjóra að halda utan um gagnasafn fyrirtækisins og fylgjast 

með vistun og geymslu skjala þangað inn. Auk þess væri það hlutverk skjalastjóra að flokka 

rafræn skjöl, vista þau og geyma á réttan hátt.  

Sara sagði að hlutverk skjalastjóra væri líka að koma að aðgangsstýringu skjala. Hún nefndi 

sem dæmi að í sinni deild væri mikið af trúnaðargögnum og hver sem væri innan fyrirtækisins 

fengi ekki aðgang að þeim skjölum sem þar væru, aðeins þeir sem þyrftu að vinna með 

viðkomandi mál.  

Auk þess sagði Sara að það væri hlutverk skjalastjóra að halda utan um birtingu á 

skilmálum fyrirtækisins, bæði á innra neti fyrirtækisins og því ytra. Hann sæi líka um að aðstoða 

starfsmenn við að halda utan um þessa skilmála og breytingar á þeim. Sara sagði að hlutverk 

hans væri líka að halda utan um vistun og breytingar á verklagsreglum og vinnulýsingum sem 

starfsmenn notuðu innanhúss og minna starfsmenn á þegar komið væri að því að endurskoða 

þær. Sara sagði það einnig vera hlutverk skjalastjóra að útbúa skjalavistunaráætlun en hún 

hefði einmitt verið uppfærð í fyrirtækinu fyrir stuttu.  
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Ennfremur nefndi Sara að hlutverk skjalastjóra fæli í sér mikla notendaþjónustu og það 

væri margt sem hann hefði gert til að hjálpa starfsmönnum við að einfalda vinnu sína. 

Skjalastjórinn hefði til dæmis aðstoðað starfsmenn við að útbúa svokallaðan „fastan texta“ 

eða sniðmát sem þeir nota við vinnu sína þegar þeir væru í samskiptum við viðskiptavini. 

Tilgangur þeirra væri að flýta fyrir vinnu starfsmanna og að auðvelda þeim starfið. Hún sagði 

að í sama tilgangi þá hefði skjalastjóri einnig útbúið allskyns eyðublöð fyrir starfsmenn til 

útfyllingar og ýmis forfyllt svæði inn í sölu- og ráðgjafakerfinu og á ýmsum 

umsóknareyðublöðum. Auk þess sagði hún að skjalastjóri hefði auðveldað starfsmönnum leit 

að gögnum sínum með því að skrá ákveðin lýsigögn á gögnin þegar þau væru vistuð.  

Sara, taldi að annað starfsfólk héldi örugglega að hlutverk skjalastjóra væri að halda utan 

um gögn, eyðublöð og skilmála fyrirtækisins. Hún taldi að flestallir gerðu sér grein fyrir 

hlutverki skjalastjóra, því bæði segði nafnið, skjalastjóri, svolítið til um það, en þar fyrir utan 

hefði skjalastjóri fyrirtækisins verið duglegur við að halda starfi sínu á lofti og kynna sig og starf 

sitt.  

Lárus, yfirmaður skjalastjóra í opinberu fyrirtæki, sagði að það væri stefna fyrirtækisins að 

vinna eftir þeirri hugmyndafræði, að hver og einn starfsmaður væri ábyrgur fyrir sinni 

skjalastjórn og gæti auðveldlega vistað gögnin sín á rétta staði. Vegna þess að skjalakerfi 

fyrirtækisins væri þannig uppsett þá snerist hlutverk skjalastjórans hjá fyrirtækinu um að 

mynda stefnu og stýra málaflokknum í rétta átt, í samræmi við stefnu fyrirtækisins og hvað 

hann teldi réttast. Lárus sagði að sjálfsögðu væri skjalastjóri fyrirtækisins í mikilli 

notendaaðstoð en hann væri ekki eingöngu að vinna við það. Þar sem málaflokkur fyrirtækisins 

væri í nokkuð góðu fari, þó auðvitað væru alltaf einhver „rekstarmálefnis hnökrar“ sem þyrfti 

að laga, sagði Lárus að skjalastjóri fyrirtækisins hefði tíma til að velta fyrir sér samsetningu og 

uppsetningu kerfisins. Hvernig „strúktúrinn“ ætti að líta út og hvernig fyrirtækið ætti að þróa 

rafræna skjalastjórnarkerfið áfram. Lárus sagði að það hafi hins vegar tekið nokkurn tíma að 

koma hlutunum á það „plan“ og talaði hann um að það hefði verið meira en „árs-skafl“ að 

komast í gegnum þegar núverandi rafræna skjalastjórnarkerfið var tekið upp.  

Lárus sagði aftur á móti að í þeim fyrirtækjum þar sem illa gengur með hina daglegu 

skjalavistun og rafræna skjalastjórnarkerfið færi allur tími skjalastjórans í aðstoð við notendur. 

Þá hefði hann ekki tíma til að sinna stefnumótun og þróun skjalastjórnar innan fyrirtækisins, 

því hin daglegu skjalamál sem starfsmenn eiga í vandræðum með ganga fyrir öllu og þeim þarf 

að sinna strax. Hann sagði:  
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Þegar gengur illa með kerfi og svona, þá er þetta mjög mikil aðstoð skjalastjórans við 

notendur. Þá víkur oft hitt, þú veist svona stefnumótun og þróun og þessi, hvað getur 

maður sagt, önnur störf víkja dálítið. Þetta er bara akút mál ef að það þarf að bregðast 

við. 
 

Lárus sagði að auk þess væri hlutverk skjalastjóra að vera ráðgjafi starfsmanna í 

skjalamálum því starf skjalastjóra væri mikið ráðgjafa- og fræðsluhlutverk. Lárus sagði að 

hlutverk skjalastjóra fæli það í sér að sjá til þess að starfsfólk vissi það sem það þyrfti að vita 

til þess að geta notað rafræna skjalastjórnarkerfið. Einnig taldi hann það vera hlutverk 

skjalastjóra, ásamt upplýsingatækninni, að sjá um að reksturinn á rafræna 

skjalastjórnarkerfinu væri góður. Hann sagði það líka vera hlutverk skjalastjóra að meta, ásamt 

upplýsingatækninni, hvort ástæða væri til að bregðast við og biðja um lagfæringar og lausnir 

á kerfinu, þegar starfsmenn kvörtuðu yfir hægagangi og einverjum hnökrum varðandi það. 

Lárus, áleit að aðrir starfsmenn gerðu sér ágætlega grein fyrir hlutverki skjalastjóra 

fyrirtækisins, þar sem skjalastjóri hefði sjálfur verið duglegur að kynna það. Lárus taldi að fólk 

áttaði sig á því að skjalastjóri hugsaði um skipulagningu á vistun gagna og „strúkturinn“ á þeim 

og fleira í þeim efnum. Hann sagði starfsmenn þekkja þetta nokkuð en sú þekking væri 

auðvitað misgóð og færi eftir því hvað viðkomandi starfsmaður vistaði mikið gögn. Hann taldi 

að starfsmaður sem notaði rafræna skjalastjórnarkerfið mikið í sínum daglegum störfum, 

myndi eflaust þekkja hlutverk skjalastjóra ágætlega. 

Rósa, starfsmaður í sama opinbera fyrirtæki, sagði að það væri hlutverk skjalastjóra að 

samhæfa verklag starfsfólks í skjalamálum og halda utan um formlega skjalastýringu 

fyrirtækisins. Auk þess þyrfti hann að hafa þekkingu á því hvernig meðhöndla ætti skjöl, hvaða 

skjöl skyldu vistast í rafræna skjalastjórnarkerfið og hver ekki. Hún sagði að það væri líka 

hlutverk skjalastjóra að þekkja allar reglur og reglugerðir og annað sem sneri að skjalamálum, 

s.s. hvað mætti og hvað ekki í þeim málum og þekkja þær skyldur sem fyrirtækið þyrfti að fylgja 

sem opinber stofnun. Rósa sagði að vegna menntunar sinnar þá hefði skjalastjóri fyrirtækisins 

ákveðna sýn á þau mál.  

Hún sagði að hlutverk skjalastjóra væri að koma að aðgangsstjórn skjala og uppbyggingu 

á „skjala-strúktur“ starfsmanna innan skjalakerfisins. Rósa sagði að í rafræna 

skjalastjórnarkerfinu væri að finna misviðkvæmar upplýsingar og þó að fyrirtækið reyni að 

hafa gegnsæið sem mest væru þar ákveðnar upplýsingar sem aðeins viðskiptavinurinn og 

kannski einn eða tveir aðilar sem reka viðkomandi mál hefðu aðgang að. Hún sagði að 
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skjalastjórinn hefði því byggt rafræna skjalastjórnarkerfið þannig upp að allir starfsmenn hefðu 

ekki aðgang að öllum upplýsingum. Til þess að ákveða aðgang hvers og eins sagði hún að 

skjalastjóri hefði þarfagreint hverja deild með því að fara inn á allar deildir fyrirtækisins og 

leggja niður með þeim hverjar þarfir þeirra væru. 

Rósa sagði að í fyrirtækinu væri mikið unnið með samninga og leyfismál og slík mál þurfa 

að vera í ákveðnum farvegi. Það væri hlutverk skjalastjóra, að hennar mati, að leiðbeina öllu 

starfsfólki hvernig það ætti að skjala þessi mál og hvernig best væri að vinna með þau. 

Rósa sagði það hlutverk skjalastjóra að hjálpa starfsfólki bæði við að setja upp verkefni sín 

og að finna gögnin sín. Hún sagði það vera lykilatriði fyrir starfsemi fyrirtækisins að starfsfólk 

fyndi gögnin sín. Einnig sagði hún hlutverk skjalastjóra vera að tryggja rekjanleika skjala en það 

væri einnig lykilatriði í starfsemi fyrirtækisins, að öll gögn væru tiltæk, rétt og rekjanleg. 

Rósa sagði að skjalastjórinn sæi um að samræma allskyns form sem notuð væru innanhúss 

í fyrirtækinu, eins og bréf, orðsendingar og minnisblöð. Hann hefði þar að auki kynnt fyrir 

starfsmönnum hver væri til að mynda munurinn á orðsendingu og minnisblaði. Rósa sagði að 

þar sem þetta væri opinbert fyrirtæki þá hefði það upplýsingaskyldu að gegna og þar að auki 

væri fyrirtækið með þannig málefni á sinni könnu að oft væri óskað eftir alls konar 

upplýsingum. Hún sagði að nú væru komin ný upplýsingalög og því þyrfti fyrirtækið oft að veita 

ákveðnar upplýsingar þegar verið væri að kalla eftir gögnum. Með það í huga þá skipti það 

máli fyrir fyrirtækið hvort hlutirnir væru skrifaðir á minnisblað, orðsendingu eða bréf og því 

hefði skjalastjóri kynnt formsatriðin varðandi þau mál fyrir starfsfólki. 

Rósa, áleit að annað starfsfólk væri nokkuð klárt á hvert hlutverk skjalastjóra væri innan 

fyrirtækisins. Hún hélt að það gerði sér grein fyrir að hann væri sá sem stýrði skjalakerfinu og 

setti reglurnar um skjalamál fyrirtækisins og aðstoðaði það þegar þörf væri á. Hún taldi þó að 

þeir starfsmenn sem sjaldan ynnu í kerfinu álitu kannski að það væri í verkahring skjalastjóra 

en ekki þeirra að koma öllum skjölum fyrirtækisins inn í rafræna skjalastjórnarkerfið. Hún taldi 

að það væri aðeins lítið brot starfsmanna sem hugsuðu á þennan hátt og yfir höfuð væri 

skjalastjóri búinn að koma fólki í skilning um að það ætti sjálft að sjá um að koma sínum málum 

inn í rafræna skjalastjórnarkerfið. Hún sagði: 

 

Ég held að allir hafi sömu sýn á hana. Sumir reyndar svona, kannski þeir sem vinna sjaldan 

í kerfinu, þeim finnst að hún eigi að sjá um að koma þessu öllu inn. En við erum „doldið“ 

svona mikið að ala okkar fólk upp að það setji náttúrulega inn sín verkefni. Það er 

náttúrulega best fallið til þess, það veit í hvaða verkefni það á að liggja. En ég held að 
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almennt að henni sé að takast mjög vel upp að ala fólkið okkar upp. Og ég held að allir 

hafi sömu sýn á hana, að hún sé svona bara sú sem að setur reglurnar og hjálpar okkur ef 

að við þurfum á aðstoð að halda, ekki spurning. 
 

Baldur, yfirmaður skjalastjóra í ráðuneyti, sagði að skjalastjóri ráðuneytisins bæri ábyrgð 

á og sæi um að stýra skjalasafni þess en þar starfa þrír starfsmenn ásamt skjalastjóra. Hann 

sagði að hlutverk skjalasafnsins væri að taka á móti öllum erindum sem kæmu inn í ráðuneytið, 

flokka þau og merkja og sjá til þess að þau fari í þann farveg sem þau eiga að fara innanhúss. 

Að þau fari á rétta starfsmenn, til ráðherra eða ákvörðunar til skrifstofustjóra um frekari 

afgreiðslu. Baldur sagði að skjalasafn ráðuneytisins væri því eiginlega upphaf og endapunktur 

allra mála sem inn í ráðuneytið koma.  

Baldur sagði að hlutverk skjalasafnsins væri líka að taka við öllum gögnum, halda utan um 

þau og ganga frá þeim. Hann sagði að hlutverk þess væri líka að finna gögn varðandi þau mál 

sem væru í gangi hjá ráðuneytinu. Það gæti falið í sér að svara fyrirspurnum frá þinginu, sem 

gæti spurt um allt mögulegt, eða finna gögn fyrir einstaka starfsmenn sem væru að vinna í 

málum innan ráðuneytisins.  

Baldur sagði að hlutverk skjalasafnsins væri auk þess að halda utan um mikilvægustu gögn 

ráðuneytisins, sem eru samningar ráðuneytisins. Eftir að búið er að undirrita viðkomandi 

samning sjá starfsmenn um að skila honum til skjalasafnsins. Skjalasafnið tekur við frumriti 

samningsins og skannar það inn í rafræna skjalastjórnarkerfið og þar með er það orðið 

aðgengilegt starfsmönnum í gegnum það. Hann sagði að auk þess sæi það um að ganga frá 

pappírsfrumritinu, skrá það og pakka á viðeigandi hátt og varðveita það á öruggum stað til 

frambúðar: 

 

Hlutverk þess er að sjá um að skanna samninginn inn, þannig að eftir að gengið er frá 

samning þá skila ég honum inn á skjalasafnið. Þar er hann náttúrulega bara vistaður í sínu 

undirritaða formi og ég þarf ekkert að hafa áhyggjur af honum meir, því ég hef þá aðgang 

að skönnuðu eintaki í gegnum skjalastjórnarkerfið. Þar með get ég gripið í rafræna 

eintakið svona til dags daglegrar notkunar eða þegar ég þarf að sýna eða afhenda það 

einhvers staðar annars staðar. Þannig að þetta skjalasafn er mjög virkt í stjórnsýslunni. 

Þetta er ekki bara svona "dumping place" fyrir það sem við erum hætt að nota.  
 

Baldur sagði það vera hlutverk skjalastjóra að kalla eftir að fólk, þegar það lýkur störfum 

hjá ráðuneytinu, skili til skjalastjóra þeim pappírsgögnum sem það hefur verið að nota. Í því 

samhengi nefndi Baldur til dæmis möppur og pappír sem legið hefðu í hillum eða á borði 
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viðkomandi starfsmanns. Hann taldi þetta mikilvægt því oft væri um að ræða alls konar gögn 

sem þyrftu að vera til og aðgengileg öðrum. 

Baldur taldi að eflaust væri þekking starfsmanna á hlutverki skjalastjóra nokkuð almenn á 

hans vinnustað, þar sem allflestir starfsmenn þyrftu að leita til skjalastjóra á einhverjum 

tímapunkti. Hann sagði að skjalasafnið, þar sem skjalastjóri starfar, væri staður sem 

starfsmenn leituðu til þegar þeir þyrftu aðstoð varðandi skjöl og skjalavistun. Þeir leituðu 

þangað þegar þeir væru að koma frá sér skjölum af málum sem væri að ljúka eða þegar þeir 

væru að ganga frá samningum. Hann sagði þá leita þangað þegar þeir þyrftu aðstoð með 

einhver bréf eða sniðmát eða vantaði einhverjar upplýsingar um mál sem hefðu verið í gangi. 

Einnig þegar þeir þyrftu að komast í frumrit eða vinnugögn eða eitthvað þess háttar sem þeir 

gætu ekki nálgast í tölvum sínum eða þegar þeir fyndu ekki þau gögn sem þeir leituðu að og 

þegar þeir kynnu ekki almennilega á kerfin.  

Þórdís, starfsmaður í sama ráðuneyti, sagði að hlutverk skjalasafnsins, þar sem skjalastjóri 

starfar, væri að taka á móti öllum pappírspósti sem sendur væri til ráðuneytisins. Hún sagði að 

þar sem ráðuneytið væri alltaf að færa sig meir og meir inn í rafræna skjalavistun og reyna að 

draga úr pappírsnotkun fengju starfsmenn ekki lengur pappíra inn á borð til sín, heldur sæi 

skjalasafnið um að skanna bréfpóst þeirra inn og senda til þeirra rafrænt. Þórdís sagði að auk 

þess væri hlutverk skjalastjóra að upplýsa starfsfólk um skjalamál og kenna því á rafræna 

skjalastjórnarkerfið. 

Auk þess sagði Þórdís það hafa verið hlutverk skjalastjóra að sinna tölvumálum 

ráðuneytisins vegna þess að tölvudeildin væri ekki staðsett í húsinu. Því hafi skjalastjóri þurft 

að vera í forsvari fyrir tölvumál ráðuneytisins. Hann hefði þó fullan aðgang að tölvudeildinni 

og gæti kallað hana í hús ef hann væri ekki fær um að leysa þau mál sem upp kæmu. 

Þórdís nefndi að auk þessa væri það hlutverk skjalastjóra að halda utan um gæðahandbók 

ráðuneytisins. Þórdís talaði um að skjalastjóri ráðuneytisins væri mjög samtvinnaður 

gæðamálum ráðuneytisins og mjög vel upplýstur. Hún sagði hann oft ræða um hluti sem 

starfmenn vissu ekkert um og nefndi sem dæmi að í framtíðinni yrðu gögn varðveitt á skýjum. 

Hún sagði: 

 

Skjalastjórinn er náttúrulega svo samtvinnaður öllu varðandi vinnubrögð og gæðastarf í 

húsinu og virðist alltaf vera svona einu skrefi á undan, þú veist. Tala um eitthvað, við vitum 

ekkert hvað hún er að tala um, eitthvað ský og eitthvað sem verður í framtíðinni og hérna, 

þannig að þetta er mjög krefjandi starf.  
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Þórdís efaðist ekki um að flestallir starfsmenn gerðu sér grein fyrir hlutverki skjalastjóra, 

þar sem starfsheiti hans hefði verið lengi innan ráðuneytisins og starfsmenn þyrftu mikið á 

honum að halda. 

Erla, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki B, sagði að hlutverk skjalastjóra væri að „koma 

skikk“ á skjalavörsluna og tryggja að skjöl væru aðgengileg og að auðvelt væri að leita þeirra. 

Fyrirtækið hefði margar starfsstöðvar úti á landi sem allar nota og tengjast inn í sama rafræna 

skjalastjórnarkerfið og því væri mikilvægt að öll gögn fyrirtækisins væru rétt flokkuð og 

aðgengileg. Hún sagði að það væri líka hlutverk skjalastjóra að tryggja öryggi skjala, sérstaklega 

allra frumgagna fyrirtækisins þar sem þau eru því afar mikilvæg og ekkert þeirra má týnast eða 

komast í hendur óviðkomandi.  

Erla sagði að auk þess hefði það verið hlutverk skjalastjóra að ganga frá málum sem hefðu 

verið felld niður og skrá og ganga frá frumgögnum fyrirtækisins, líka þeim sem send væru frá 

útibúunum úti á landi. Skjalastjóri sæi um að pakka þessum gögnum á viðeigandi hátt og setja 

niður í geymslur fyrirtækisins. Þar að auki hefði hann komið að tölvumálum fyrirtækisins, en í 

fyrirtækinu væru nokkur kerfi í gangi og hann hefði einnig komið að innleiðingu nýrra kerfa. 

Erla sagði að skjalastjórinn sinnti ef til vill ekki hefðbundinni skjalastjórnun innan fyrirtækisins, 

þar sem verksvið hans væri ansi viðamikið, þó hann vissulega gerði það líka.  

Erla sagði að skjalastjórinn hefði auk þess það hlutverk að fara einstaka sinnum út á land 

í útibú fyrirtækisins til að flokka þar skjöl og sjá um uppgjör á niðurfelldum málum, ganga frá 

þeim og pakka. Erla sagði einnig að skjalastjórinn hefði séð um bókasafn fyrirtækisins þ.e. séð 

um að merkja bækur og halda bókasafninu til haga. Hún sagði það einnig vera hlutverk 

skjalastjóra að sjá um gæðahandbók fyrirtækisins en núverandi skjalastjóri hefði komið henni 

í gagnið. Hann hefur séð um að móta og setja upp verkferla og fleira fyrir svið eða deildir 

fyrirtækisins. Hún sagði skjalastjórann einnig hafa séð um tiltekt á sameiginlegu drifi í þeim 

tilgangi að koma þeim gögnum sem þar lágu á miðlægan grunn svo þau væru aðgengileg öllum. 

Erla nefndi einnig að hún teldi að flest allt starfsfólk gerði sér grein fyrir hlutverki 

skjalastjóra. Hún taldi að starfsfólkið í sinni deild, þar sem mesta skjalamagnið er, gerði sér 

grein fyrir mikilvægi skjalastjórnar og að það þyrfti að hafa ákveðið skipulag á gögnum 

fyrirtækisins. Hún hélt þó að starfsfólk á öðrum sviðum áttaði sig ef til vill ekki á hlutverki 

skjalastjóra og nefndi sem dæmi greiðendaþjónustu sem er í rauninni aðeins að taka á móti 

viðskiptavinum eða greiðendum og fæst ekki beint við skjalamál fyrirtækisins.  
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Helga, starfsmaður í sama einkafyrirtæki B, sagði að það væri hlutverk skjalastjóra að 

halda utan um gögn fyrirtækisins, þannig að þau væru aðgengileg öllum. Hlutverk hans væri 

auk þess að halda utan um frumrit fyrirtækisins en þau væru fyrirtækinu mjög mikilvæg og 

sérstakt og strangt utanumhald væri um þau, bæði á pappír og rafrænt.  

Helga sagði að í fyrirtækinu væru nokkur kerfi í gangi, þar sem deildir fyrirtækisins notuðu 

ekki sama kerfið. Það væri því hlutverk skjalastjóra að hafa yfirsýn yfir þessi kerfi og vita hvar 

gögn þeirra eru vistuð. Þar sem að fyrirtækið væri þannig saman sett að það væri samansafn 

margra smáfyrirtækja sem tóku höndum saman og sameinuðust í eitt stórt fyrirtæki, taldi 

Helga að hlutverk skjalastjóra væri að hafa yfirlit yfir hvar gögn hvers fyrirtækis fyrir sig væru 

geymd, hvaða kerfi hélt utan um gögn hvers fyrirtækis og svo mikilvægast af öllu, að halda 

utan um gögnin í núverandi kerfi.  

Helga sagði að það væri líka í verkahring skjalastjóra að sjá um innri vef fyrirtækisins sem 

einnig byggðist á enn einu kerfinu. Auk þess talaði hún um að það væri hlutverk skjalastjóra 

að sjá um gæðahandbók fyrirtækisins, sem hann kom á laggirnar þegar hann hóf störf hjá 

fyrirtækinu. Hann þyrfti að sjá um að henni væri fylgt eftir, hún lesin og endurbætt reglulega. 

Helga, sagðist ekki vera viss um hvort aðrir starfsmenn gerðu sér grein fyrir hlutverki 

skjalastjóra en hún taldi að allflestir, að minnsta kosti í hennar deild, gerðu sér grein fyrir að 

fyrirtækið þyrfti á honum að halda og að starf hans væri mikilvægt. 

 

5.1 Samantekt 

Það kom fram í máli allra viðmælenda að hlutverk skjalastjóra væri að sjá um daglegt 

utanumhald skjala og halda utan um skjalasafn skipulagsheildarinnar. Þeir sögðu það auk þess 

vera hlutverk hans að stýra rafræna skjalastjórnarkerfinu og sjá um, ásamt tölvudeild 

skipulagsheildarinnar, að reksturinn á rafræna skjalastjórnarkerfinu væri góður og það ynni 

rétt og starfsmenn notuðu það við vinnu sína. Hlutverk hans væri því bæði að halda utan um 

alla skjalastýringu skjalskipulagsheildar og rafræna skjalastjórnarkerfi hennar. 

Þeir viðmælendur sem unnu hjá opinberum stofnunum sögðu að hlutverk skjalastjóra 

væri að sjá til þess að skipulagsheildin fylgdi þeim lögum og reglugerðum sem opinberar 

skipulagsheildir þurfa að fylgja. Þeir töluðu líka um að mikilvægt væri að skjalastjórinn væri 

duglegur að koma því á framfæri eða kynna fyrir starfsmönnum þegar breytingar yrðu á lögum 

eða reglugerðum. Einn viðmælenda í þessum hópi nefndi að það væri hlutverk skjalastjóra að 
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undirbúa og senda þau gögn sem ættu að fara til varanlegrar varðveislu til Þjóðskjalasafns 

Íslands. 

Auk þess álitu viðmælendur að hlutverk skjalastjóra væri að halda utan um samninga 

skipulagsheildar, skrá þá, vernda og varðveita til frambúðar þar sem þeir væru yfirleitt 

mikilvægustu gögn hverrar skipulagsheildar. Þeir ræddu líka um að hlutverk skjalastjóra væri 

að tryggja rekjanleika skjala en þeir álitu það ákaflega mikilvægt og forsenda þess að 

skipulagsheildir gætu starfað. 

Viðmælendur töluðu auk þess um það að hlutverk skjalastjóra væri að ákveða og stýra 

aðgangsstýringum starfsmanna að skjölum skipulagsheildar en sá aðgangur færi eftir því 

hvaða hlutverk eða stöðu starfsmenn hafa innan fyrirtækisins. Þar að auki sögðu þeir að 

hlutverk skjalastjóra væri eftirlits- og áminningarhlutverk, þar sem hann sæi um að starfsmenn 

notuðu rafræna skjalastjórnarkerfið á réttan hátt og sinntu og svöruðu þeim erindum sem þeir 

ættu að vinna. 

Þeir álitu líka að starf skjalastjóra væri mikið ráðgjafastarf varðandi allt sem snýr að 

skjalamálum og að hann hefði miklu fræðsluhlutverki að gegna innan skipulagsheildarinnar. 

Skjalastjóri þyrfti því að sinna kennslu og fræðslu um skjalastjórn og rafræna 

skjalastjórnarkerfið. Þeir nefndu einnig að mikilvægt væri að skjalastjóri sæi um nýliðakennslu, 

því þeir töldu mikilvægt að nýir starfsmenn yrðu fræddir strax um mikilvægi skjalastjórnar og 

réttra vinnubragða.  

Viðmælendur sögðu að hlutverk skjalastjóra væri að útbúa skjalavistunaráætlun 

skipulagsheildar og sjá um að hún væri endurnýjuð eða uppfærð reglulega. Þeir töluðu líka um 

að hlutverk hans væri að útbúa geymslu- og grisjunaráætlun skipulagsheildar. Hann þyrfti að 

sjá um grisjun skjala samkvæmt þessari áætlun og reyna þannig að hafa stjórn á skjalamagni 

skipulagsheildar. Hann þyrfti líka að velta fyrir sér hvar og við hvernig aðstæður ætti að geyma 

skjöl og hvernig ætti að vista þau, þannig að hægt væri að finna þau mörgum árum seinna. 

Þeir álitu að hlutverk hans væri því að fylgjast með vistun og geymslu skjala og sjá til þess að 

rétt væri gengið frá gögnum og þeim pakkað á viðeigandi hátt. 

Einnig kom fram að viðmælendur töldu að það væri hlutverk skjalastjóra að skanna skjöl 

inn í rafræna skjalastjórnarkerfið, hvort sem hann sæi um það sjálfur eða fengi aðra til þess. 

Þeir sögðu að það hjálpaði skipulagsheildinni við að draga úr pappírsmagni sínu og verða 

rafrænni, auk þess sem það yki aðgengi allra að viðkomandi gögnum og flýtti fyrir afgreiðslu 

mála. 
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Þá nefndu viðmælendur að hlutverk skjalastjóra væri að hjálpa og auðvelda starfsfólki að 

leita að gögnum sínum og tryggja að það fyndi þau. Auk þess nefndi einn viðmælenda að 

hlutverk skjalastjóra væri að taka til í tölvum starfsfólks og á sameiginlegu drifi skipulagsheildar 

og koma þeim gögnum sem þar lægju inn á miðlægan gagnagrunn sem væri aðgengilegur 

öllum. 

Tveir viðmælendur ræddu um að yfirleitt væri það hlutverk skjalastjóra að sinna bréfpósti 

skipulagsheildar og sjá um að dreifa honum á allar deildir eða skanna hann inn og senda til 

starfsmanna með tölvupósti eða í gegnum rafræna skjalastjórnarkerfið. Hlutverk hans væri því 

að sjá til þess að innkomin erindi færu til réttra starfsmanna. 

Ennfremur sögðu tveir viðmælenda það hlutverk skjalastjóra að búa til sniðmát og 

fyrirfram ákveðna eða fasta texta fyrir starfsmenn til þess að auðvelda þeim vinnu sína. Það 

væri þeim til mikilla hagsbóta og yki vinnuhagræðingu þeirra töluvert. Auk þess nefndu tveir 

viðmælendur að það væri hlutverk skjalastjóra að samræma eyðublaðanotkun 

skipulagsheildar og velta fyrir sér útliti blaða svo sem leturgerð og lit og reyna að samræma 

það. 

Þar að auki kom það fram að þrír viðmælendur töldu að það væri hlutverk skjalastjóra að 

halda utan um gæðahandbók skipulagsheildarinnar og sjá um að hún væri uppfærð reglulega. 

Í því samhengi þyrfti hann að halda utan um vistun og endurskoðun eða breytingar á 

verklagsreglum og vinnulýsingum sem fylgja handbókinni. 

Einn viðmælenda áleit það vera hlutverk skjalastjóra að kalla eftir pappírsgögnum frá því 

starfsfólki sem væri að ljúka störfum og það hefði notað við vinnu sína. Oft á tíðum væru það 

mikilvæg gögn sem þyrftu að vera vistuð miðlægt og vera aðgengileg öðrum. 

Annar viðmælandi nefndi að skjalastjórinn hefði kynnt eða útskýrt fyrir starfsfólki flókin 

atriði sem skipta máli í starfsemi viðkomandi skipulagsheildar, eins og muninn á minnisblaði, 

orðsendingu eða bréfi. Hann sagði líka að það væri hlutverk skjalastjóra að mynda sér stefnu 

um skjalamál skipulagsheildar og að gefa sér tíma til að velta fyrir sér uppsetningu og 

samsetningu rafræna skjalastjórnarkerfisins og hvernig skipulagsheildin ætti að þróa það 

áfram. 

Viðmælendur álitu að það starfsfólk sem ekki vinnur eða vinnur sjaldan við skjalamál gerði 

sér ekki grein fyrir hvert hlutverk skjalastjóra væri innan skipulagsheildar. Þeir sögðu starfsfólk 

til að mynda halda að það væri hlutverk skjalastjóra að skanna inn skjöl og koma öllum gögnum 

í rafræna skjalastjórnarkerfið, eða að skjalastjóri ætti bara að sjá um að útbýtta bréfpóstinum. 
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Þeir héldu að sumir þessara starfsmanna teldu að skjalastjórn og skjalastjórinn væri bara til 

trafala og tefði störf þeirra. Einn viðmælanda áleit að nýliðar eða sumarstarfsfólk gerði sér 

kannski ekki grein fyrir hlutverki skjalastjóra og teldi hann vera sjálfsagðan hlut. Annar 

viðmælandi taldi að starfsfólk skildi illa hvert hlutverk skjalastjóra væri og gæti ekki útskýrt 

starf hans fyrir öðrum. Auk þess kom það fram í máli eins viðmælandans að hann taldi að yfir 

höfuð væri annað starfsfólk ekki að velta fyrir sér starfi skjalastjóra eða ræða almennt um starf 

hans. 

Viðmælendur álitu hins vegar að það starfsfólk sem ynni við skjalamál og þyrfti oft að leita 

til skjalastjóra og jafnvel þekkti rafræna skjalastjórnarkerfið nokkuð vel, gerði sér ágætlega í 

hugarlund hvert hlutverk skjalastjóra væri innan skipulagsheildarinnar. Þeir sögðu það 

starfsfólk álíta að það væri hlutverk skjalastjóra að sjá um skjöl og meðhöndlun skjala, halda 

utan um gögn, eyðublöð og samninga fyrirtækisins og stýra skjalakerfinu. Auk þess að aðstoða, 

upplýsa og fræða starfsmenn um skjalamál og kenna því á rafræna skjalastjórnarkerfið og 

síðast en ekki síst að setja reglur um skjalamál. Þeir álitu að þetta starfsfólk væri þakklátt fyrir 

starf skjalastjóra og teldi það mikilvæga og góða þjónusta við það. Þeir töldu að yngra starfsfólk 

skipulagsheilda gerði sér betur grein fyrir hlutverki og mikilvægi skjalastjóra en það eldra. Þeir 

álitu þó að ef skjalastjóri væri duglegur við að kynna sig og starf sitt þá hefði starfsfólk betri 

hugmynd um hvað skjalastjórn væri og þar með hlutverk skjalastjóra. 

Allir viðmælendur sögðu að hlutverk skjalastjóra væri að stýra rafræna 

skjalastjórnarkerfinu, bera ábyrgð á upplýsingum skipulagsheildar, tryggja öryggi skjala og sjá 

til þess að þeim væri almennilega stjórnað. Þeir voru allir sammála um að enginn væri færari 

til að gegna því mikilvæga hlutverki en fagmenntaður skjalastjóri og skipulagsheildir gætu ekki 

starfað án hans. 
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6. Góðir kostir skjalastjóra 

 

Í þessum kafla er rætt um hvaða kosti þátttakendur rannsóknarinnar töldu að góður 

skjalastjóri þyrfti að hafa til að bera. Skiptast þessir kostir annars vegar í kunnáttu eða þekkingu 

skjalastjóra á skjalastjórn og hins vegar persónulega eiginleika hans. Í verklýsingum skjalastjóra 

kemur oft fram hvaða eiginleikum eða hæfileikum viðkomandi þurfa að vera gæddir til að 

sinna starfi sínu vel. Má þar nefna að þeir þurfa að hafa góða samskipta-, stjórnunar- og 

forystuhæfileika og vera færir um verkefnastjórnun og að stjórna fólki. Þeir þurfa auk þess að 

vera færir um að sýna eldmóð, geta beitt fortölum og sannfæringarkrafti og vera þolinmóðir 

og þrautseigir (Hughes, 2003, bls. 120). Hafa verður í huga að hægt er að kenna fólki vissa 

færni þannig að hún verði hluti af hegðun þess en eiginleikar verða ekki lærðir því þeir eru 

meðfæddir (Pemberton o.fl., bls. 56). 

 

6.1  Kunnátta/þekking skjalastjóra 

Það kom sterkt fram í öllum viðtölunum að viðmælendur töldu að skjalastjórar þyrftu að vera 

tæknilega sinnaðir og hafa góða þekkingu á skjalamálum og viðkomandi rafræna 

skjalastjórnarkerfi þar sem þeir bæru ábyrgð á því að skjöl fyrirtækisins væru rétt vistuð og 

aðgengileg.  

 Ísak, yfirmaður skjalastjóra í opinberri stofnun, vildi þó ganga enn lengra og taldi það ekki 

vera nóg að skjalastjórar kynnu bara á viðkomandi rafræna skjalastjórnarkerfi heldur yrðu þeir 

auk þess að hafa góða tölvuþekkingu eða þekkingu á upplýsingatækni, hún þyrfti að vera hluti 

af þekkingu þeirra. Upplýsingatækni er það að beita viðeigandi tækni við upplýsingavinnslu en 

með tækni er átt við tölvutækni, fjarskiptatækni og rafeindatækni. Hann taldi að skjalastjórar 

þyrftu kannski ekki að vera einhverjir sérfræðingar en þyrftu að skilja hvernig hlutirnir virka 

eða eins og kom fram í máli hans:  

 

Eins og Þjóðskjalasafnið óskar eftir TIFF-skjölum sem er nokkurn veginn það versta sem 

maður getur hugsað sér. Við tókum þá ákvörðun að hætta sem sagt að geyma í TIFF, við 
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tökum allt upp í PDF því það tekur miklu minna pláss. Þegar kemur að því að flytja á 

Þjóðskjalasafnið þá er því bara breytt yfir í TIFF. En hérna, maður þarf að þekkja þessa 

hluti.  

 

 Ísak var einnig umhugað um og lagði hann ríka áherslu á að skjalastjórar þyrftu að hafa 

mjög góða þekkingu á öryggi upplýsinga, hvernig öryggi þeirra væri háttað, sérstaklega eftir 

að skjalastjórn færðist yfir á rafrænt form. Hann taldi þetta skipta miklu máli í dag og enn meira 

í framtíðinni. Að hans mati þyrftu skjalastjórar að hafa aðgangsstýringar kerfanna á hreinu, 

hvernig ætti að meðhöndla og eyða gögnum, hvernig hægt væri að leita að gögnum og hvernig 

ætti að geyma gögn. Og síðast en ekki síst þyrftu þeir að þekkja lagalegu hliðina á þessum 

málum. 

 Adda, starfsmaður í sömu opinberu stofnun sagði að skjalastjóri þyrfti að vera duglegur 

að kynna sér tækninýjungar og kunna vel á rafræna skjalastjórnarkerfið. Hann þyrfti líka að 

vera „með á nótunum“ hvað væri að gerast innan stofnunarinnar.  

 Bára, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki A, áleit að þótt mjög mikilvægt væri að 

skjalastjóri hefði góða þekkingu á tölvukerfi fyrirtækisins, væri þekking hans á flokkun skjala, 

frágangi og pökkun þeirra ekki síður mikilvæg. Hún benti auk þess á hvernig þekking 

skjalastjóra og tæknimanns á rafrænu skjalastjórnarkerfi gæti verið mismunandi en hún taldi 

að þessir tveir einstaklingar, skjalastjórinn og tæknimaðurinn, gætu haft afar mismunandi sýn 

á kerfið. Hún sagði:  

 

Tæknimenn eru á ákveðnu „leveli“ og hún er svona á notenda „leveli“. Það er bara 

mismunur og þarna held ég, að hér alla vega, hefur það skipt sköpum.  
 

 Sara, starfsmaður í sama einkafyrirtæki A, nefndi að auðvitað væri það mikilvægt að 

skjalastjóri kynni á rafræna skjalastjórnarkerfið en auk þess þyrfti hann að hafa færni til að sjá 

hvernig tiltekið skjal eða eyðublað nýttist þeim sem væri að vinna það. Hvernig viðkomandi 

gæti unnið það á sem einfaldastan hátt og sá sem hefði aðgang að skjalinu gæti nálgast það á 

sem auðveldastan hátt. 

 Lárus, yfirmaður skjalastjóra í opinberu fyrirtæki, nefndi einnig að það væri mikilvægt að 

skalastjórar mótuðu einhvers konar framtíðarsýn varðandi málaflokkinn innan síns fyrirtækis. 

Hann taldi auk þess að skjalastjórar þyrftu að hafa umtalsverða tæknilega tölvukunnáttu, þar 

sem skjalastjórn fyrirtækja í dag væri mikið til á rafrænu formi. Hann benti á að starfsheitið 
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skjalastjóri væri kannski ekki rétta heitið fyrir þessa starfsstétt þar sem það vísaði í einhver 

skjöl í einhverri möppu í einhverjum skáp. Að hans mati fæli starf skjalastjóra í dag hins vegar 

í sér mikla tölvuvinnu og umsjón með skjölum á rafrænu formi í rafrænum kerfum. Hann sagði: 

 

Kannski ætti að finna upp nýtt nafn, því að starfið er alltaf að þróast, því ég meina, 

fyrirtæki eru farin að færa sig út frá hefðbundnum einhverjum vistum á einhverjum drifum 

yfir í ský. Og þá eru skjölin komin bara í gagnaver, kannski í Miami og þau eru geymd þar 

og hvernig á þetta að vera? Þannig að skjalastjóri þarf að hafa talsverða innsýn í kannski 

svona tölvuheim, eða svona tækniheim. 

 

 Rósa, starfsmaður í sama opinbera fyrirtæki, taldi það skipta mjög miklu máli að 

skjalastjórinn væri ætíð vakinn og sofinn yfir öllum tækninýjungum og duglegur að koma þeim 

á framfæri til starfsmanna. Hún áleit einnig að ef skjalastjórinn byggi yfir þekkingu og færni til 

að búa til góðan „strúktúr“ í rafræna skjalastjórnarkerfinu væri lítið mál að leita og finna gögn 

í því. 

 Baldur, yfirmaður skjalastjóra í ráðuneyti og Þórdís, starfsmaður í sama ráðuneyti töluðu 

bæði um að það væri mikilvægt að skjalastjóri væri tölvufær einstaklingur. Þórdís vildi þó 

meina að hann þyrfti ekki að vera tölvumaður, en samt sem áður nokkuð klár á tölvur þar sem 

öll vinna starfsmanna færi fram í tölvum. Þórdís taldi líka mikilvægt að skjalastjóri svaraði 

öllum fyrirspurnum starfsmanna hratt og vel og að hann væri vel inni í öllum málum 

fyrirtækisins. Hún áleit það auk þess vera kost ef skjalastjórinn hefði reynslu af skjalastjórn en 

taldi að það væri eitthvað sem hann ynni sér inn með árunum. 

 Erla, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki B, taldi mikilvægt að fyrir utan alla þá faglegu 

þekkingu sem skjalastjóri þyrfti að hafa til að geta sinnt starfi sínu þyrfti hann að vera 

tölvuþenkjandi til að sjá hvort einhverjar aðrar lausnir gætu hentað betur þegar upp kæmu 

tæknivandamál. Auk þess taldi hún að skjalastjóri þyrfti að hafa góða innsýn í málin á sínum 

vinnustað og skilja hvernig fyrirtækið virkaði, hvað „fúnkerar“ í fyrirtækinu og hvernig 

starfsemin væri. Hún áleit því mikilvægt að skjalastjóri væri fær um að tileinka sér starfsemi 

fyrirtækisins, hversu ólík sem hún væri fyrri þekkingu hans eða starfsreynslu. 

 Helgu, starfsmanni í einkafyrirtæki B, fannst ekki nægjanlegt að skjalastjóri kynni eingöngu 

á rafræna skjalastjórnarkerfi fyrirtækisins heldur yrði hann einnig að kunna á 

vefhönnunarkerfið á innra vef þess. Hún taldi að hann þyrfti að vera fær um að kenna 

starfsmönnum á þessi kerfi og koma þeim inn í hvernig þau virkuðu. Hún áleit auk þess 
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mikilvægt að skjalastjóri hefði góða yfirsýn yfir eldri gögn fyrirtækisins, sem og þau nýju. Hún 

taldi einnig nauðsynlegt að skjalastjóri myndaði sér framtíðarsýn fyrir þennan málaflokk og 

hefði skoðun á hvernig hann vildi sjá hann þróast innan fyrirtækisins í framtíðinni. 

 

6.2  Persónulegir eiginleikar  

Það er ekki nóg að skjalastjórar hafi þekkingu á skjalastjórn og hafi upplýsingatæknina á hreinu. 

Allir viðmælendur voru sammála um það að góður skjalastjóri þyrfti að búa yfir vissum 

persónulegum eiginleikum. Þeir töldu hann þurfa að vera skipulagðan og agaðan í 

vinnubrögðum en fyrst og fremst þyrfti hann að hafa mannleg samskipti á hreinu og eiga gott 

með að umgangast fólk.  

 Ísak, yfirmaður skjalastjóra í opinberri stofnun, talaði um að skjalastjóri þyrfti að vera 

bóngóður þar sem fólk leitaði mikið til hans og starf skjalastjóra væri í raun þjónusta við 

starfsmenn. Auk þess áleit hann að skjalastjóri yrði að vera mannlegur, hann yrði að vera fær 

um að tala við fólk og miðla þekkingunni áfram. 

 Adda, starfsmaður í sömu opinberu stofnun, taldi mikilvægt að skjalastjórinn væri róleg 

og yfirveguð persóna sem ætti auðvelt með samskipti við alla starfsmenn, hvort sem þeir væru 

að hefja störf hjá fyrirtækinu eða hefðu langan starfsferil að baki. Hún sagði: 

 

Skjalastjórinn þarf að vera svolítið yfirvegaður og róleg týpa sem getur „settlað“ bæði 

gömlu hundana sem neita að læra sko og líka unga fólkið [...] af því að hann þarf, eins og 

ég segi, að fá gamla þrjóskuhundinn til þess að vinna eftir ákveðnum vinnureglum. Þessi 

sem hefur alltaf gert hlutina á sinn hátt í 1000 ár sko. 
 

 Bára, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki A, nefndi líka að skjalastjórinn þyrfti að vera 

viðkunnanleg manneskja, því starf hans snerist um að leiðbeina og aðstoða starfsmenn 

fyrirtækisins. Hún sagði að hann mætti ekki hrinda fólki frá sér þegar hann fengi spurningar 

sem hann gæti ekki svarað, sama hversu „fáránlegar“ þær væru. Hún talaði auk þess um að 

skjalastjóri þyrfti að vera fær um að skilja fólk og vera næmur að lesa í fólk: 

 

Þú ert með alls konar fólk hérna, þú ert með fólk sem að talar í gátum þegar það talar og 

þú þarft svolítið að geta skilið. Það er svolítið þannig. „Gamla hunda“ sem þú þarft að ráða 

við og stoppa og svona. 
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 Hún talaði einnig um að þó svo að skjalastjóri þyrfti að vera liðlegur og sveigjanlegur, þyrfti 

hann einnig að vera ákveðinn og með bein í nefinu og láta ekki leiða sig hvert sem er. Hún taldi 

auk þess afskaplega mikilvægt að skjalastjóri hefði gríðarlega mikla þolinmæði til að grúska, 

finna og leita svara við vandamálum sem upp gætu komið við skjalavistun. Skjalastjórinn þyrfti 

því að vera fróðleiksfús og lausnamiðaður. Hún sagði:  

 

Skjalastjóri fyrir mér er sá sem að hérna, er duglegur, líka að afla sér upplýsinga um 

hvernig skjalavistunin á að vera. Þetta verður eins og svona viskubrunnur, þetta er svolítið 

þannig [...] en þú þarft að hafa áhuga til að nenna því. Og svo þarftu að hafa mikla 

þolinmæði. Það sem ég sé í okkar skjalastjóra er að hún, þegar kemur upp vandamál, sest 

hún niður og hún leitar og finnur svarið. Hún finnur eitthvað samsvarandi á Google eða 

þú veist og les sig til um það. Ég segi fyrir mitt leyti, þetta er aðdáunarverður eiginleiki hjá 

henni, hún hafði enga þekkingu en hún er orðin algjör „super user“ hérna.  

 

 Sara, starfsmaður í sama einkafyrirtæki A, sagði að skjalastjóri þyrfti að vera skipulagður 

og lausnamiðaður og Lárus, yfirmaður skjalastjóra í opinberu fyrirtæki, taldi mikilvægt að 

skjalastjóri væri samvinnuþýður og þjónustulundaður og sýndi frumkvæði í starfi, til dæmis 

hvað fræðslu starfsmanna varðaði. 

 Rósa, starfsmaður í sama opinbera fyrirtæki, talaði um að það væri mikilvægt að 

skjalastjóri hefði þessa mannlegu, almennu kosti sem fælu í sér færni til að hlusta á fólk, vera 

ekki með frekju eða yfirgang og virða og taka öllum spurningum vel. Henni fannst það vera 

lykilatriði að skjalastjóri hundsaði aldrei neinn innan fyrirtækisins og gæfi sér tíma til að svara 

öllum spurningum fljótt og vel og gætti þess að fyrirlagðar spurningar gufuðu ekki bara upp 

hjá honum. Henni fannst auk þess áríðandi að hann reyndi að stuðla að því að starfsfólk væri 

ávallt sátt þegar það færi frá honum. Hún taldi það einnig afar brýnt að ef skjalastjórinn hefði 

einhverja aðra sýn á málið þá rökstyddi hann af hverju hann vildi að starfsmenn færu fremur 

þessa leið en einhverja aðra. Henni fannst þó mikilvægt að skjalastjórinn væri ekki undirgefinn 

og segði alltaf já við öllu, heldur hjálpaði starfsmönnum að leysa þau vandamál sem sneru að 

skjalastjórn. Skjalastjórinn þyrfti því að vera ákveðinn og fastur á sínu. Hún sagði:  

 

...það þarf að vera töggur í henni, því það eru frekir stjórnendur líka, sem bara vita þetta 

allt mikið betur. En hún færir alltaf rök fyrir öllu og þú ferð ekkert lönd né strönd með 

hana. Eins og ég segi, það skiptir máli [...] hún er mjög klár og það er rosalega gott að vinna 

með klárri manneskju sem færir rök fyrir sínu máli. Það eru náttúrulega algjörlega 
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lykilatriði. Ekki bara:, „Af því bara“. Hún veit alveg hvað hún er að gera, en hún virðir alla, 

það er mjög gott og er svona ákveðin ströng. Hún er ströng, en hún þarf líka að vera það 

án þess að vera frekja. 
 

 Hún taldi auk þess að það færi alveg eftir persónu eða „karakter“ skjalastjórans hversu 

virkur hann væri að sinna starfi sínu og hve duglegur hann væri að sannfæra og selja 

yfirmönnum og starfsfólki gildi skjalastjórnar. 

 Baldur, yfirmaður skjalastjóra í ráðuneyti, taldi að skipulag og þolinmæði væru eiginleikar 

sem góður skjalastjóri þyrfti að hafa. Þá nefndi hann að skjalastjóri þyrfti að vera ákveðinn og 

hafa bein í nefinu og taka skjalamál fyrirtækisins föstum tökum: Hann sagði:  

 

...smá ákveðni og frekja líka, þú veist, bara: „Þetta þarf að vera í lagi“ og „Þið eigið að skila 

þessu“. Því að öll linkind í þessu skilar sér bara í lélegu kerfi sem að hægir þá bara á allri 

vinnslu í ráðuneytinu, þannig að það viljum við ekki. Þetta er liður í því að þetta geti gengið 

eins og smurð vél, að allt inngripið sé í lagi. 
 

 Þórdís, starfsmaður í sama ráðuneyti, taldi að skjalastjóri þyrfti að vera bóngóður og 

þolinmóður og Erla, yfirmaður í einkafyrirtæki B, sagði að skjalastjóri þyrfti númer eitt, tvö og 

þrjú að vera skipulagður. Hún bætti við að auk þess þyrfti hann að vera svolítið ýtinn til að ná 

sínu í gegn. Hún sagði að hann þyrfti að vera opin og jákvæð persóna, þar sem hann ætti að 

vinna þvert á fyrirtækið og hann þyrfti þar af leiðandi að sinna öllum starfsmönnum 

fyrirtækisins og reyna að ná til þeirra:  

 

Skjalastjórinn er eiginlega þvert á fyrirtækið í rauninni, hann er ekki, tilheyrir ekki í sjálfu 

sér einhverri einni deild þó hann sé undir sviðinu hjá mér, því það er náttúrulega mesta 

magnið af skjölum sem kemur þar inn. En hann þarf að vera svolítið þvert á fyrirtækið og 

þar af leiðandi þarf hann að vera opinn og jákvæður. Hann þarf að virka vel á starfsfólk til 

að ná því með sér.  

  

 Helga, starfsmaður í sama einkafyrirtæki B, taldi nauðsynlegt að skjalastjóri væri 

skipulagður, nákvæmur og vandvirkur og að hann yrði að vera sannfærður um að markviss 

skjalastjórn innan fyrirtækisins væri eina vitið. Hún sagði: 

 

Hann þarf að vera ferkantaður, eins og bara bókarar eru, þú veist. Þetta þarf bara að vera 

svona, skipulögð, - ef að skjalastjórinn er ekki skipulagður þá fer allt í óskipulag. Þannig að 

hún verður bara að vera mjög skipulögð og hafa alla þræði í hendi sinni vegna þess, eins 



82 

og við vorum að tala um, þetta er ekki bara einn skjalaskápur og allt getur farið í hann. 

Þetta eru margs konar geymslur, geymslur fyrir innri vefinn með fræðsluefni, 

gæðahandbókin, frumrita utanumhaldið, bara svo eitt fátt sé nefnt.  

 

6.3 Samantekt  

Allir viðmælendurnir nefndu að þeir kostir sem skjalastjóri þyrfti að hafa til að bera væri að 

þekkja vel til skjalamála, auk þess að mikilvægt væri að hann kynni vel á rafræna 

skjalastjórnarkerfið. Einn viðmælanda taldi þó að skjalastjóri þyrfti ekki að vera útlærður 

tölvusérfræðingur en hefði samt umtalsverða þekkingu á tölvumálum og upplýsingatækni. 

Einn viðmælandinn taldi skjalastjóra auk þess þurfa að vera lausnamiðaðan og viljugan að leita 

lausna við þeim vandamálum sem upp gætu komið í rafræna skjalastjórnarkerfinu. Annar 

viðmælandi sagði að hann þyrfti einnig að hafa færni til að sinna kennslu og fræðslu 

starfsmanna um skjalamál og enn einn viðmælandinn talaði um að hann yrði að fylgjast vel 

með tækninýjungum er varða málaflokkinn og vera duglegur við að kynna þær fyrir 

starfsmönnum. 

 Einnig kom fram í máli eins viðmælandans að skjalastjóri þyrfti að hafa góða þekkingu á 

öryggi upplýsinga og aðgangsstýringum skjalastjórnarkerfa. Hann taldi að hann þyrfti auk þess 

að hafa þekkingu á hvernig ætti að flokka, meðhöndla, leita, geyma, ganga frá, pakka og eyða 

skjölum. Einnig taldi hann mikilvægt að skjalastjóri þekkti lög, reglur og reglugerðir er vörðuðu 

skjöl og skjalamál. 

 Auk þess kom það fram að einn viðmælanda taldi að skjalastjóri þyrfti að vera fær um að 

tileinka sér starfsemi þess fyrirtækis sem hann starfaði hjá og þyrfti að hafa gott innsæi í mál 

þess. Annar viðmælandi talaði um að hann þyrfti einnig að vera fær um að sjá hvernig ýmis 

skjöl eða eyðublöð nýttust þeim sem ynnu þau og hvernig þeir sem hefðu aðgang að þeim 

gætu nálgast þau á einfaldan hátt. Þar að auki kom fram að tveir viðmælendur töldu mikilvægt 

að skjalastjóri hefði eða setti sér framtíðarsýn fyrir þennan málaflokk og upplýsti starfsmenn 

um hana. 

 Allir viðmælendurnir töldu skjalastjóra þurfa að búa yfir vissum persónueinkennum til að 

vegna vel í starfi. Fyrst af öllu nefndu þeir að mikilvægt væri að skjalastjóri væri skipulögð og 

öguð persóna sem jafnframt væri róleg, yfirveguð, opin og jákvæð í framkomu. Hann þyrfti 

auk þess að hafa mannleg samskipti á hreinu og eiga gott með að umgangast fólk. Að auki 
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þyrfti skjalastjóri að vera þægilegur og viðkunnanlegur í umgengni og vera vel liðinn innan 

fyrirtækisins til þess að ná til alls starfsfólks. Fjórir viðmælendur töluðu um að hann þyrfti að 

vera fær um að fást við þá einstaklinga sem reyndu að komast hjá því að nota rafræna 

skjalastjórnarkerfið og í því samhengi töluðu þeir um „gamla hunda. 

 Einnig kom fram að hann þyrfti að vera sérlega bóngóður, því starf hans felur í sér mikla 

notendahjálp, þar sem starfsfólk leitar mikið til skjalastjóra. Einn viðmælanda talaði um að það 

væri mikilvægt að skjalastjóri sinnti öllum, kæmi eins fram við alla og hundsaði engan innan 

fyrirtækisins. Hann sagði að hann þyrfti auk þess að svara öllum fyrirspurnum sem bærust til 

hans hratt og vel og vera duglegur að rökstyðja mál sitt ef hann teldi að einhver ein leið væri 

betri en önnur til að sannfæra aðra um gildi skjalastjórnar. En auk alls þessa þyrfti hann þó 

einnig að vera ýtinn og ákveðinn án þess að vera með frekju og láta aðra ekki leiða sig hvert 

sem er. Annar viðmælandi talaði um að hann þyrfti einnig að vera mjög þolinmóður og 

fróðleiksfús og tilbúinn til þess að leggja bæði tíma og vinnu í að leita svara við þeim 

tæknivandamálum sem upp gætu komið varðandi skjalavistun og í því samhengi talaði hann 

um að hann þyrfti að vera eins og einhvers konar viskubrunnur. Auk þess talaði einn 

viðmælandinn um að skjalastjórinn þyrfti að sýna frumkvæði og sjálfstæði í starfi þegar kæmi 

að því að sinna fræðslu og kennslu um skjalamál.  

 Allir viðmælendurnir voru sammála um að þeir kostir sem góður skjalastjóri þyrfti að hafa 

til að vegna vel í starfi væri góð þekking á skjalamálum og mikla og víðtæka þekkingu á 

tölvumálum og upplýsingatækni. Hann þyrfti auk þess að vera opinn og jákvæður og eiga gott 

með mannleg samskipti og lynda vel við alla sem væri afar mikilvægt þar sem hann ynni þvert 

á allar deildir skipulagsheildarinnar og þyrfti að vinna með mismunandi fólki og margskonar 

hópum innan hennar. 
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7.  Stuðningur og viðhorf - gagnvart skjalastjóra 

 

Í þessum kafla er rætt um hvort þátttakendur rannsóknarinnar töldu að skjalastjórinn hefði 

stuðning yfirmanna skipulagsheildar og hvernig viðhorf starfsmanna væri gagnvart honum. Að 

öðlast stuðning innan skipulagsheildar er mikilvægt fyrir velgengni skjalastjórnar innan hverrar 

skipulagsheildar og bætir stöðu skjalastjórans. Að ná samstarfi við lykilstjórnendur getur 

samstundis hækkað sýnileika skjalastjórnar innan fyrirtækisins, þannig að skjalastjórar þurfa 

að leita eftir stuðningi yfirmanna. Og því meira sem starfsmenn heyra talað um skjalastjórn 

innan skipulagsheildar, því betur gengur að innleiða starfsaðferðir hennar (Carpenter, 2007, 

bls. 52).  

 

Ísak, yfirmaður skjalastjóra í opinberri stofnun, taldi að skjalastjórinn fengi góðan stuðning 

innan fyrirtækisins og ef hann vanhagaði um eitthvað sem tengdist starfinu og skipti máli, væri 

það í flestöllum tilvikum leyst. Ísak nefndi líka að skjalastjóri hefði fengið stuðning yfirmanna 

til að yfirstíga þær hindranir sem orðið hefðu á vegi hans. Þar nefndi hann sem dæmi að 

einstaka starfsmenn hefðu krafist þess að fá gögn sín útprentuð á litaðan pappír í þeim tilgangi 

að auðvelda vinnu sína og til að forðast að þurfa að fletta upp í hinu rafræna 

skjalastjórnarkerfi. Ísak sagði að þetta hefði valdið nokkrum deilum en stjórnendur hefðu 

staðið þétt við bak skjalastjóra í þessum málum. Hann sagði: 

 

Við erum með allt rafrænt, öll skjöl skönnuð inn. Einstaka aðilar hér innandyra hafa 

heimtað að fá allt útprentað á lituð blöð, gul blöð eða græn blöð eða blá blöð, ákveðna 

hluta, af því að það auðveldar þeim að finna gögnin. Þeir nenna ekki að fletta upp í kerfinu. 

En hún hefur fengið allan stuðning við að losna við þetta. Það hefur verið talsvert átak að 

hætta þessari vinnu. Þetta er náttúrulega dálítill molbúaháttur. Fólk á að geta flett upp í 

kerfunum, sem það getur gert. Þannig að þetta er búið að kosta svolítið rifrildi en hún fékk 

stuðning í gegnum það, það er bara eðlilegt.  

 

Hann taldi einnig að viðhorf starfsfólks til skjalastjóra væri gott og enginn væri að velta 

fyrir sér til hvers hann væri. 
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Adda, starfsmaður í sömu opinberu stofnun, sagði aftur á móti að stuðningur við 

skjalastjóra mætti alveg vera meiri innan stofnunarinnar. Hún taldi að stjórnendur og 

millistjórnendur þyrftu að gera sér grein fyrir þeim tíma sem færi í skjalamálin og gera ráð fyrir 

honum í starfsemi stofnunarinnar. Því taldi hún afar mikilvægt að stjórnandinn og 

skjalastjórinn ynnu vel saman svo að skilningur væri á þessu atriði. Adda sagðist vita til þess 

að oft væri erfitt að gera breytingar á skjalamálum innan stofnunarinnar. Stofnunin væri stór 

og starfsmannafjöldinn mikill og því margir starfsmenn sem skjalastjóri þyrfti að fá í lið með 

sér.  

Adda sagði að sér væri kunnugt um að oft væri erfitt að fá fólk til að tileinka sér nýjungar 

í skjalamálum innan stofnunarinnar og þá vantaði stundum svolítinn stuðning frá 

stjórnendum. Því taldi hún að stjórnendur stofnunarinnar mættu kynna sér betur skjalamál 

þótt hún héldi að þeir gerðu sér grein fyrir hve mikilvægt væri að skjala hlutina rétt. Hún sagði: 

 

Það er rosalega mikilvægt að skjalastjórinn fái stuðninginn frá stjórnanda og mitt álit er 

að hjá þessari stofnun hafi það ekki alltaf verið þannig. Þar af leiðandi ganga breytingar 

erfiðlega þegar stjórnandinn gerir sér ekki grein fyrir hversu mikið mál það er til dæmis 

bara að vista eitt mál eða svoleiðis sko. Hann kann ekki ferlið. Þannig að mér fyndist 

stjórnendur þurfa kynna sér betur skjalamál. Af því að það er bara gríðarlega mikilvægt 

fyrir skjalastjórann að hafa stjórnandann með sér í liði. Það bara, þú veist, skjalastjórinn 

og stjórnandinn þurfa að vera bestu vinir. 
 

Adda sagði líka að yfirstjórn stofnunarinnar mætti vera duglegri að nota rafræna 

skjalastjórnarkerfið og vera öðrum starfsmönnum betri fyrirmynd í þeim málum. Hún sagði að 

ef yfirstjórnin sýndi ekki gott fordæmi í þessum málum hefði það þau áhrif að „starfsmenn á 

plani“ nýttu sér það ekki heldur og þá yrði villuhættan meiri. Hún nefndi að upp hefðu komið 

mál þar sem starfsmenn, þ.e. nýir starfsmenn nýttu sér ekki rafræna skjalastjórnarkerfið og að 

slíkt væri aðeins tjón fyrir stofnunina. Það gæti leitt til þess að mál væru ekki vistuð á réttan 

hátt og töpuðust því í hafsjó annarra upplýsinga og það gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir 

viðskiptavini stofnunarinnar. Hún sagði að yfirstjórn stofnunarinnar þyrfti að ítreka við alla 

starfsmenn, sérstaklega þá nýju, mikilvægi þess að nota rafræna skjalastjórnarkerfið og fyrst 

og fremst að sýna gott fordæmi í þeim málum. Hún sagði: 

  

Af því að svo er bara ekkert mál og enginn finnur neitt. Svo kemur einhver kúnni og segir 

„Heyrðu ég á að gera þetta“ eða „Ég fékk þetta“ eða „Ég átti að fá þetta“ eða eitthvað og 
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það veit enginn neitt um neitt. Þú veist, það bara gengur ekki upp. Þannig að hérna í þessu 

tilfelli hefði stjórnandinn átt að brýna nauðsyn skjalastjórnunarinnar og jafnvel 

skjalastjórinn líka. Bara á nýliðakynningum til dæmis, þú veist. Að koma bara inn og segja, 

„Þetta er bara númer eitt, tvö og fimmtán að þú notar kerfið í allt“. „Þú sendir tölvupósta 

úr skjalakerfinu“ - af því þegar þú ert að vinna í 100 manna stofnun þá bara er ekki nóg að 

einn viti um hlutinn. Það er bara þannig. 
 

Adda sagði að sér fyndist stundum eins og yfirstjórnin áttaði sig ekki á mikilvægi þessa og 

hún hélt einnig að það væri ekkert „rosalega“ vinsælt innan stofnunarinnar að eyða miklum 

peningum í skjalamál og stundum væri þessum málum bara ýtt út í horn.  

Auk þess nefndi Adda að þrátt fyrir að yfirstjórn stofnunarinnar hefði ekki alltaf verið 

dugleg að nota rafræna skjalastjórnarkerfið, taldi Adda að yfirstjórnin hefði hins vegar veitt 

skjalastjóra ágætan stuðning þegar hindranir hefðu orðið á vegi hans. Adda nefndi í því 

samhengi að skjalastjórinn hefði þurft að kljást við nokkra eldri starfsmenn sem höfðu starfað 

í fjöldamörg ár hjá stofnuninni og væru ekki tilbúnir til þess að færa sig yfir í rafræna 

skjalastjórn. Í gegnum tíðina hefðu þessir einstaklingar vanist því að hafa öll pappírsgögn hjá 

sér í möppum og skápum og hefðu þeir barist hatrammlega fyrir því að halda því fyrirkomulagi 

áfram. Skjalastjórinn hafi hins vegar fullan stuðning yfirstjórnar til að vinna bug á þessu. Hún 

sagði: 

 

Sumum finnst þetta vera algjört bull og vesen. Til dæmis sumir eldri starfsmennirnir eru 

vanir því að hafa allt saman bara í möppu á borðinu sínu og vita alveg hvar þetta er. Þetta 

er þarna í möppunni þarna úti í horninu en það bara veit það enginn annar. Svo er sá 

starfsmaður veikur og þá fer allt bara á hliðina.  
 

Adda taldi að viðhorf starfsmanna gagnvart skjalastjóra væri ágætt en oftar en ekki væri 

hann svolítið vanmetinn innan stofnunarinnar og áleit að það mætti verða einhver 

hugarfarsbreyting í þeim málum. 

Bára, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki A, sagði að skjalastjórinn og skjalastýring fengi 

mjög mikinn stuðning og meðbyr innan fyrirtækisins. Hún sagði að yfirstjórnendur 

fyrirtækisins væru mjög sáttir við þá aðferðafræði sem skjalastjóri beitti og að þeir áttuðu sig 

á mikilvægi hans innan fyrirtækisins. Málaflokkurinn fengi nú meira vægi en áður og meiri 

fjármunir væru settir í hann. Hún sagði að markmið sitt og skjalastjóra væri að gera fyrirtækið 

algjörlega rafrænt á næstu árum en það kostaði töluverða fjármuni og taldi hún að það hefði 
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aldrei verið samþykkt nema vegna þess að stuðningur við málaflokkinn og starf skjalastjóra 

væri mikill. Ef hún ætti að meta stuðning yfirstjórnar frá einum upp í tíu, þá taldi hún hann 

vera í kringum átta og sagði það býsna gott.  

Bára sagði að viðhorf starfsfólks til skjalastjóra væri mjög gott innan fyrirtækisins og hún 

taldi að hann væri metinn að verðleikum af samstarfsfélögum sínum. Hún sagði þennan 

málaflokk þó vera þannig að forsvarsmenn þeirra væru alltaf „pínulítið í bögginu“ og létu 

starfsfólk stundum hafa fyrir hlutunum.  

Sara, starfsmaður í sama einkafyrirtæki A, taldi að stjórnendur fyrirtækisins hefðu mikinn 

skilning á skjalastjórn og sýndu skjalastjóra og málaflokknum stuðning. Hún sagði að 

starfsmenn fyrirtækisins væru líka „alveg að kaupa þetta“ eins og hún orðaði það og sagði að 

því meir sem þeir nýttu sér rafræna skjalastjórnarkerfið í starfi sínu því betur gengi vinna 

þeirra. Hún taldi að viðhorf starfsfólks til skjalastjóra væri mjög gott, að starfsfólk liti jákvæðum 

augum á hann og gerði sér grein fyrir því að hann byði upp á frábæra þjónustu. 

Lárus, yfirmaður skjalastjóra í opinberu fyrirtæki, taldi að skjalastjórinn hefði fullan 

stuðning yfirmanna og yfirstjórnar þar sem hún réði hann sjálf til starfa. Skjalamál fyrirtækisins 

hefðu verið ómarkviss í fimm til átta ár áður en skjalastjóri var loksins ráðinn. Lárus taldi að 

stuðning yfirmanna hefði því aldrei vantað.  

Lárus áleit að viðhorf starfsfólks til skjalastjóra fyrirtækisins væri mjög gott en taldi þó að 

viðhorfið færi oft eftir viðkomandi skjalastjóra. Ef skjalastjórinn væri samvinnuþýður og 

jákvæður myndaðist jákvæð ímynd um málaflokkinn. Ef hann væri aftur á móti stífur og 

neikvæður og beitti fyrir sig boðum og bönnum fengi málaflokkurinn á sig neikvæða sýn. Því 

taldi Lárus ímynd málaflokksins vera í beinum tengslum við viðhorf starfsfólks til skjalastjórans. 

Lárus sagðist hafa kynnst hvoru tveggja og að annað væri málaflokknum til góða en hitt ekki. 

Hann sagði: 

 

Viðhorf starfsfólks fer eðlilega eftir skjalastjóra. Ég hugsa að það snúist fyrst og fremst um 

karakter skjalastjórans. Ef skjalastjóri er samvinnufús og jákvæður og annað, þá myndast 

ákveðin ímynd á viðkomandi málaflokk. Ef viðkomandi skjalastjóri er ekkert nema 

Marteinn Mosdal og hérna notar bara reglur og beitir þeim bara óspart, þá bara myndast 

þannig sýn á málaflokkinn. Þannig að ég held að málaflokkurinn, ímynd málaflokksins 

innan fyrirtækisins sé bara beintengdur viðhorfi starfsfólksins til skjalastjórans. Þannig að 

ég held bara að það sé þannig. Þannig að hérna, maður hefur alveg kynnst báðum, annað 

er vænlegt til árangurs en hitt ekki. 
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Lárus sagðist hafa reynslu af því frá fyrri vinnustað að starfa með skjalastjóra sem lenti oft 

í árekstrum við samstarfsfólk sitt. Hann sagði að „það gengi engan veginn upp“ og að viðhorf 

skjalastjóra til skjalamála mætti aldrei verða þannig að álit hans væri: „Ég set reglurnar og aðrir 

bara gera það sem ég segi“ . Ef skjalastjórinn liti ekki á hlutverk sitt sem þjónustuhlutverk, þá 

yrði á brattann að sækja fyrir viðkomandi. Hann taldi að slíkt viðhorf væri ekki rétta leiðin í 

þessum málaflokki. 

Rósa, starfsmaður í sama opinbera fyrirtæki, efaðist ekki um að skjalastjóri fyrirtækisins 

hefði haft stuðning yfirmanna alveg frá fyrsta degi. Hún sagði hann hafa náð að selja 

yfirmönnum hugmyndina um að það yrði að vera í lagi með rafræna skjalastjórnarkerfið og 

skjalastýringu og eina leiðin til koma því í verk væri að ráða skjalastjóra til starfa. Rósa sagði 

að stjórnendur hefðu svo fljótlega séð hvað allt starf fyrirtækisins gekk miklu betur, mun 

auðveldara var að finna öll gögn og öllum erindum var svarað strax og engin óvissa eða vafi lék 

á að málefnum fyrirtækisins væri sinnt. Rósa sagði að auk þess væri viðhorf starfsfólks 

gagnvart skjalastjóra mjög gott og hún teldi að starfsfólk væri bara ánægt með sinn 

skjalastjóra.  

Baldur, yfirmaður í ráðuneyti, taldi að skjalastjórinn fengi bara ágætan stuðning yfirmanna 

innan ráðuneytisins og áleit að það væri fullur skilningur á þörfinni fyrir skjalastjórn. Hann 

sagðist halda að viðhorf starfsfólks til skjalastjóra væri mjög gott og almennt horfði það 

jákvæðum augum á hlutverk hans. Einnig að starfsfólkið upplifði skjalastjórn miklu frekar sem 

þjónustu en kvöð eða skyldu. Baldur sagði starfsfólkið skilja að með því að taka virkan þátt í 

að setja gögn inn í rafræna skjalastjórnarkerfið, þá gengi vinnan betur, auðveldara væri að 

finna gögn og starf hvers og eins yrði léttara. Þá þyrftu líka allir að leggja sitt af mörkum. Hann 

sagði:  

 

Ég hugsa að upplifunin sé sko ekki síður að þú upplifir þetta sem þjónustu heldur en sem 

kvöð, ef ég reyni að lýsa því þannig. Þú veist, það er eiginlega alveg fifty, fifty. Ég held að 

fólk geri sér grein fyrir því að til þess að naglasúpan bragðist af einhverju, þá verður þú að 

leggja til eitthvað í hana, þú veist. Og það gerir þú með því að passa upp á það að það sem 

fer þarna inn, sé í lagi.  

 

Þórdís, starfsmaður í sama ráðuneyti, sagði að skjalastjórinn fengi „fínan“ stuðning frá 

yfirmönnum ráðuneytisins. Hún hélt auk þess að viðhorf starfsmanna gagnvart skjalastjóra 

væri mjög jákvætt. Hún sagði flestalla vera duglega að nota rafræna skjalastjórnarkerfið en þó 
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væru alltaf einhverjir sem reyndu að sneiða fram hjá því. Hún nefndi að innan ráðuneytisins 

væri starfsfólk sem hefði unnið þar í áraraðir og sagði að „sumir væru gamlir í hettunni og 

ekkert fyrir einhverjar breytingar“. Hún sagði þó engan komast undan því að nota rafræna 

skjalastjórnarkerfið og að mál þessara einstaklinga væru bara tekin föstum tökum. 

Erla, yfirmaður skjalastjóra í einkafyrirtæki B, sagði að skjalastjórinn fengi góðan stuðning 

frá yfirmönnum fyrirtækisins en hann mætti þó kannski vera meiri. Sjálf sagðist hún styðja 

skjalastjórann og að hennar deild gerði það einnig. Það svið sem hún stýrir, byggir á því að 

haldið sé vel utan um öll skjöl og þá sérstaklega öll frumgögn fyrirtækisins og því verði það að 

nýta sér skjalastjórn og skjalastjóra í starfi sínu. Hún sagði það hins vegar vera mismunandi 

eftir sviðum fyrirtækisins hve mikið hvert svið þyrfti að nýta sér skjalastjórn. Henni fannst 

vanta svolítið upp á að aðrar deildir sýndu skjalastjóra stuðning og áhuga. Erla sagði ennfremur 

að hún héldi að aðrir sviðsstjórar mikluðu það fyrir sér að nota rafræna skjalastjórnarkerfið og 

að þeim fyndist það kannski ekki alveg nauðsynlegt. Hún taldi einnig vera fulla þörf hjá öðrum 

sviðum að nýta sér skjalastjórn og aðstoð skjalastjóra, en „áhuginn væri bara ekki fyrir hendi“ 

og að stjórnendur stigu ekki nógu fast til jarðar í þeim efnum og skæru úr um að allar deildir 

fyrirtækisins tækju upp skipulagða skjalastjórn. Hún hélt að þetta áhugaleysi annarra sviða 

snerist fyrst og fremst um tímaskort, að starfsfólk væri á fullu í hinum daglegu störfum og sæi 

ekki fram á að hafa tíma til að setjast niður og skipuleggja gögnin sín og taka skjalamál sín 

föstum tökum.  

Erla taldi að viðhorf starfsmanna til skjalastjóra væri mjög gott, allavega á hennar sviði, 

starfsfólkið væri ánægt með sinn skjalastjóra og fyndist gott að hafa skipulag á hlutunum.  

Helga, starfsmaður í sama einkafyrirtæki B, sagði aftur á móti að stuðningur yfirmanna við 

skjalastjóra væri mjög góður og hefði verið það frá upphafi. Skjalastjórinn fengi almennt 

ágætan stuðning innan fyrirtækisins en þó væru einstaklingar svo sem „gamlir lögmenn“, sem 

væru ekki tilbúnir að breyta vinnuháttum sínum og vildu hafa hlutina eins og þeir væru vanir. 

Hún sagði að það þyrfti ekki nema tvo eða þrjá slíka innan fyrirtækis til að skapa usla og 

neikvæðni gagnvart breyttum vinnuaðferðum. Helga taldi að almennt væri viðhorf 

starfsmanna og yfirmanna jákvætt gagnvart skjalastjóra og það gerði sér grein fyrir mikilvægi 

hans. 
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7.1 Samantekt 

Flest allir viðmælendurnir töluðu um að skjalastjóri fengi yfirleitt góðan stuðning frá 

yfirmönnum skipulagsheildar og að skilningur væri á mikilvægi hans og ávinningnum af 

skjalastjórn. Tveir viðmælendur sögðu þó að stuðningur yfirmanna gagnvart skjalastjóra mætti 

vera meiri. Annar þeirra sagði að þeir þyrftu að kynna sér betur skjalamál, hvetja starfsmenn 

til að nota rafræna skjalastjórnarkerfið og sýna gott fordæmi með því að vera duglegri að nota 

rafræna skjalastjórnarkerfið sjálfir. Þeir gerðu sér auk þess ekki grein fyrir þeim tíma sem fer í 

að skrásetja gögn inn í rafræna skjalastjórnarkerfið og því væri oft erfitt að gera breytingar á 

skjalamálum innan skipulagsheildarinnar, þar sem stuðning þeirra vantar. Hinn viðmælandinn 

sagði að sumar deildir skipulagsheildarinnar nýttu sér ekki rafræna skjalastjórnarkerfið og þar 

með aðstoð skjalastjóra. Hann sagði að stjórnandi skipulagsheildarinnar hefði ekki tekið af 

skarið í þessum málum og beint því til allra sviða fyrirtækisins að nýta sér rafræna 

skjalastjórnarkerfið og áleit hann að stjórnandi mætti sýna skjalastjóra meiri stuðning á þessu 

sviði. Hinir tveir viðmælendur sem rætt var við í þessum tveimur skipulagsheildum voru hins 

vegar á öndverðum meiði og töldu skjalastjóra fá góðan stuðning. 

Fjórir viðmælendur nefndu að oft ættu eldri starfsmenn, sem starfað höfðu í fjöldamörg 

ár í skipulagsheild, erfitt með að sætta sig við breytt vinnubrögð í starfi eftir að skjalastjórn 

færðist yfir á rafrænt form. Skjalastjóri hafi því oft þurft að berjast við þessa einstaklinga til að 

fá þá til að fylgja þeim reglum sem settar hafa verið um skjalastjórn. Þessir fjórir viðmælendur 

nefndu einnig að stundum mættu stjórnendur veita skjalastjóranum meiri stuðning við að fást 

við slík mál. 

Flestir viðmælenda sögðu að viðhorf starfsmanna til skjalastjóra væri yfirleitt jákvætt og 

gott og að flestallir væru ánægðir með störf hans. Einn viðmælanda sagði að viðhorf starfsfólks 

til skjalastjóra færi eftir viðkomandi skjalastjóra. Hann sagði að ef viðkomandi skjalastjóri væri 

jákvæður og liðlegur yrði viðhorfið á málaflokkinn í samræmi við það en ef hann væri 

neikvæður og stífur og beitti bara fyrir sig reglum, þá yrði viðhorfið í stíl við það. Auk þess 

fannst þessum viðmælanda mikilvægt að viðhorf skjalastjóra væri á þá leið að hann liti á starf 

sitt sem þjónustustarf því annars myndi hann ekki ná árangri í starfi. 

Viðmælendur voru almennt sammála um að skjalastjóri fengi góðan stuðning innan 

skipulagsheildar og að viðhorf til hans væri jákvætt og gott og flestir litu á starf hans sem góða 

þjónustu og stuðning í starfi. 
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8. Samantekt og umræður 

 

Í þessum kafla verður dregið saman það helsta sem kom fram í samantektarköflum 

rannsóknarinnar og það borið saman við heimildir ritgerðarinnar. Þeir eru langir og ýtarlegir 

og því er aðeins nefnt það helsta sem kom fram í þeim. Í viðauka fimm, sex og sjö gefur að líta 

yfirlit yfir helstu atriði sem fram komu um mikilvægi og hlutverk skjalastjóra, hvaða kosti góður 

skalastjóri þyrfti að hafa til að bera og hvatann sem lá að baki ráðningar skjalastjóra.  

Leitast er hér við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var af stað með í upphafi. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í þekkingu og skilning stjórnenda og samstarfsfólks 

á mikilvægi og hlutverki skjalastjóra og voru rannsóknarspurningar eftirfarandi: 

 

1. Hver er hvatinn að því að ráða skjalastjóra? 

2. Hvert álíta stjórnendur og starfsfólk að sé hlutverk skjalastjóra og hve mikilvægur er 

hann fyrir skipulagsheildina? 

3. Hvaða kosti telja stjórnendur og starfsfólk að góður skjalastjóri þurfi að hafa?  

4. Hvernig er stuðningi stjórnenda gagnvart starfi skjalastjóra háttað og hvert er viðhorf 

starfsfólks gagnvart skjalastjóra? 

 

Hér á eftir er rannsóknarspurningum svarað í þeirri röð sem þær birtast hér að ofan. 

 

1. Hver er hvatinn að því að ráða skjalastjóra? 

Rannsóknin sýndi fram á að viðmælendur opinberra skipulagsheilda töldu hvatann að því að 

ráða skjalastjóra vera að fylgja lögum og reglugerðum sem opinberar skipulagsheildir þyrftu 

að fylgja. Auk þess hefur rafræn stjórnsýsla og aukin upplýsingagjöf opinberra stofnana leitt til 

þess að þær þurfa að halda vel utan um skjalamál sín. Þetta styður það að opinberar 

skipulagsheildir geta ekki framfylgt þeim lögum sem þær eiga að fylgja, nema nýta sér 
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skjalaflokkunarkerfi og kerfisbundna skjalastjórn. Við það verður lagaleg staða 

skipulagsheildarinnar sterkari og hún á auðveldara með að mæta kröfum löggjafar og 

reglugerða (ARMA International, 2014, bls. 2; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, bls. 41; Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 53; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 254; Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2009, bls. 101-102; Staðlaráð Íslands, 2005b, bls. 14-16). 

Auk þess kom það fram í rannsókninni að tveir viðmælendur töldu hvatann að ráðningu 

skjalastjóra hafa verið þann að eftir að skipulagsheildin festi kaup á rafrænu skjalastjórnarkerfi, 

þá hefði hún í framhaldinu ráðið til sín skjalastjóra, til að stýra því. Þetta er í samræmi við það 

að sífellt fleiri skipulagsheildir hafa tekið rafræn skjalastjórnarkerfi í notkun þar sem magn 

skjala á rafrænu formi hefur margfaldast á síðustu áratugum. Það er hlutverk skjalastjóra, 

ásamt tölvudeild skipulagsheildar, að bera ábyrgð á og stýra rafræna skjalastjórnarkerfinu. 

(Alfa Kristjánsdóttir, 2000; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007a, bls. 181; Kristianna Jessen, 2007, 

bls. 2; Sigmar Þormar, 2007, bls. 70). 

Einnig kom það fram í rannsókninni að þrír viðmælendur töldu að hvatinn að ráðningu 

skjalastjóra hefði verið að ráða fagaðila til þess að sjá um að færa öll gögn 

skipulagsheildarinnar frá sameiginlegu drifi yfir í rafræna skjalastjórnarkerfið, þannig að þau 

væru á einum stað og með því væri aðgengi allra starfsmanna tryggt. Þetta styður það sem 

fram kemur í „Reglunum“ (Generally Accepted Recordkeeping Principles® (the Principles)) að 

tiltækileiki skjala sé eitt af átta undirstöðuatriðum skjalastjórnar. Tiltækileiki felur það í sér að 

halda skal vel utan um skjöl og skjalastjórnarkerfi skipulagsheildar þannig að það sé tryggt að 

þau séu ávallt tiltæk. Með því að koma skjölunum inn í rafræna skjalastjórnarkerfið eru þau til 

staðar þegar á þarf að halda og þekking deilda og sviða sameinast innan skipulagsheildar. 

Þannig gegna skjalastjórar og rafræn skjalastjórnarkerfi mikilvægu hlutverki í 

þekkingarstjórnun skipulagsheilda. (Alfa Kristjánsdóttir, 2000; Gable, 2015a, bls. 27; Gregory, 

2005, bls. 81; Huges, 2003, bls. 119-120; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 53). 

Niðurstöður rannsóknar sýndu einnig að einn viðmælenda taldi að hvatinn að því að ráða 

skjalastjóra hefði verið til þess að draga úr pappírsmagni skipulagsheildarinnar og færa sig yfir 

í rafræna skjalavistun. Þetta kemur heim og saman við það að ljóst er að ávinningurinn af 

skjalastjórn og rafrænu skjalastjórnarkerfi felur í sér töluverðan peningasparnað fyrir 

skipulagsheildir, bæði kostnað á dýrum skjalaskápum, svo og dýrmætu plássi sem leiðir af sér 

betri nýtingu á vinnuhúsnæði og lækkun húsnæðis- og geymslukostnaðar (Alfa Kristjánsdóttir 

og Sigmar Þormar, 1995, bls. 12-13; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 254). 

http://skemman.is/stream/get/1946/8918/23750/1/a.2007.3.2.4.pdf
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=561788
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Auk þess kom það fram í rannsókninni að einn viðmælenda taldi að hvatinn að því að ráða 

skjalastjóra hefði verið sá að bæta pökkun og frágang skjala og öryggis- og aðgengismál 

viðkvæmra gagna. Þetta er í samræmi við það að skjalastjórar þurfa að útbúa geymslu- og 

grisjunaráætlun fyrir skipulagsheildir sínar. Í þeim kemur fram hvernig heppilegast sé að 

geyma skjöl og í hve langan tíma og einnig hvernig best sé að eyða þeim. Skjalastjórar þurfa 

auk þess að útbúa aðgengis- og öryggisstefnu skipulagsheildar en hún segir til um hvernig 

almennt skuli haga varðveislu ákveðinna skjala, hver þeirra séu dýrmæt og þarfnast sérstakrar 

meðferðar og geymslu (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 262). 

Það kom einnig fram í rannsókninni að einn viðmælenda taldi hvatann að því að ráða 

skjalastjóra hafa verið þann að fylgja reglum gæðastjórnunar en hann sagði að henni fylgdu 

strangar reglur um skjalavistun og sönnunarbyrði. Það kemur heim og saman við það að 

skipulagsheildir geta ekki innleitt gæðastaðla og fengið vottun né viðhaldið henni ef þær fylgja 

ekki reglum skjalastjórnar (Alfa Kristjánsdóttir, 1995; Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 

1995, bls. 12-13; Gunnlaugsdóttir, 2012, bls. 183)  

Það er því ljóst af öllu ofantöldu að viðmælendur töldu hvatann að því að ráða skjalastjóra 

vera þann að stýra rafræna skjalastjórnarkerfinu, koma röð og reglu á skjalasafn 

skipulagsheildarinnar og draga úr pappírsmagni hennar með því að koma skjölunum yfir á 

rafrænt form. Viðmælendur voru allir sammála um að það hefði verið gæfuspor fyrir 

skipulagsheildina að ráða skjalastjóra til að sinna þessum málum. 

 

2. Hvert álíta stjórnendur og starfsfólk að sé hlutverk skjalastjóra og hve 

mikilvægur er hann fyrir skipulagsheildina? 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að viðmælendur töldu að mikilvægi og hlutverk skjalastjóra 

lægi í því að sjá um daglegt utanumhald skjala, hafa umsjón með allri skjalastjórn 

skipulagsheildar og stýra rafræna skjalastjórnarkerfinu, ásamt tölvudeild skipulagsheildar. 

Hann héldi röð og reglu á rafræna skjalasafninu og tryggði að mál væru rétt vistuð og 

aðgengileg. Þetta er í samræmi við það sem komið hefur fram í öðrum heimildum, að rafræn 

skjalastjórnarkerfi eru mikilvæg stjórntæki upplýsinga- og skjalastjórnar og að skjalastjórar 

eru, ásamt tölvudeild skipulagsheildar, umsjónarmenn skjalakerfa og bera ábyrgð á daglegri 

skjalastjórn skipulagsheilda (Carpenter, 2007, bls. 51; Lanter, 2011, bls. 4; Sigmar Þormar, 

2007, bls 70).  
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Í rannsókninni kom einnig fram að þeir viðmælendur sem unnu hjá opinberum 

skipulagsheildum töldu að mikilvægi og hlutverk skjalastjóra væri það að sjá til þess að 

skipulagsheildin fylgdi þeim lögum og reglugerðum sem opinberar skipulagsheildir þyrftu að 

fylgja. Hann hefði bestu þekkinguna á lögum og skyldum skipulagsheildarinnar og sæi auk þess 

um að öll gögn væru skráð, aðgengileg og rekjanleg. Þetta styður það sem fram kemur í 

„Reglunum“ (Generally Accepted Recordkeeping Principles® (the Principles)) að hlíting er eitt 

af undirstöðuatriðum skjalastjórnar, en hún felur það í sér að skjalastjórn skipulagsheilda 

verður að fylgja settum lögum og reglugerðum, sem og reglum viðkomandi skipulagsheildar. 

Auk þess leggur skjalastjórnarstaðallinn ÍST ISO 1589:2001 áherslu á að allar skipulagsheildir 

þurfi að skilgreina lagaumhverfi sitt í rekstrarstarfi sínu. Þetta undirstrikar það enn og aftur að 

opinber fyrirtæki og stofnanir geta ekki framfylgt þeim lögum sem þau eiga að fylgja, nema 

nýta sér skjalaflokkunarkerfi og kerfisbundna skjalastjórn (ARMA International, 2014, bls. 1; 

Gable 2015b, bls. 25; Hoke, 2011, bls. 30; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 53; Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2009, bls. 101; Saffady, 2011, bls. 12; Staðlaráð Íslands, 2005b, bls. 16).  

Niðurstöður rannsóknar leiddu einnig í ljós að einn viðmælenda áleit að skjalastjóri ætti 

að sjá um að undirbúa og pakka þeim gögnum sem senda ætti til varanlegrar geymslu til 

Þjóðskjalasafns Íslands. Þetta er í samræmi við lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 sem 

segja til um að opinberar stofnanir eigi að skila skjölum til Þjóðskjalasafns Íslands eða 

héraðsskjalasafna um land allt þegar þau hafa náð þrjátíu ára aldri en skjölum á rafrænu formi 

þegar þau hafa náð fimm ára aldri.  

Auk þess kom fram í niðurstöðum rannsóknar að viðmælendur töldu það vera hlutverk 

skjalastjóra að vernda og varðveita mikilvægustu gögn skipulagsheildarinnar og tryggja 

rekjanleika skjala. Hann ætti einnig að sjá um að aðgangsstýra rafræna skjalastjórnarkerfinu 

og sjá til þess að aðeins þeir sem hefðu tilskilin leyfi hefðu aðgang að viðkomandi gögnum. 

Þetta er í samræmi við eitt af mikilvægustu stjórntækjum upplýsinga- og skjalastjórnar, sem 

er aðgengis- og öryggisstefnan. Hún segir til um hverjum og undir hvaða kringumstæðum skuli 

veita aðgang að ákveðnum skjölum og hvernig almennt skuli haga varðveislu þeirra. Það er því 

í höndum skjalastjóra að bera ábyrgð á að aðgangsstýringar skjala séu þannig að aðeins þeir 

sem hafa til þess heimild, geti nálgast þau (Gregory, 2005, bls. 84; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2008a, bls. 262; Staðlaráð Íslands, 2005b, bls. 25).  

Þá sýndu niðurstöður að viðmælendur álitu það vera hlutverk skjalastjóra að hjálpa 

starfsmönnum að leita að gögnum sínum og tryggja að þeir fyndu þau þegar á þyrfti að halda. 
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Tveir viðmælendur töldu að hann ætti einnig að útbúa sniðmát og fyrirfram ákveðna texta til 

að auðvelda starfsfólki vinnu sína. Þeir töldu auk þess mikilvægt að hann sæi um að koma 

öllum skjölum fyrirtækisins á rafrænt form en það fæli í sér tímasparnað og þægindi fyrir 

starfsfólk. Tveir viðmælenda töluðu um að það væri í verkahring skjalastjóra að sinna bréfpósti 

skipulagsheildar og sjá til þess að innsend erindi bærust til réttra starfsmanna. Einn 

viðmælenda sagði það vera hlutverk skjalastjóra að kalla eftir þeim pappírsgögnum sem 

fráfarandi starfsmenn hefðu nýtt í starfi sínu og setja þau á réttan stað. Þetta styður 

megintilgang skjalastjórnar og kröfunnar um hagkvæmni í rekstri; að tryggja að hægt sé að 

finna skjöl, á fljótvirkan og öruggan hátt, þegar á þarf að halda. Skjalastjórar spara 

skipulagsheildum tíma og peninga þar sem þeir sjá til þess að upplýsingar skipulagsheilda séu 

aðgengilegar fyrir alla en það kemur í veg fyrir að starfsmenn eyði dýrmætum tíma sínum í að 

leita upplýsinga (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006, bls 53; Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín 

H. Pétursdóttir, 1998, bls. 6; Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín Ólafsdóttir, 1995, bls. 89; 

Kristianna Jessen, 2007, bls. 2).  

Auk þess sýndu niðurstöður að tveir viðmælendur töldu það vera hlutverk skjalastjóra að 

samræma ýmis eyðublöð sem notuð væru innan skipulagsheildar. Þetta styður það að stjórn 

á framleiðslu, notkun eyðublaða og skýrslna og vinna við að samræma útlit þeirra dregur úr 

framleiðslukostnaði og það er hlutverk skjalastjórans að sjá til þess (Kristín H. Pétursdóttir, 

1988, bls. 52; Stefanía Júlíusdóttir, 1997, bls. 223). 

Niðurstöður rannsóknar sýndu einnig að viðmælendur töldu að mikilvægi og hlutverk 

skjalastjóra væri að útbúa skjalavistunaráætlun og geymslu- og grisjunaráætlun fyrir 

skipulagsheild. Hann þyrfti að sjá um grisjun skjala og velta fyrir sér við hvaða aðstæður skjöl 

skipulagsheildarinnar væru geymd til lengri tíma og sjá til þess að gengið væri frá þeim á réttan 

hátt og þau sett á viðeigandi staði auk þess að koma almennt í veg fyrir að skjöl glatist. Þetta 

er alveg í samræmi við eitt af mikilvægum stjórntækjum upplýsinga- og skjalastjórnar en það 

er geymslu- og grisjunaráætlun. Hún segir til um hvernig best sé að geyma skjöl, í hve langan 

tíma og hvernig best sé að eyða þeim en skjalastjóri þarf þó alltaf að taka tillit til lagaskyldu 

um varðveislu skjala (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2008a, bls. 262). 

 Þar að auki sýndu niðurstöður rannsóknar að viðmælendur töldu að hlutverk skjalastjóra 

væri bæði ráðgjafarhlutverk og eftirlits- og áminningarhlutverk og að hann þyrfti að sinna 

kennslu og fræðslu starfsmanna um skjalamál og þá sérstaklega nýliðafræðslu. Þetta styður 

það að til þess að skjalastjórn skipulagsheildar sé skilvirk þá þarf starfsfólk að fá fræðslu um 
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skjalastjórn og þjálfun á rafræna skjalastjórnarkerfið, bæði með persónulegri leiðsögn og í 

formi fyrirlestra eða kynninga. Ef skjalastjórinn hefur ekki starfsfólk í liði með sér mun 

skjalastjórn innan skipulagsheildarinnar ganga illa (Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2007, bls. 25; 

Johnston og Bowen, 2005, bls. 136; Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007b, bls. 93-94; Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2009, bls. 102; Jónella Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 42).  

Þá sýndu niðurstöður að viðmælendur töldu skjalastjóra mikilvægan þar sem hann sæi um 

að öll gögn skipulagsheildarinnar væru vistuð á einum stað. Einn viðmælenda áleit að það væri 

auk þess hlutverk skjalastjóra að sjá um tiltekt á sameiginlegu drifi skipulagsheildarinnar. Það 

er í samræmi við það að rafræn gögn geta safnast upp í gríðarlega miklum mæli á rafrænum 

drifum, þar sem magn skjala á rafrænu formi hefur margfaldast á undanförnum árum. Því er 

nauðsynlegt að skjalastjóri reyni að hafa kerfisbundna stjórn á slíku og reyni að koma í veg fyrir 

persónulega skjalavistun og tryggja þannig að öll skjöl séu vistuð á sameiginlegum 

þekkingargrunni svo að þau nýtist allri skipulagsheildinni. Það dregur auk þess úr hættunni að 

skjöl tapist við mannaskipti eða í fjarveru starfsmanns (Alfa Kristjánsdóttir, 2000; Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2008b, bls. 83; Saffady, 2011, bls. 11). 

Niðurstöður rannsóknar leiddu einnig í ljós að þrír viðmælendur sögðu það vera hlutverk 

skjalastjóra að halda utan um gæðahandbók skipulagsheildarinnar. Tveir viðmælenda sögðu 

að skjalastjórinn væri mikilvægur því hann kom gæðahandbók fyrirtækisins í notkun. Þetta 

kemur heim og saman við það að skipulagsheildir geta ekki innleitt gæðastjórnun og fylgt þeim 

gæðastjórnunarstöðlum sem þarf til að fá vottun, ef þær nýta sér ekki skjalastjórn. 

Skjalastjórnarstaðallinn ISO 15489 veitir ekki aðeins skipulagsheildum leiðbeinandi 

upplýsingar um ábyrgð þeirra á skjalastjórn, heldur styður einnig gæðastarf til að uppfylla 

kröfur ISO 9000 gæðastaðlanna (Alfa Kristjánsdóttir, 1995; Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar 

Þormar, 1995, bls. 12-13; Gunnlaugsdóttir, 2012, bls. 181 og 183; Staðlaráð Íslands, 2005b).  

Einn viðmælenda sagði að hlutverk skjalastjóra væri auk þess að mynda sér stefnu um 

skjalamál skipulagsheildar og velta fyrir sér uppsetningu og samsetningu rafræna 

skjalastjórnarkerfisins og hvernig viðkomandi skipulagsheild ætlaði að þróa það áfram. Til þess 

að vera fær um slíkt þarf skjalastjórinn að hafa getu til þess að skilja fyrir hvað skipulagsheild 

hans stendur, hvernig fyrirtækjamenning hennar sé og hvernig hugbúnaðurinn virki. Hann þarf 

auk þess að átta sig á því hvernig skjalastjórnarstefnan getur haft áhrif á fyrirtækjamenningu 

skipulagsheildarinnar (Weller-Collison o.fl., 2008, bls. 56). 
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Niðurstöður sýndu einnig að viðmælendur álitu að það starfsfólk sem ynni ekki við 

skjalamál gerði sér ekki grein fyrir hlutverki og mikilvægi skjalastjóra, þar sem það þyrfti ekki 

að leita til hans eða velta skjalastjórn fyrir sér á nokkurn hátt. Viðmælendur töldu hins vegar 

að það starfsfólk sem ynni að jafnaði við skjalamál og þekkti rafræna skjalastjórnarkerfið, hefði 

ágæta hugmynd um hvert væri mikilvægi og hlutverk skjalastjóra. Það væri auk þess ánægt og 

þakklátt fyrir störf hans og töldu hann veita góða þjónustu og stuðning. Viðmælendur nefndu 

einnig að ef skjalastjóri væri duglegur að kynna sig og starf sitt, þá gerði starfsfólk sér betri 

grein fyrir því hvað fælist í starfi hans og út á hvað skilvirk skjalastjórn gengi. Þetta styður það 

að því betur sem skjalastjórar koma sér á framfæri, kynna aðferðir skjalastjórnar og hlutverk 

skjalastjóra og fræða starfsfólk um tilgang skjalastjórnar, því betur mun málaflokknum vegna 

innan skipulagsheildarinnar (Carpenter, 2007, bls. 50; Kristianna Jessen, 2007, bls. 2). 

Viðmælendur töldu skjalastjóra mikilvægan innan skipulagsheildarinnar þar sem aðrir 

starfsmenn hefðu ekki sömu menntun og þá yfirsýn sem hann hefði. Þeir hefðu ekki tíma til 

að sinna þessum málum, því þeir væru uppteknir í sínum daglegu stöfum. Einnig kom fram hjá 

tveimur viðmælendum að þeir töldu mikilvægi skjalastjóra innan skipulagsheilda ætti eftir að 

stóraukast í framtíðinni, þar sem sífellt fleiri skipulagsheildir tækju upp skjalastjórn. Þeir álitu 

að skjalastjórn ætti eftir að færast frá drifum yfir á skýjaþjónustu og að skjalastjórar væru 

mikilvægir til að stýra því ferli. 

Það er því ljóst þegar ofangreind atriði eru skoðuð, að allir viðmælendurnir voru samstíga 

í því að álíta að skjalastjóri væri mjög mikilvægur innan skipulagsheildarinnar og að hann 

gegndi ákaflega þýðingarmiklu hlutverki innan hennar. Hann tryggði að skjalastörf 

starfsmanna gengju snurðulaust fyrir sig, að gögn þeirra væru aðgengileg í rafræna 

skjalastjórnarkerfinu og að öryggi skjala væri tryggt. Viðmælendur voru auk þess sammála um 

að skipulagsheildir gætu ekki starfað án skjalastjóra þar sem aðrir starfsmenn hefðu ekki þá 

yfirsýn og faglegu þekkingu sem þeir hafa. Þar að auki, kom það berlega í ljós að þeir sem 

þekkja til skjalastjórnar og vita nokkurn veginn hvað felst í starfi skjalastjóra, eru ánægðir með 

störf hans og telja hann vera mikinn stuðning í starfi þeirra.  

Þó má segja að miklar kröfur séu gerðar til starfs og hlutverks skjalastjóra og sumar hverjar 

kannski óréttmætar, samanber þær að skjalastjóri eigi að sjá um að koma öllum skjölum inn á 

rafræna skjalastjórnarkerfið og annast tiltekt á rafrænum drifum. Gott er að hafa í huga orð 

Catherine Hare, lektors í upplýsinga- og skjalastjórn við Northumbria University í Bretlandi, en 

hún segir að skjalastjórar ættu að „Stop rowing and start steering“. Þau voru sett fram árið 
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2007 en eiga enn vel við í dag. Í orðum hennar felst að starf skjalastjóra í skipulagsheildum 

nútímans, þar sem rafræn skjalastjórn er allsráðandi, ætti „að ganga út á að hafa umsjón með, 

skipuleggja, breyta og bæta“ þær upplýsingar sem fara inn í rafræna skjalastjórnarkerfið en 

starfsmenn ættu að sjá um að skrá, flokka og setja hina daglegu „innsetningu upplýsinga/skjala 

inn í kerfin“ (Kristianna Jessen, 2007, bls. 2). Skjalastjórinn ætti því að vera meira í eftirlits- og 

umsjónarhlutverki en að vinna verkin sjálfur.  

 

3. Hvaða kosti telja stjórnendur og starfsfólk að góður skjalastjóri þurfi að hafa?  

Niðurstöður rannsóknar sýndu að viðmælendur töldu að til þess að vegna vel í starfi sínu þá 

þyrfti skjalastjóri að þekkja aðferðir skjalastjórnar og kunna mjög vel á rafræna 

skjalastjórnarkerfið. Einn viðmælenda nefndi að skjalastjóri þyrfti ekki einungis að kunna á 

rafræna skjalastjórnarkerfið heldur einnig að hafa nokkuð góða og djúpa þekkingu á 

tölvumálum og upplýsingatækni. Hann þyrfti einnig að vera duglegur að fylgjast með öllum 

tækninýjungum og miðla þeim til starfsmanna. Þetta er í samræmi við það sem er í verkahring 

skjalastjóra og tölvudeildar skipulagsheildar, að sjá um og bera ábyrgð á rafræna 

skjalastjórnarkerfinu. Með því að starfa náið með tölvudeild skipulagsheildar þá hafa 

skjalastjórar tækifæri til að útvíkka og bæta við tækniþekkingu sína (Johnston og Bowen, 2005, 

bls. 136; Lanter, 2011, bls. 4; Sigmar Þormar, 2007, bls. 70). 

Þá sýndu niðurstöður að einn viðmælandinn taldi það mikilvægt að skjalastjóri þekkti þau 

lög og reglugerðir sem skipulagsheildir þurfa að fylgja og hvernig ætti að tryggja öryggi 

upplýsinga- og aðgangsstýringa á rafræna skjalastjórnarkerfinu. Það er í samræmi við það að 

skjalastjórar þurfa að fylgja „Reglunum“, átta undirstöðuatriðum skjalastjórnar og 

skjalastjórnarstaðlinum ÍST ISO 15489:2001 til þess að koma á sem bestum starfsháttum í 

upplýsinga- og skjalastjórn. Í þeim reglum og stöðlum er annars vegar að finna upplýsingar um 

hvernig skipulagsheild ætti að fylgja settum lögum og reglugerðum, auk reglum viðkomandi 

skipulagsheildar og hins vegar hvernig hún eigi að vernda viðkvæmustu gögn skipulagsheilda 

með aðgangsstýringum (Arma international, 2014, bls. 5-7; Gable 2015b, bls. 25-26; Gregory, 

2005, bls. 84; Hoke, 2011, bls. 30; Saffady, 2011, bls. 12; Staðlaráð Íslands, 2005b, bls. 16-18). 

Auk þess kom það fram í rannsókninni að einn viðmælandinn taldi að skjalastjórinn þyrfti 

að vera fær um að tileinka sér starfsemi fyrirtækisins og tveir viðmælendur töluðu um að hann 

yrði að setja sér framtíðarsýn um málaflokkinn. Það kemur heim og saman við það að til þess 
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að vera fær um slíkt þá þarf skjalastjórinn að skilja hvernig skipulagsheildin starfar, fyrir hvað 

hún stendur og hafa getu til að setja saman skjalaflokkunarkerfi sem er samþætt 

starfsaðferðum og menningu skipulagsheildarinnar (Pemberton o.fl., 2005, bls. 56; Weller-

Collison o.fl., 2008, bls. 56). 

Niðurstöður sýndu einnig að viðmælendur töldu að skjalastjórinn þyrfti að kunna að 

flokka, leita, ganga frá eða eyða gögnum og vera viljugur að leggja á sig mikla vinnu við að leita 

lausna þegar upp kæmu flókin verkefni. Í því samhengi nefndi einn viðmælandinn að 

skjalastjórinn þyrfti að vera einhvers konar viskubrunnur um skjalamál sem starfsmenn gætu 

leitað til. Viðmælendur töldu auk þess að til að vegna vel í starfi þyrfti skjalastjóri að vera 

skipulagður og agaður í vinnubrögðum, sem og rólegur, jákvæður, opinn, þægilegur og 

viðkunnanlegur í framkomu og sérlega bóngóður, þar sem þeir sögðu að starf hans væri mikið 

þjónustustarf.  

Þá kom fram í niðurstöðum rannsóknar að skjalastjóri þyrfti að eiga auðvelt með mannleg 

samskipti og geta haft góð samskipti við alla innan skipulagsheildarinnar. Fjórir viðmælendur 

sögðu að hann þyrfti að vera í stakk búinn að kljást við þá sem ekki væru viljugir að nota 

rafræna skjalastjórnarkerfið og í því samhengi nefndu þeir „gamla hunda“. Þetta er í samræmi 

við þau hæfniviðmið sem Félag skjalastjóra í Ástralíu (the Records Management Association of 

Australasia) og Félag skjalastjóra í Bretlandi (UK Society of Archivists) hafa tekið saman en þar 

er tekið fram að skjalastjórar þurfi að búa yfir góðri samskiptafærni, þar sem þeir þurfa að vera 

færir um að eiga samskipti við alla innan skipulagsheildarinnar, stjórnendur jafnt sem aðra 

starfsmenn. Þeir þyrftu auk þess að vera góðir í samningaviðræðum og kunna að bregðast við 

þeim einstaklingum sem væru ófúsir að fylgja eftir reglum skjalastjórnar (Pemberton o.fl., 

2005, bls. 56; Weller-Collison o.fl., 2008, bls. 54-56). 

Þá kom það fram hjá einum viðmælandanum að skjalastjóri þyrfti að koma eins fram við 

alla, sinna öllum fyrirspurnum fljótt og vel, sýna frumkvæði og sjálfstæði í starfi hvað fræðslu 

starfsmanna varðar og vera fær um að rökræða eða rökstyðja aðferðafræði sína í skjalamálum. 

Hann þyrfti auk þess að vera ákveðinn og ýtinn, án þess þó að vera frekur. 

Þegar ofangreind atriði eru skoðuð má sjá að viðmælendur leggja mikið upp úr því að 

skjalastjóri sé þægilegur í umgengni og jákvæður, þekki vel hugmyndafræði skjalastjórnar, sé 

fróður um skjalamál, kunni vel á rafræna skjalastjórnarkerfið og sé tæknilega sinnaður. Hins 

vegar kom það einnig fram hjá einum viðmælenda að auk þess þá þyrftu skjalastjórar að hafa 

mun dýpri tölvukunnáttu en gengur og gerist, til þess að vera færir um að sinna starfi sínu.  
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Því kæmi það skjalastjórum eða verðandi skjalastjórum vel að sækja námskeið í 

upplýsingatækni til þess að hafa betri skilning á tölvu- og tæknimálum. 

Það kom fram í máli fjögurra viðmælenda að margir skjalastjórar þyrftu að kljást við 

starfsmenn sem þeir kölluðu „gamla hunda“. Svo virðist sem eldri starfsmenn, sem starfað 

hafa hjá sama fyrirtækinu í mörg ár, séu oft tregir til að tileinka sér vinnubrögð rafrænnar 

skjalastjórnunar. Þeir eru því hindrun og slæm fyrirmynd fyrir aðra starfsmenn, sérstaklega ef 

um stjórnendur er að ræða. Því er mikilvægt að skjalastjórar hafi skap til þess að taka á málum 

viðkomandi einstaklinga og kunni að mæta þeim með jafnaðargeði og jákvæðu hugarfari. 

Viðmælendur nefndu einnig að skjalastjóri þyrfti sífellt að afla sér fróðleiks og vera eins 

konar „viskubrunnur“ eins og einn viðmælandinn orðaði það. Skilja mætti þau orð sem svo að 

skjalastjórinn þyrfti sífellt að vera að lesa sér til um skjalastjórn og fræðast um viðkomandi 

skjalastjórnarkerfi. Það er aftur á móti afskaplega einstaklingsbundið hvað fólk er tilbúið að 

leggja mikið á sig í sínu starfi og hve hratt og vel fólk vinnur og því er erfitt að dæma hvernig 

skjalastjórar viðkomandi einstaklingar eru. Ef þeir eru mjög iðnir og samviskusamir þá er 

líklegra að þeim vegni betur í starfi en slíkt má eflaust heimfæra á öll störf. 

 

4. Hvernig er stuðningi stjórnenda gagnvart starfi skjalastjóra háttað og hvert er 
viðhorf starfsfólks gagnvart skjalastjóra? 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að viðmælendur töldu að skjalastjórinn fengi yfirleitt góðan 

stuðning frá stjórnendum og að þeir gerðu sér grein fyrir mikilvægi hans innan 

skipulagsheildarinnar. Tveir viðmælendur í hvorri skipulagsheildinni fyrir sig nefndu þó að 

stuðningur stjórnenda mætti vera meiri en ósamræmi var í svörum yfirmanna og starfsmanna 

í þessum tveimur skipulagsheildum. Annar þeirra, sem var starfsmaður, sagði að stjórnendur 

skipulagsheildarinnar mættu styðja betur við bakið á skjalastjóra og vera sjálfir duglegri við að 

nota rafræna skjalastjórnarkerfið og vera þannig góðar fyrirmyndir fyrir aðra starfsmenn. Hann 

sagði einnig að stjórnendur þyrftu að gera sér betur grein fyrir þeim tíma sem færi í að setja 

skjöl inn í rafræna skjalastjórnarkerfið en aukinn skilningur á þeim málum myndi leiða til þess 

að auðveldara yrði að koma breytingum á skjalamálum áleiðis innan skipulagsheildarinnar. 

Yfirmaður skjalastjóra í þessari sömu skipulagsheild sagði aftur á móti að skjalastjórinn hefði 

góðan stuðning stjórnenda og fengi flest allt sem hann vanhagaði um. Hinn viðmælandinn, 

sem var yfirmaður skjalastjóra, sagði að stjórnendur mættu veita skjalastjóra betri stuðning 
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með því að taka af skarið og skipa öllum sviðum skipulagsheildarinnar að nýta sér skipulega 

skjalastjórn og aðstoð skjalastjóra en aðeins hluti skipulagsheildarinnar fylgdi eftir 

hugmyndafræði skjalastjórnar. Starfmaður í þessari sömu skipulagsheild sagði aftur á móti að 

skjalastjórinn fengi fullan stuðning frá stjórnendum. Þetta er í samræmi við að stjórnendur 

veiti skjalastjóra og skjalastjórnaráætlun stuðning með því að vera góðar fyrirmyndir og noti 

rafræna skjalastjórnarkerfið og líta á skjalastjórn sem einn af rekstrarþáttum 

skipulagsheildarinnar. Slíkt hefur mikið að segja fyrir starf skjalastjórans og velgengni 

skjalastjórnar innan skipulagsheildarinnar. Skjalastjórar verða því að leita allra leiða til að ná 

góðum tengslum við stjórnendur til þess að njóta stuðnings þeirra (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2005, bls. 37-38; Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2007, bls. 34; Carpenter 2007, bls. 52). 

Þá kom það fram í niðurstöðum rannsóknar að fjórir viðmælendur sögðu að skjalastjóri 

þyrfti oft að kljást við starfsmenn sem ekki væru tilbúnir að að fylgja eftir vinnubrögðum 

skjalastjórnar eins og áður hefur komið fram, og í því sambandi var rætt um „gamla hunda“. 

Aðeins einn af þessum fjórum viðmælendum taldi að skjalastjórinn fengi ekki nægilega góðan 

stuðning frá stjórnendum til að fást við slíka einstaklinga. Þetta styður það að skjalastjórar 

þurfi að eiga auðvelt með mannleg samskipti og vera færir um að kljást við allskyns fólk og 

kunni að beita sér í samningaviðræðum og hafi sannfæringarkraft hvað viðkemur gildi 

skjalastjórnar fyrir alla starfsmenn. Það er því mikilvægt að stjórnendur styðji skjalastjóra í 

þessum málum, þar sem þeir eru fyrirmyndir annarra starfsmanna og leggja línurnar innan 

skipulagsheildarinnar (Pemberton o.fl., 2005, bls. 56).  

Niðurstöður rannsóknar sýndu einnig að viðmælendur töldu viðhorf starfsmanna til 

skjalastjóra vera mjög gott og álitu að allir væru jákvæðir í hans garð. Einn viðmælenda sagði 

að viðhorf starfsmanna færi svolítið eftir persónuleika skjalastjórans. Ef hann væri jákvæður 

og liðlegur yrði viðhorfið til hans og málaflokksins jákvætt, en ef hann væri neikvæður og 

notaði einungis reglur sem svipu á starfsmenn í stíl „Marteins Mosdal“ þá yrði viðhorfið í 

samræmi við það. Þessi viðmælandi lagði líka áherslu á það að skjalastjórar litu á starf sitt sem 

þjónustustarf og stuðning við starfsmenn. Þetta er í samræmi við hve mikilvægt það er að 

skjalastjórar reyni að fá starfsfólk til að sjá gagnsemi skjalastjórnar og að fólk sé viljugt að fylgja 

þeim reglum og hugmyndafræði skjalastjórnar. Að þvinga starfsfólk til samstarfs verður aldrei 

ábatasamt til lengdar. Til þess að viðhorf starfsfólks til skjalastjóra verði jákvætt þá þurfa þeir 

að hafa mikla þjónustulund og búa yfir mikilli samskiptafærni, þar sem þeir þurfa bæði að hafa 
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samskipti við stjórnendur og almenna starfsmenn (Connelly, 2001, bls. 27; Weller-Collison 

o.fl., bls. 54-58). 

Það er því ljóst af öllu ofantöldu að viðmælendur álitu að skjalastjóri fengi ágætan 

stuðning frá stjórnendum þó tveir viðmælenda teldu að stuðningurinn gæti verið betri. 

Viðmælendur álitu auk þess að viðhorf starfsmanna gagnvart skjalastjóra væri mjög gott og 

þeir álitu hann veita sér góðan stuðning í starfi. Það er greinilegt að til þess að skjalastjórn 

skipulagsheildar gangi sem skyldi þá þurfa skjalastjórar að fá starfsfólkið á sitt band og koma 

sér upp góðu tengslaneti við yfirstjórn skipulagsheildar. Fyrst og fremst þurfa þeir þó að 

sannfæra eða „selja“ stjórnendum gildi skjalastjórnar því það skiptir öllu máli fyrir skjalastjórn 

skipulagsheildar og starf skjalastjórans.  
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Lokaorð 

Rannsókn þessi snerist um að skoða hvað yfirmenn og samstarfsfólk teldi vera mikilvægi og 

hlutverk skjalastjóra. Eftir inngang ritgerðarinnar kom fræðilegur kafli um skjalastjórn, þar sem 

rætt var um helstu þætti sem snúa að henni. Í kafla tvö var gerð grein fyrir aðferðafræði 

rannsóknarinnar og hvaða rannsóknarspurningar lágu að baki hennar. Kafli þrjú fjallaði um 

hvað viðmælendur töldu vera hvatann að því að ráða skjalastjóra, í kafla fjögur var rætt um 

hvað viðmælendur töldu vera mikilvægi skjalastjóra og kafli fimm tók fyrir hvað viðmælendur 

töldu vera hlutverk skjalastjóra innan skipulagsheildarinnar. Í kafla sex var gerð grein fyrir 

hvaða kosti viðmælendur töldu að góður skjalastjóri þyrfi að hafa til að bera og kafli sjö fjallaði 

um hvort viðmælendur töldu skjalastjóra hafa stuðning yfirmanna í starfi. Í kafla átta var þeim 

rannsóknarspurningum svarað sem lágu til grundvallar rannsókninni og þær tengdar við 

fræðilega umfjöllun.  

 Tekin voru tíu hálfopin viðtöl í fimm skipulagsheildum og rætt við fimm yfirmenn 

skjalastjóra og fimm samstarfsmenn skjalastjóra í ráðuneyti, opinberu fyrirtæki, opinberri 

stofnun og tveimur einkafyrirtækjum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að viðmælendur töldu að hvatinn að því að 

ráða skjalastjóra væri að halda utan um öll skjöl skipulagsheildarinnar, stýra rafræna 

skjalastjórnarkerfinu og fara yfir í rafræna skjalastjórn.  

Auk þess sýndu niðurstöður að viðmælendur töldu skjalastjóra vera mjög mikilvægan fyrir 

skipulagsheildina og að hann gegndi mjög þýðingarmiklu hlutverki innan hennar og töldu þeir 

að skipulagsheildin gæti ekki starfað án hans. Hann sæi um og stýrði rafræna 

skjalastjórnarkerfinu, héldi utan um alla skjalastýringu skipulagsheildarinnar og tryggði öryggi 

upplýsinga- og aðgangsstýringar skjalastjórnarkerfa. Viðmælendur sögðu það einnig vera í 

verkahring skjalastjórans að sjá um að fræða starfsmenn um skjalamál og kenna þeim á 

rafræna skjalastjórnarkerfið. 

Einnig sýndu niðurstöður rannsóknar að þeir kostir sem viðmælendur töldu að skjalastjóri 

þyrfti að hafa til að vegna vel í starfi, væru að vera fróður um skjalastjórn og skjalamál og kunna 

vel á rafræna skjalastjórnarkerfið og jafnvel að hafa einhverja þekkingu á upplýsingatækni. Það 
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kemur alveg heim og saman við það að á undanförnum árum hefur skjalastjórn skipulagsheilda 

færst sífellt meir yfir í rafræna skjalastjórn. Því má draga þá ályktun að mikilvægt sé að 

skjalastjórar reyni að ná sér í menntun á sviði upplýsingartækni, sérstaklega vegna þess að í 

skipulagsheildum nútímans þurfa þeir að starfa náið með tölvudeild skipulagsheildar og því er 

mikilvægt að þeir „tali sami tungumálið“ í þeim efnum. Viðmælendur töldu einnig að einn af 

góðum kostum skjalastjóra þyrfti að vera að eiga auðvelt með mannleg samskipti og vera fær 

um að starfa með ýmsum hópum og einstaklingum innan skipulagsheildarinnar. Hann þyrfti 

einnig að vera ákveðinn en þó líka viðkunnanlegur og bóngóður þar sem starf hans fælist í 

mikilli notendaaðstoð. Skjalastjórar þurfa því að hafa góð tök á mannlegum samskiptum, því 

þeir vinna þvert á skipulagsheildina og starfa með ýmsum deildum hennar, þar sem áherslur 

eru mismunandi og fólk misjafnt. 

Niðurstöður leiddu þar að auki það í ljós að viðmælendur töldu stuðning yfirmanna 

gagnvart skjalastjóra almennt vera nokkuð góðan innan skipulagsheildarinnar en í sumum 

tilfellum mætti hann þó vera betri. Það kom fram í niðurstöðum að skjalastjórn gengur best 

þar sem stjórn skipulagsheildarinnar hefur sjálf leitað eftir því að ráða skjalastjóra til starfa eða 

þar sem skjalastjóri í viðkomandi skipulagsheild hefur náð að „selja“ yfirmönnum notagildi 

skjalastjórnar. Skjalastjórar þurfa að ná góðum tengslum við stjórnendur skipulagsheildarinnar 

því stuðningur stjórnenda hefur mikið að segja fyrir framtíð hverrar skjalastjórnunaráætlunar 

og starf skjalastjórans.  

Einnig sýndu rannsóknarniðurstöður að viðmælendur töldu viðhorf starfsmanna gagnvart 

skjalastjóra vera mjög gott og að starfsfólk áliti hann vera mikilvægan stuðning í starfi sínu. 

Þeir töldu einnig að það starfsfólk sem ynni við að setja skjöl inn í rafræna skjalastjórnarkerfið 

og vissi nokkurn veginn út á hvað starf skjalastjórans gengi, segðu hann vera mjög mikilvægan 

innan skipulagsheildarinnar og að hún væri ekki starfhæf án hans. 

Að lokum sýndu rannsóknarniðurstöður að viðmælendur töldu það ekki vera nóg að 

skjalastjórinn hefði einungis þekkingu á skjalastjórn heldur þyrfti hann einnig að hafa þekkingu 

á fyrirtækjarekstri, þar sem hann þyrfti að skilja fyrir hvað skipulagsheildin stæði og hvernig 

hún starfaði. Af því má draga þá ályktun að það væri skjalastjórum til bóta að ná sér í 

viðbótarmenntun á sviði fyrirtækjareksturs til að öðlast meiri skilning og færni í starfi.  

Þótt þessi rannsókn sé ekki mikil að vöxtum og ekki sé hægt að alhæfa um niðurstöður 

hennar sýna þær að stjórnendur og starfsfólk skipulagsheilda lítur almennt jákvæðum augum 



105 

á starf skjalastjórans og telur hann bæði mikilvægan innan skipulagsheildarinnar og að án hans 

væri hún óstarfhæf. Til þess að skjalastjórn skipulagsheilda gangi sem best þurfa skjalastjórar 

að gerast sölumenn og „selja“ starfsfólki gildi skjalastjórnar og vera duglegir og óhræddir við 

að koma sér á framfæri og leita eftir stuðningi yfirmanna. Í framhaldi af þessari rannsókn væri 

því fróðlegt að athuga hvaða aðferðum skjalastjórar gætu beitt til þess að ná betri tengslum 

og stuðningi við stjórnendur og hvernig þeir gætu fengið stjórnendur til samstarfs. Heimildir 

og rannsóknir sýna að það hefur mikið að segja um velgengni skjalastjórnar innan 

skipulagsheildarinnar og starf skjalastjórans. 
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Viðauki 1 - Beiðni um viðtal 

 
Nafn forstjóra eða framkvæmdarstjóra  
Nafn stofnunar  
Heimilisfang  
Póstnúmer     
 

 

Staður, dagsetning  

 

Efni: beiðni um leyfi fyrir viðtali við starfsmann vegna rannsóknar 

 

Ég undirrituð, *nafn nemanda* er meistaranemi í upplýsingafræði með áherslu á upplýsinga- 

og skjalastjórn, við Háskóla Íslands. Ég er að vinna að eigindlegri rannsókn sem hefur það að 

markmiði að skoða hvað stjórnendur og samstarfsfólks álíti vera mikilvægi og hlutverk 

skjalastjóra innan skipulagsheilda.  

Rannsóknin er hluti af lokaritgerð til MIS-gráðu í upplýsingafræði og er unnin undir leiðsögn 

dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur, prófessors í upplýsinga- og skjalastjórn. Með þessu bréfi fer ég 

þess á leit að fá að taka viðtal annars vegar við yfirmann skjalastjóra og hins vegar við þann 

starfsmann sem þarf að nýta aðstoð skjalstjórans hvað mest hjá *nafn skipulagsheildar*. Farið 

verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess gætt að hvorki sé hægt að rekja þær til 

einstaklinga né viðkomandi stofnunar/fyrirtækis. 

Ég væri mjög þakklát ef þú veitir samþykki þitt fyrir viðtali og þætti mér vænt um að fá svar á 

netfangið *netfang nemanda* þar sem fram kemur nafn viðkomandi starfsmanna, svo og 

upplýsingar um símanúmer eða netföng þeirra.  

Þar sem ég vinn þetta verkefni eftir vissum tímaramma þarf ég að fá svar frá þér fyrir 

*dagsetning* næstkomandi. Ég geri ráð fyrir að að viðtalið taki um það bil 30-45 mínútur í 

framkvæmd. Sé frekari upplýsinga óskað má hafa samband við mig í síma *símanúmer 

nemanda* eða á *netfang nemanda*.  

 

Með þakklæti og von um gott samstarf,  

*nafn nemanda* 
MIS nemi í upplýsingafræði 

mailto:krr20@hi.is
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Viðauki 2 - Viðtalsrammi: Stjórnendur 

 

Kynna mig og rannsóknina- svo láta vita að: 

 
 Ekki verið að spyrjast fyrir um tiltekinn skjalastjóra innan fyrirtækisins heldur einungis 

um starfsheitið skjalastjóri innan fyrirtækisins. 
 Viðtalið tekur um 30-40 mínútur. 
 Viðtalið er trúnaðarmál og hvorki nafn viðmælanda né nafn fyrirtækisins verður gert 

opinbert - notuð verða gervinöfn bæði fyrir fyrirtækið og viðmælanda. 
 Viðtalið er tekið upp og verður upptökunni eytt að notkun lokinni.  
 Viðmælanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur. 
 Væri viðmælandi samþykk/ur að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu? 
 Hefur viðmælandi einhverjar spurningar áður en viðtalið hefst? 
 Er í lagi að viðtalið er tekið upp? 

 
Opnunarspurningar 
 

 Ef við byrjum á bakgrunnsupplýsingum, getur þú sagt mér nafn, aldur og menntun? 
 Hvenær hófst þú störf hjá fyrirtækinu? 
 Hvert er starfsheiti þitt hjá fyrirtækinu og í hverju er starf þitt fólgið?  

 

Lykilspurningar 
 

 Hvenær var skjalastjórn tekin upp hjá fyrirtækinu? 
 Hver var hvatinn að því að ráða skjalastjóra? 
 Hvað getur þú sagt mér um hlutverk skjalastjórans innan fyrirtækisins? 
 Getur þú sagt mér frá því skjalastjórnarkerfi sem þið notið? 
 Myndir þú halda að það væri nóg að hafa skjalastjórnarkerfi eða þarf skjalastjóri að 

koma líka að málum? Hvernig þá? Getur þú útskýrt það? 
 Hvernig gengur ykkur að halda utan um ykkar skjalamál? Getur þú sagt frá því? 
 Á hvern hátt myndir þú telja að skjalastjóri sé mikilvægur fyrir fyrirtækið? 
 Maður hefur heyrt að það gengur stundum erfiðlega að innleiða suma þætti 

skjalastjórnar ef skjalastjórinn hefur ekki stuðning yfirmanna. Getur þú útskýrt hvernig 
það hefur gengið hér hjá ykkur?  

 Hvað telur þú að annað starfsfólk álíti felast í starfi skjalastjóra?  
 Hvernig myndir þú lýsa almennu viðhorfi starfsmanna gagnvart hlutverki skjalastjóra?  
 Ef þú hugsar aðeins málið, hve stórt hlutfall starfsmanna heldur þú að nýti sér þjónustu 

eða aðstoð skjalastjóra? 
 Hvaða kosti telur þú að góðir skjalastjórar þurfi að hafa? 
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Spurningar til að loka viðtalinu 
 

 Hvað finnst þér að skjalastjóri geti gert betur? 
 Er eitthvað að lokum sem þú vildir segja eða koma á framfæri um hlutverk skjalastjóra? 
 Þá er þetta komið – væri í lagi ef ég myndi hringja eða senda tölvupóst ef mig vantar 

viðbótarupplýsingar? 
 Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna og ítreka að þetta eru trúnaðargögn. 
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Viðauki 3 - Viðtalsrammi: Samstarfsmenn 

 
Kynna mig og rannsóknina- svo láta vita að: 

 

 Ekki verið að spyrjast fyrir um tiltekinn skjalastjóra innan fyrirtækisins heldur einungis 
um starfsheitið skjalastjóri innan fyrirtækisins. 

 Viðtalið tekur um 30-40 mínútur. 
 Viðtalið er trúnaðarmál og hvorki nafn viðmælanda né nafn fyrirtækisins verður gert 

opinbert - notuð verða gervinöfn bæði fyrir fyrirtækið og viðmælanda. 
 Viðtalið er tekið upp og verður upptökunni eytt að notkun lokinni.  
 Viðmælanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur. 
 Væri viðmælandi samþykk/ur að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu? 
 Hefur viðmælandi einhverjar spurningar áður en viðtalið hefst? 
 Er í lagi að viðtalið er tekið upp? 

 

Opnunarspurningar 

 

 Ef við byrjum á bakgrunnsupplýsingum, getur þú sagt mér nafn, aldur og menntun? 
 Hvenær hófst þú störf hjá fyrirtækinu? 
 Hvert er starfsheiti þitt hjá fyrirtækinu og í hverju er starf þitt fólgið?  

 

Lykilspurningar 

 

 Hvað starfa margir skjalastjórar eða einstaklingar sem vinna við skjalastjórnun hjá 
fyrirtækinu? 

 Hvað hefur núverandi skjalastjóri starfað lengi hjá fyrirtækinu? 
 Hver var hvatinn að því að ráða skjalastjóra? 
 Hvað getur þú sagt mér um hlutverk skjalastjóra innan fyrirtækisins? 
 En á hvern hátt myndir þú telja að skjalastjórinn sé mikilvægur fyrir fyrirtækið? 
 Myndir þú segja að starf skjalastjórans hafi bætt starfsemi fyrirtækisins?  

Hvernig þá, getur þú útskýrt það? 
 Getur þú sagt mér frá því skjalastjórnarkerfi sem þið notið? 
 Myndir þú halda að það væri nóg að hafa skjalastjórnarkerfi eða þarf skjalastjóri að 

koma líka að málum? Hvernig þá? Getur þú útskýrt það? 
 Hvernig gengur ykkur að halda utan um ykkar skjalamál? Getur þú sagt frá því? 
 Finnst þér stuðningur frá skjalastjóra við að nota rafræna skjalastjórnarkerfið 

nægilegur eða er honum ábótavant?  
 En hvað telur þú að annað starfsfólk álíti felast í starfi skjalastjóra? 
 Hvernig myndir þú lýsa almennu viðhorfi starfsmanna gagnvart hlutverki skjalastjóra? 
 Maður hefur heyrt að það gengur stundum erfiðlega að innleiða suma þætti 

skjalastjórnar ef skjalastjórinn hefur ekki stuðning yfirmanna. Getur þú útskýrt hvernig 
það hefur gengið hér?  

 Ef þú hugsar aðeins málið, hve stórt hlutfall starfsmanna heldur þú að nýti sér þjónustu 
eða aðstoð skjalastjóra? 

 Hvaða kosti telur þú að góðir skjalastjórar þurfi að hafa? 
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Spurningar til að loka viðtalinu 
 

 Hvað finnst þér að skjalastjóri geti gert betur? 
 Er eitthvað að lokum sem þú vildir segja eða koma á framfæri um hlutverk skjalastjóra? 
 Þá er þetta komið – væri í lagi ef ég myndi hringja eða senda tölvupóst ef mig vantar 

viðbótarupplýsingar? 
 • Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna og ítreka að þetta eru trúnaðargögn. 
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Viðauki 4 - Trúnaðaryfirlýsing 

 

 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 
 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum verða 

gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. Auk þess 

verður gætt til hins ýtrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar upplýsingar aftur 

til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem á viðtali stendur. 

   

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um 

„*heiti ritgerðar*“. 

  
 

__________________________________________ 
Dagsetning og staður 

 
 

______________________________________________________ 
Undirskrift þátttakanda 
  

 

_______________________________________________________ 
Undirskrift rannsakanda 
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 Viðauki 5 - Tafla 2. Helstu atriði sem fram komu um mikilvægi og hlutverk skjalastjóra 

 

 

Opinber 
stofnun 

Einkafyrirtæki 
A 

Opinbert  
fyrirtæki 

Ráðuneyti 
Einkafyrirtæki 

B 

 

 

Ummæli viðmælanda 

Ís
a
k
 

A
d

d
a 

B
ár

a 

Sa
ra

 

Lá
ru

s 

R
ó

sa
 

B
al

d
u

r 

Þ
ó

rd
ís

 

Er
la

 

H
el

ga
 

 

Samtals 

Sá um og stýrði rafræna skjalastjórnarkerfinu og 
hélt utan um alla skjalastýringu 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

10 
Sá um að koma pappír inn í rafræna 
skalastjórnarkerfið 

√ √ √ √  √ √ √ √ √ 9 

Hélt röð og reglu á skjalasafni skipulagsheildar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 

Sá um að skjöl væru aðgengileg og vistuð á rétta 
staði 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 

Sá um aðgangsstýra rafræna skjalastjórnarkerfinu  √ √ √  √     4 

Bætti aðgengi að pappírsskjölum skipulagsheildar √ √ √ √   √  √ √ 7 

Tryggði öryggi og rekjanleika skjala  √ √ √ √ √ √  √  7 

Sá um að pappír væri pakkað á skipulagðan hátt √ √ √ √   √  √ √ 7 

Sá um að reglum Þjóðskjalasafns Íslands væri fylgt   √         1 

Sá um að undirbúa og ganga frá skjölum til 
Þjóðskjalasafns Íslands 

√          1 

Fylgdi þeim kröfum, reglum og reglugerðum sem 
gerðar voru til opinberra skipulagsheilda 

√ √   √ √  √   5 

Sá um að fylgjast með lagabreytingum og kynna 
þær fyrir starfsfólki 

√     √     2 

Þekkti reglur og skyldur fyrirtækisins     √ √     2 

Hjálpaði skipulagsheildinni að komast "á markað"   √ √       2 

Hjálpaði skipulagsheildinni að finna gögn fyrir 
"Rannsóknarskýrslu Alþingis“ 

√          1 

Sá um að þarfagreina hverja deild skipulagsheildar      √  √   2 

Hafði þekkingu og yfirsýn sem starfsmenn höfðu 
ekki 

  √  √ √ √  √ √ 6 

Sinnti tiltekt á sameiginlegu drifi skipulagsheilar   √      √  2 

Kom gæðahandbók í gagnið, hélt utan um 
gæðahandbók 

       √ √ √ 3 

Hélt utan um vistun og breytingar á verklagsreglum 
og vinnulýsingum 

   √      √ 2 

Hjálpaði starfsmönnum að einfalda vinnu sína með 
því að búa t.d. til sniðmát og verkferla 

 √ √ √  √   √  5 

Sá um að samræma útlit eyðublaða, bréfa, 
orðsendinga og minnisblaða 

 √ √   √     3 

Sá um bréfpóst skipulagsheildar  √      √   2 

Hafði kunnáttu á geymslu, grisjun og förgun skjala   √      √ √ 3 

Sá um að útbúa og endurnýja skjalavistunaráætlun 
skipulagsheildar og geymslu og grisjunaráætlun 

  √ √       2 

Hélt utan um birtingu á skilmálum    √       1 

Sinnti fræðslu um skjalamál og kennslu á rafræna 
skjalastjórnarkerfið 

√ √   √ √  √   5 

Sá um að mynda stefnu og stýra málaflokknum í 
rétta átt 

    √      1 

Sá um að velta fyrir sér samsetningu og 
uppsetningu rafræna skjalastjórnarkerfisins 

    √      1 

Sá um að samhæfa verklag starfsfólks      √     1 

Sá um að kalla eftir gögnum frá fráfarandi 
starfsfólki 

      √    1 

Sá um bókasafn skipulagsheildar         √  1 

Samtals 11 14 15 13 10 15 9 9 13 10  
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Viðauki 6 - Tafla 3. Helstu atriði sem fram komu um hvaða kosti góður skjalastjóri þyrfti að  
                                  hafa til að bera 
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Samtals 

Þyrfti að kunna á rafræna skjalastjórnarkerfið √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
Þyrfti að hafa góða tölvukunnáttu eða 
þekkingu á upplýsingatækni 

√    √  √ √ √  5 

Þyrfti að vera duglegur að kynna sér 
tækninýjungar 

 √    √     2 

Þyrfti að hafa góða þekkingu á skjalastjórn          √  1 
Þyrfti að hafa góða þekkingu á öryggi 
upplýsinga 

√          1 

Þyrfti að þekkja lög og reglur sem 
skipulagsheildin þarf að fylgja 

√          1 

Þyrfti að vera vel inn í málefnum 
skipulagsheildar og vera fær um að tileinka sér 
starfsemi hennar 

 √    √   √  3 

Þyrfti að hafa góða þekkingu á flokkun, 
frágangi og pökkun skjala 

  √        1 

Þyrfti að vera fær um að sjá hverng 
skjöl/eyðublöð nýtast starfsfólki í starfi 

   √       1 

Þyrfti að móta sér framtíðarsýn fyrir 
málaflokkinn 

    √     √ 2 

Þyrfti að svara öllum erindum fljótt og vel      √     1 
Þyrfti að vera fær um að sinna kennslu um 
skjalastjórn 

         √ 1 

Þyrfti að vera þjónustulundaður √    √   √   3 
Þyrfti að eiga auðvelt með mannleg samskipti √ √    √     3 
Þyrfti að vera rólegur og yfirvegaður  √         1 
 Þyrfti að vera viðkunnalegur   √        1 
Þyrfti að vera fær um að „lesa“ í og skilja  fólk    √        1 
Þyrfti að vera liðlegur og sveigjanlegur   √        1 
Þyrfti að vera þolinmóður   √    √ √   3 
Þyrfti að vera fróðleiksfús og lausnamiðaður   √ √       2 
Þyrfti að vera skipulagður    √   √  √ √ 4 
Þyrfti að sýna frumkvæði í starfi     √      1 
Þyrfti að vera samvinnuþýður     √      1 
Þyrfti að vera opinn og jákvæður         √  1 
Þyrfti að svara öllum og hundsa engan      √     1 
Þyrfti að vera nákvæmur og vandvirkur          √ 1 
Þyrfti að vera ákveðinn   √   √ √  √  4 

Samtals 6 5 8 4 6 7 5 4 7 5  
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Viðauki 7 - Tafla 4. Helstu atriði sem fram komu um hvatann að ráðningu skjalastjóra 
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Samtals 

Fylgja eftir lögum og reglugerðum √   
 

  √ √    3 

Halda utan um samninga skipulagsheildar √          1 
Sjá um og stýra rafræna skjalastjórnarkerfinu  √         1 
Aukin upplýsingagjöf opinberra 
skipulagsheilda og eftirfylgd mála 

 √         1 

Koma öllum gögnum inn í rafræna 
skjalastjórnarkerfið 

  √ √      √ 3 

Bæta aðgengis- og öryggismál   √     √  √ 3 
Fara yfir í rafræna skjalastjórn    √ √      √ 3 
Minnka pappírsmagn   √ √     √  3 
Bæta pökkun skjala   √        1 
Taka skjalamál skipulagsheildar föstum tökum     √      1 
Fylgja reglum gæðastjórnunar     √      1 
Bæta rekjanleika mála      √ √    2 

Samtals 2 2 5 3 2 2 2 1 1 3  


