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Útdráttur 

 

Í rannsókn þessari var leitast við að öðlast innsýn í ávinning skipulagsheilda af rafrænni 

skjalastjórnun. Rannsóknin var byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð og voru átta hálfopin 

djúpviðtöl tekin við skjalastjóra og ábyrgðarmann skjalamála. Auk þess voru fyrirliggjandi 

gögn úr innra og ytra umhverfi skipulagsheildanna greind. Markmið rannsóknarinnar var að 

öðlast skilning á þeim ávinningi sem hlýst af því að koma á rafrænni skjalastjórnun. Einnig 

var tilgangurinn að fá innsýn í hvaða atriði kynnu að hafa áhrif á hvernig til tekst að innleiða 

rafrænt kerfi og fá starfsmenn til að nota það og hvort innleiðingin hafi áhrif á þann ávinning 

sem hlýst af því að koma kerfinu á. Auk þessa var athugað hvort sjá mætti mun á innleiðingu 

hjá einkafyritækjum annars vegar og opinberum stofnunum hins vegar. Niðurstöður sýndu að 

hvatar til innleiðingar voru kröfur úr innra og ytra umhverfi skipulagsheildanna. Einnig kom 

fram að höfuðmáli skipti að skjalastjóri færi með stjórn innleiðingar, stuðningur stjórnenda og 

markviss fræðsla og þjálfun starfsmanna reyndist lykilatriði. Andstaða kom upp á meðal 

starfsmanna og vænlegast var að takast á við hana með fræðslu. Hvatar til notkunar, 

verklagsreglur, leiðbeiningar og eftirlit skipti máli. Niðurstöður sýndu einnig að eldri 

starfsmenn áttu erfiðara með að tileinka sér noktun kerfisins. Ávinningur var margvíslegur en 

yfirsýn, aðgengi upplýsinga og gagnsæi hjá skipulagsheildunum varð betra. Notkun rafrænu 

kerfanna hafði í för með sér þekkingarstjórnun, aukið utanumhald og skipulag. Þær ályktanir 

voru dregnar að munur væri á rafrænni skjalastjórnun hjá einkafyrirtækjum og opinberum 

stofnunum  en yfirleitt er lengra síðan farið var að innleiða rafræna skjalastjórnun í opinberum 

stofnunum. Niðurstöður sýndu einnig að skjalastjóri fór með stjórn innleiðingar í öllum 

tilvikum hjá opinberum stofnunum en hjá helmingi einkafyrirtækja og í þeim tilvikum þurfti 

að endurmarkaðssetja kerfið og hætta við innleiðingu. 
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Abstract 

 

The research objective was to examine the benefits of electronic records management for 

organisations. Data was collected using qualitative research methods, in which eight semi-

structured in depth interviews were conducted with records managers and guarantor of both 

public instituations and private companies. Data from the inner and outer environments of the  

organisations was also analysed. The aim of this research was to gain an understanding of the 

benefits of the implementation of a electronic records management system. The purpose was 

also to get an insight into the factors that may effect how well the system is implemented, 

such as what motivates employees to use the system. Furthermore, the aim was to consider 

whether the method of implementation would effect the benefits of the system and whether 

there were any differences in implementation methods between the public institutions and 

private companies. The results indicate that demands from the organisations’ internal and 

external environment caused them to implement the system. The implementation phase was 

smoother if overseen by a records manager. Other important factors include the support of 

managers and training of employees during the implementation. Opposition did occur 

amongst employees and key factors in dealing with the opposition was keeping them 

informed. Encouraging employees, procedures and directions were effective. The findings 

also suggest that older employees had more difficulty using the system. Benefits were seen in 

various ways. The use of an electronic management system resulted in a better overview and 

structure, better knowledge management and access to information as well as increased 

transparency within the organisations. In light of the findings it is concluded that public 

institutions have used digital records systems for a longer time than private companies. 

Another difference emerged in that records managers supervised the implementation of the 

new system in all cases in the public institutions, whereas the process in private companies 

was led by records managers in half the cases. In the cases where the implementation was 

conducted without being led by a records manager the new system had to be remarketed and 

the implementation had to be cancelled. 
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Formáli 

 

Rannsóknarverkefni þetta er 30 ECTS–eininga lokaritgerð sem unnin er til MLIS–prófs í 

bókasafns– og upplýsingafræði við Félags– og mannvísindadeild Háskóla Íslands. 

Umfjöllunarefnið er ávinningur rafrænnar skjalastjórnunar hjá skipulagsheildum. Verkefnið 

var unnið undir dyggri leiðsögn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur prófessors og færi ég henni 

mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, fagleg ráð og hvatningu. Einnig vil ég þakka 

viðmælendum fyrir sitt framlag, jákvæð viðbrögð og sýndan áhuga. Ég vil auk þess þakka 

mínum nánustu allan stuðning og hvatningu á námstímanum. 

Ég ber sjálf ábyrgð á þeim annmörkum sem á verki þessu kunna að vera. 

 

Reykjavík, 12. apríl 2016 

Sigurbjörg Yngvadóttir 
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Inngangur 

 

Rannsókn þessi beinist að ávinningi innleiðingar á rafrænni skjalastjórnun hjá 

skipulagsheildum. Áhugi á MLIS-námi í bókasafns- og upplýsingafærði kviknaði þegar 

höfundur skoðaði möguleika í framhaldsnámi sem varð til þess að hann ákvað að skrá sig í 

nám. Áhugi á skjalastjórnun og ávinningi rafrænnar skjalastjórnunar gerði vart við sig 

snemma á námstímanum þar sem höfundi þótti námskeið eins og Upplýsinga- og skjalastjórn 

hjá skipulagsheildum og Stjórnun þekkingar og gæða hjá dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur afar 

áhugaverð. Í framhaldinu vaknaði áhugi höfundar á því að gera rannsókn á ávinningi 

rafrænnar skjalastjórnunar. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á þeim ávinningi 

sem skipulagsheildir ná með því að koma á rafrænni skjalastjórnun. Einnig var tilgangurinn 

að öðlast innsýn í þau atriði sem kunna að hafa áhrif á hvernig tekst til við að innleiða rafrænt 

kerfi og fá starfsmenn til að nota það með skilvirkum hætti, og hvort innleiðingin hafi áhrif á 

ávinningin sem hlýst af því að koma kerfinu á. Einnig var athugað hvort sjá mætti mun á 

innleiðingu og ávinningi rafrænnar skjalastjórnunar hjá einkafyrirtækjum og opinberum 

stofnunum. Til að afla gagna tók rannsakandi átta hálfopin djúpviðtöl við skjalastjóra og 

ábyrgðarmann skjalamála auk þess sem fyrirliggjandi gögn voru skoðuð.  

Ritgerðin skiptist í tíu kafla. Á eftir inngangi kemur fræðileg umfjöllun þar sem 

grunnþáttum skjalastjórnunar eru gerð skil auk þess sem fjallað er um rafræna skjalastjórnun, 

breytingastjórnun og staðla. Mikilvæg hugtök innan skjalastjórnunar eru skilgreind og fjallað 

er um lagaumhverfi skjalastjórnunar. Í öðrum kafla er greint frá aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar en eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt í þessari rannsókn. Þriðji til áttundi 

kafli fjallar um þau þemu sem komu í ljós við greiningu gagna auk þess sem helstu efnisþættir 

hvers þema eru teknir saman með samantekt í lok hvers kafla. Í níunda kafla eru helstu atriði 

rannsóknarinnar dregin saman, tengd fræðilegri umfjöllun, fjallað um niðurstöður og leitast 

við að svara rannsóknarspurningum. Að lokum er efni ritgerðarinnar dregið saman í 

lokaorðum tíunda kafla. 
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1 Fræðileg umfjöllun 

 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar þar sem grunnþáttum 

skjalastjórnunar eru gerð skil, auk þess að skilgreina hugtök sem tengjast skjalastjórnun. Fyrst 

er fjallað um skjöl og skjalastjórnun, þar á eftir er farið í þörf fyrir kerfisbundna stjórnun á 

skjölum og rafræna skjalastjórnun. Í framhaldi af því er gerð grein fyrir alþjóðlega staðlinum 

um skjalastjórnun ÍST/ISO 15489 og svo er fjallað um innleiðingu rafrænnar skjalastjórnunar 

og breytingastjórnun. Því næst víkur umfjöllunin að lagaumhverfi skjalastjórnunar og helstu 

lögum sem tengjast skjölum og skjalastjórnun. Að lokum er greint frá rannsóknum sem gerðar 

hafa verið og tengjast efni þessarar rannsóknar. 

 

1.1 Skjöl og skjalastjórnun 

 

Skjalastjórnun er kerfisbundin stjórnun skjala, sem hefst þegar þau eru mynduð eða berast að 

og stendur yfir þar til skjölunum er komið í varanlega varðveislu eða eyðingu (Félag um 

skjalastjórn, 2012). Samkvæmt skilgreiningu ISO 15489 alþjóðlega staðalsins um 

upplýsingar, skjalfestingu og skjalastjórnun felur skjalastjórnun í sér: ,,...stjórnunarsvið sem 

ber ábyrgð á skilvirkri og kerfisbundinni stýringu á myndun skjala, móttöku, skjalahaldi, 

notkun og umráðum, þ.á.m. ferlum til að fanga og viðhalda vitnisburði og upplýsingum um 

starfsemi og viðskipti í formi skjala.“ Í staðlinum er gerður greinarmunur á skjölum 

(documents) annars vegar og sönnunarskjölum hins vegar (records). Skjöl eru skilgreind sem: 

,,upplýsingar sem eru myndaðar, mótteknar og höndlaðar sem sönnunargögn og upplýsingar 

frá fyrirtæki eða einstaklingi til að framfylgja lagalegum skyldum eða í viðskiptalegum 

tilgangi.“ Sönnunarskjöl eru skilgreind sem: ,,skráðar upplýsingar eða hlutur sem fara má með 

sem eina heild“ (Staðlaráð Íslands, 2005a, bls. 12). 

Í lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014, segir að skjöl og skráðar heimildir séu: 

,,…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.“ Til eru 

margar ólíkar tegundir skjala og þau eru skipulagsheildum misjafnlega mikilvæg. 

Mikilvægustu skjölin eru þau sem eru ómissandi, glatist þau hefði það afgerandi áhrif á 

rekstur skipulagsheilda og gæti haft í för með sér stöðvun hans (Saffady, 2011, bls. 9-11).  
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Kenningin um lífshlaup skjals er grunnhugmynd skjalastjórnunar. Samkvæmt henni ber að 

meðhöndla skjöl eftir samræmdum reglum. Hver skipulagsheild þarf að ákvarða og stjórna 

lífshlaupi skjala frá upphafi þar til þeim er komið í varanlega varðveislu eða eyðingu (Alfa 

Kristjánsdóttir, 1995, bls. 51). Á mynd 1 má sjá lífshlaup skjals í einfaldri mynd. 

 

Mynd 1. Lífshlaup skjals. 

 

 

Eins og mynd 1 sýnir er skjal upphaflega á myndunarstigi, færist svo yfir á virkt skeið á 

meðan það er í notkun og greiður aðgangur að því er mikilvægur. Næst færist skjalið yfir á 

hálfvirkt eða óvirkt skeið þar sem það er sjaldan notað, en þó þarf að vera hægt að nálgast 

það. Að lokum færist skjalið yfir á óvirkt skeið þar sem því er eytt eða komið í varanlega 

varðveislu (Alfa Kristjánsdóttir, 1995, bls. 51). 

Skjalastjórnun miðar að varðveislu skjala með hagkvæmum, öruggum og skipulegum 

hætti, með það að markmiði að fyrirbyggja aðgang óviðkomandi  að skjölum skipulagsheilda 

sem og glötun þeirra. Auk þessa er markmiðið að auka skilvirkni reksturs með öruggri og 

fljótlegri endurheimt skjala og skipulagi sem leiðir til varanlegrar varðveislu eða eyðingar 

þeirra. Þannig má fyrirbyggja ótímabæra eyðingu og óþarfa uppsöfnun skjala (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir, 1998, bls.6). 
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Fjallað er um ávinning af skjalastjórnun í ISO 15489 staðlinum en þar segir að 

skjalastjórnun ráði starfsvenjum skjalastjóra og allra starfsmanna sem í sínu starfi myndi eða 

noti skjöl. Skjalastjórnun skipulagsheilda feli m.a. í sér að: 

 

a) ,,setja stefnu og staðla, 

b) úthluta ábyrgð og valdi, 

c) koma á verklagsreglum og leiðbeiningum og kynna þær, 

d) veita ýmsa þjónustu er lýtur að stjórnun og notkun skjala, 

e) hanna, innleiða og hafa umsjón með sérhæfðum kerfum fyrir stjórnun skjala, 

f) samþætta skjalastjórn við rekstrarkerfi og rekstrarferli.“ (Staðlaráð Íslands, 2005a, 

bls. 14). 

 

Skjöl geyma mikilvægar upplýsingar fyrir rekstur skipulagsheilda. Kerfisbundin 

skjalastjórnun er skipulagsheildum og samfélaginu gríðarlega mikilvæg til að varðveita og 

vernda skjöl sem sönnun þess sem hefur átt sér stað. Skjalastjórnunarkerfi ,,verður að 

uppsprettu upplýsinga um starfsemi sem getur stutt seinni tíma ákvarðanir um starfsemi og 

rekstur, svo og tryggt fyrirsvar gagnvart hagsmunaaðilum í nútíð og framtíð“. Með skjölum 

verður skipulagsheildum unnt að starfa á ábyrgan og skipulegan hátt, þjónusta á samkvæman 

hátt, skjalfesta og styðja ákvarðanir og stefnu stjórnenda, tryggja að ákvæði reglugerða og 

laga séu uppfyllt, stuðla að framleiðni og samkvæmni varðandi stjórnun, veita hagsmunum 

skipulagsheilda, starfsmanna og skjólstæðinga vernd sem og að viðhalda og vernda þekkingu 

innan þeirra (Staðlaráð íslands, 2005a bls. 14-15). 

 

1.2 Þörf fyrir kerfisbundna skjalastjórnun 

 

Þörfin fyrir kerfisbundna stjórnun á skjölum hefur farið vaxandi á Íslandi sem og í öðrum 

löndum, þar sem gagnamagn hefur aukist mikið en magn upplýsinga ekki í sama mæli. Þörfin 

fyrir greiðan aðgang að upplýsingum eykst einnig ásamt kröfum um vönduð vinnubrögð 

starfsmanna og hagkvæmni varðandi rekstur skipulagsheilda. Stjórnendur gera sér því í 

auknum mæli grein fyrir þessari þörf. Tilkoma gæðastjórnunar auk ISO 9000 og ISO 14000 

staðlanna hafa gert það að verkum að margar skipulagsheildir vinna að vottun eða viðhaldi 

vottunar samkvæmt þeim. Staðlarnir kveða á um stýringu skjala og gefa fyrirmæli um skrár 
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og skýrslugerð. Til að öðlast vottun er því nauðsynlegt að koma á kerfisbundinni 

skjalastjórnun. Auk þessa gilda á Íslandi lög, reglur og reglugerðir varðandi skjöl og 

upplýsingar hjá skipulagsheildum og erfitt er að fara að lögum án kerfisbundinnar 

skjalastjórnunar. Þekkingarstjórnun eykur auk þess þörfina en hún felur í sér að hafa stjórn á 

upplýsingum og þekkingu sem starfsmenn skipulagsheilda búa yfir. Erfitt getur reynst að 

fanga þekkinguna án skilvirkrar skjalastjórnunar, ekki síst þá þekkingu sem er skráð (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2006, bls. 53). 

Skjalastjórnun í opinberri stjórnsýslu er mjög mikilvæg vegna frumkvæðis um rafræna 

stjórnsýslu af hálfu stjórnvalda. Jafnframt vegna kröfu um rafrænan aðgang fyrir almenning 

að opinberum upplýsingum og vegna löggjafar sem veitir rétt til aðgangs að tilteknum 

upplýsingum hjá opinberum aðilum. Þessir þættir hafa aukið þörf fyrir rafræn 

skjalastjórnunarkerfi hjá opinberum aðilum. Þörf einkafyrirtækja er þó jafnmikil því með 

réttri notkun leiða kerfin til þess að auðveldara verður að fullnægja reglugerðum og kröfum 

yfirvalda varðandi upplýsingagjöf, auk þess sem atvinnurekstur verður auðveldari (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2007, bls. 181). 

 

1.3 Rafræn skjalastjórnunarkerfi 

 

Rafræn skjalastjórnunarkerfi (RSSK) hafa verið þróuð í þeim tilgangi að halda utan um 

margvísleg skjöl skipulagsheilda. Johnston og Bowen skilgreindu RSSK í grein árið 2005 sem 

sjálfvirk kerfi sem hafa þann tilgang að styðja við föngun, notkun og viðhald skjala á pappír 

og í rafrænu formi. Þeir sögðu tilgang þeirra vera að varðveita þekkingu skipulagsheilda, 

viðhalda minni þeirra, auk þess að varðveita sönnunargögn. Samkvæmt þeim samanstanda 

kerfin af þekkingu, skjölum, sönnunarskjölum, lýsigögnum, aðferðum, verkferlum, tækjum, 

úrræðum og fólki (Johnston og Bowen, 2005, bls. 133). 

Séu RSSK notuð á réttan hátt eru þau góð tæki til að stýra upplýsinga- og skjalaflæði í 

skipulagsheildum. Með réttri notkun má stuðla að hagkvæmri og markvissri stjórnun skjala 

sem felur í sér að öll skjöl séu fönguð, flokkuð, skráð og vistuð á skipulegan hátt í samræmi 

við stefnu skipulagsheilda. Til þess að svo megi verða er nauðsynlegt að allir starfsmenn vinni 

á samræmdan hátt í kerfinu. Einnig er mikilvægt að miða við reglur byggðar á þörfum 

skipulagsheildarinnar og þeim reglugerðum og lögum sem um hana gilda varðandi grisjun, 

eyðingu og varðveislu upplýsinga (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007, bls. 181).  
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1.4 Alþjóðlegur staðall um skjalastjórnun ISO 15489  

 

Árið 2001 tók gildi alþjóðlegur staðall varðandi skjalastjórnun ISO 15489:2001. Uppruna 

hans má rekja til Ástralíu en árið 1996 var gefin út þar í landi fyrsti staðallinn um 

skjalastjórnun. Staðallinn sem er landsstaðall hlaut mikla athygli á alþjóðavettvangi og gerðu 

alþjóðlegu staðlasamtökin International Organization for Standardization – ISO staðal sem 

byggir á þeim ástralska og ber heitið ISO 15489:2001 Information and Documentation – 

Records Management (British Standards Institution, 2002, bls. 1). Árið 2005 kom staðallinn 

út á Íslandi eftir að hafa verið þýddur á íslensku sem ÍST/ISO 15489:2001 Upplýsingar og 

skjalfesting – skjalastjórn (Staðlaráð Íslands, 2005a; Staðlaráð Íslands, 2005b). Staðallinn er 

leiðbeinandi um hvernig skjalastjórnun skuli best háttað hjá stofnunum og fyrirtækjum, í 

honum má nálgast samansafn mikillar reynslu hvað það varðar (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2005, bls. 6). Í staðlinum eru leiðbeiningar um hönnun og innleiðingu á skjalastjórnunarkerfi 

auk þess sem staðallinn styður gæðastarf varðandi ISO 9000 gæðastaðlana og ISO 14000 

umhverfisstaðlana (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002, bls. 39). Greint er frá meginþáttum 

skjalastjórnunar og þeim ávinningi sem skilvirk skjalastjórnun kann að hafa í för með sér 

(Sigmar Þormar, 2007, bls. 62-63). 

 

1.5 Innleiðing RSSK og breytingastjórnun 

 

Breytingastjórnun hentar vel við innleiðingu rafrænnar skjalastjórnunar (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2007, bls. 183). Við breytingar getur komið upp andstaða meðal starfsmanna 

skipulagsheilda vegna þess að þeim þyki stöðu sinni, launum og fastmótuðum vinnubrögðum 

ógnað. Til þess að takast á við andstöðu starfsmanna er mikilvægt að greina hugsanleg 

neikvæð viðhorf þeirra og áhrif breytinganna á störf starfsmanna. Kynna þarf þær breytingar 

sem framundan eru og tryggja skilning á þeim, auk þess að stuðla að ánægju starfsmanna og 

gera þá að þátttakendum í undirbúningi og innleiðingu breytinganna (Amstrong, 2012, bls. 

566-567). 

Breytingaferlið felur í grundvallaratriðum í sér: að greina þörf fyrir breytingarnar, koma 

þeim á og viðhalda breyttu ástandi. Fara má í gegnum breytingaferlið í nokkrum skrefum þar 

sem upphafið felur í sér að sjá þörfina fyrir breytingarnar, af hverju fara ætti út í að innleiða 

rafræna skjalastjórnun. Sú þörf getur orðið til bæði innan og utan skipulagsheilda. Innan 

þeirra er þörf fyrir stjórnun á skjölum svo þær geti starfað. En þörfin utan frá hefur að gera 
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með kröfur, reglugerðir og lög sem setja skipulagsheildum verklagsreglur. Þegar þörfin fyrir 

breytingar er orðin ljós er næsta skref að greina hverjir eiga mest undir árangri breytinganna 

og hverjir helstu hagsmunaaðilar þeirra eru. Svo er að skilgreina framtíðarsýn, meta núverandi 

ástand og greina viðfangsefnið sem framundan er. Þá tekur við undirbúningur innleiðingar og 

skipulag og því næst innleiðingin sjálf. Að breytingum loknum fer fram endurmat til þess að 

meta hvort markmið þeirra hafi náðst (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007, bls. 184-186).  

Breytingaferlið gengur jafnan betur fyrir sig ef leitað er aðstoðar hjá innri eða ytri ráðgjafa 

á sviði breytinga. Ráðgjafar geta ýmist verið einstaklingur eða hópur sem starfar innan eða 

utan skipulagsheildar. Því hefur verið haldið fram að betri árangur náist sé leitað til ytri 

ráðgjafa. En innri ráðgjafar sem njóta virðingar starfsmanna og trúverðugleika geta einnig 

skilað góðum árangri. Hlutverk ráðgjafa felst í því að vera leiðandi og veita aðstoð við að 

stýra breytingum í formi stuðnings og ráðgjafar í innleiðingarferlinu. Ráðgjafar greina hvers 

er krafist varðandi breytingarnar og gera starfsmenn að þátttakendum við skipulagningu og 

stjórnun þeirra. Auk þess að fræða starfsmenn um ávinning breytinganna og veita ráðgjöf um 

framkvæmd þeirra (Amstrong, 2012, bls. 566-567). 

Innleiðing upplýsingakerfa líkt og RSSK hefur í för með sér breytingar á samstarfi og 

krefst nýrrar hugsunar. Líklegt er því að að innleiðing RSSK fylgi sömu reglum og almenn 

breytingastjórnun. Mesta hættan á að innleiðing á breyttum vinnuferlum mistakist virðist vera 

þegar stuðningur stjórnenda er ekki nægjanlegur, þátttaka starfsmanna í aðlögun og þróun 

kerfisins of lítil og vegna takmaðrar þjálfunar þeirra (Jóhana Gunnlaugsdóttir, 2007, bls. 191). 

Miklvægt er að starfsmenn tölvudeilda séu tilbúnir að annast sinn þátt í þjálfun starfsmanna 

auk þess að vera velviljaðir innleiðingunni. Í kjölfar hennar mun tölvudeildin sjá um ákveðna 

þjónustuþætti í tengslum við kerfið og það verður hluti af tölvuumhverfinu. Nauðsynlegt er 

því að gott samstarf sé hjá skjalastjóra og tölvudeild. (Launchbaugh, 2004). Þjálfun 

starfsmanna er mikilvægur þáttur í innleiðingu RSSK, sé hún vanrækt býður það hættunni 

heim. Markviss þjálfun getur verið til þess fallin að starfsmenn upplifi sig sem mikilvæga 

þátttakendur og að þeir skipti máli í því breytingaferli sem á sér stað (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2007, bls. 195).  
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1.6 Lög varðandi skjalastjórnun 

 

Skipulagsheildum ber að fara að lögum og reglugerðum er varða upplýsingar og skjöl. Til 

þess að tryggja góða skjalastjórnun er því mikilvægt að kynna sér lagalegt umhverfi 

skjalastjórnunar. Kröfur sem gerðar eru til skipulagsheilda eru mismunandi eftir því hvort um 

opinbera aðila eða einkafyrirtæki er að ræða. Hér verður gerð grein fyrir þeim lögum sem 

helst tengjast stjórnun skjala. 

 

1.6.1 Stjórnsýslulög 

 

Stjórnsýslulögum er ætlað að tryggja réttaröryggi borgara í samskiptum við stjórnvöld auk 

þess að bæta starfsskilyrði stjórnsýslunnar. Einnig að veita skýrar og samræmdar reglur um 

meðferð mála og lágmarkskröfur varðandi málsmeðferð (Páll Hreinsson, 1994, bls. 5). 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 taka til: ,,...stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Lögin gilda þegar 

stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Þau 

hafa gildi með sama hætti og upplýsingalögin hvað varðar stjórnsýslu framkvæmdarvaldsins 

og sveitarfélaga.“ Lögin taka til að mynda til meðferðar leiðbeiningarskyldu stjórnvalda, 

málshraða, rannsóknarreglu, jafnræðisreglu, meðalhófsreglu, andmælarétt, upplýsingarétt, 

gögn undanþegin upplýsingarétti og varðveislu rafrænna gagna. Lögin kveða á um rétt 

borgara til aðgangs að upplýsingum er varða þá sjálfa hjá stjórnsýslunni, auk skyldu 

stjórnvalda til að varðveita rafræn gögn þannig að þau megi sannreyna hvað varðar uppruna 

og efni síðar.  

 

1.6.2 Upplýsingalög 

 

Upplýsingalög nr. 140/2012 tóku gildi hinn 1. janúar 2013. Við endurskoðun laganna var 

krafan um aukið gagnsæi og aukið aðgengi almennings að upplýsingum hjá stjórnvöldum 

höfð að leiðarljósi vegna bankahrunsins árið 2008. Auk þess að upplýsingalög hefðu víðara 

gildissvið svo þau næðu til einkaaðila sem væru í eigu hins opinbera að meirihluta. Jafnframt 

að tekið væri mið af sáttmála Evrópuráðsins auk löggjafa nágrannalanda er varðar aðgang 

upplýsinga hjá hinu opinbera (Páll Þórhallsson, 2013). Þess má geta að þegar rannsóknin fór 

fram voru upplýsingalög nr. 50/1996 í gildi.  
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Upplýsingalög nr. 140/2012 veita almenningi aðgang að gögnum hjá opinberum 

stjórnvöldum með tvennum hætti. Annars vegar að gögnum er varða tiltekið mál, án þess að 

sýna þurfi fram á tengsl viðkomandi við málið eða að um hagsmuni hans sé að ræða. Hins 

vegar aðgang að gögnum og skjölum tiltekins máls er varðar viðkomandi. Markmið laganna 

er að gegnsæi sé tryggt við meðferð opingberra hagsmuna og í stjórnsýslu, með það að 

leiðarljósi að styrkja: 

 

1. ,,upplýsingarétt og tjáningarfrelsi, 

2. möguleika almennings til þátttöku í lýðræðissamfélagi, 

3. aðhald fjölmiðla og almennings að lýðræðissamfélagi, 

4. möguleika fjölmiðla til að miðla upplýsingum um opinber málefni, 

5. traust almennings á stjórnsýslunni.“ 

 

Ákvæði 26. greinar laganna varðar skjalastjórnun, þar segir: ,,Um skráningu mála, 

skjalaskrár og aðra vistun gagna og upplýsinga fer að ákvæðum laga um Þjóðskjalasafn 

Íslands.“ Ákvæði 27. greinar laganna varðandi skráningu upplýsinga um málsatvik og 

meðferð mála tilgreinir að þegar tekin eru til meðferðar mál sem varða rétt eða skyldu manna 

ber stjórnvöldum og öðrum sem lögin gilda um að skrá upplýsingar er varða málið jafnt 

munnlegar sem aðrar er skipta máli varðandi úrlausn og koma ekki fram í öðrum gögnum er 

varða málið. Stjórnvöldum ber að ganga úr skugga um að haldið sé til haga öllum 

upplýsingum sem teljast mikilvægar, til að mynda með skráningu fundargerða.  

 

1.6.3 Lög um umboðsmann Alþingis 

 

Umboðsmaður Alþingis er kosinn af alþingi til fjögurra ára. Hlutverk hans samkvæmt lögum 

um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997 er að sinna eftirliti með stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga í umboði Alþingis og ,,…tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum 

landsins.“ Honum ber að ganga úr skugga um að jafnræði ríki í stjórnsýslunni sem og að hún 

fari að lögum, viðhafi vandaða stjórnsýsluhætti og ,,…siðareglur settar á grundvelli laga um 

Stjórnarráð Íslands og laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.“ 
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Í kjölfar bankahrunsins árið 2008 var lögum þessum breytt lítillega. Í þau var sett ákvæði 

þess efnis að hægt væri að fela umboðsmanni sérstök tímabundin verkefni. Alþingi getur sett 

upp rannsóknarnefndir sem hafa afmörkuð og tímabundin verkefni. Líkt og þá nefnd sem 

skipuð var í kjölfar bankahrunsins árið 2008, þegar sett voru lög um rannsókn á orsökum og 

aðdraganda þess nr. 142/2008. 

 

1.6.4 Lög um opinber skjalasöfn 

 

Hinn 16. maí 2014 samþykkti Alþingi lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 og tóku þau við 

af lögum um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985. Þess má geta að þegar rannsóknin var gerð 

voru í gildi lög um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985. Nýju lögin eru efnismeiri hvað varðar 

starfsemi opinberra skjalasafna og markmið þeirra að upplýsingarétti almennings verði búinn 

heildstæðari rammi en í eldri lögum. Í hinum nýju lögum má finna efnisreglur varðandi rétt 

almennings og annarra hvað varðar aðgang að skjölum hjá opinberum skjalasöfnum. Lögin 

skilgreina með skýrari hætti hverjir afhendingarskyldir aðilar eru og hvaða skyldum þeir 

gegna varðandi skjalavörslu og skjalastjórnun (Þjóðskjalasafn íslands, 2015). 

Markmið laga um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 er að: ,,... tryggja myndun, vörslu og 

örugga meðferð opinberra skjala með réttindi borgaranna, hag stjórnsýslunnar og varðveislu 

sögu íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi.“ Í lögunum eru opinber skjalasöfn skilgreind sem 

Þjóðskjalasafn Íslands auk héraðsskjalasafna. Samkvæmt lögunum hefur Þjóðskjalasafn 

Íslands hlutverki að gegna sem framkvæmdaaðili varðandi opinbera skjalavörslu og 

skjalastjórnun, sem og hlutverki opinbers skjalasafns. Lögin kveða á um að ráðherra fari með 

yfirstjórn varðandi opinbera skjalavörslu og skjalastjórnun og að framkvæmdin sé í höndum 

Þjóðskjalasafns Íslands.  

Hlutverk Þjóðskjalasafns Íslands er meðal annars að setja reglur og leiðbeina um 

skjalastjórnun og skjalavörslu hjá stjórnsýslu ríkis- og sveitarfélaga sem og öðrum 

afhendingarskyldum aðilum. Auk þess að setja reglur sem staðfestar eru af ráðherra, varðandi 

frágang og afhendingu skjala og gagna annars vegar og varðveislu og förgun skjala hins 

vegar. Einnig á Þjóðskjalasafn að gefa út rekstrarleyfi varðandi héraðskjalasöfn með 

samþykki ráðherra og hafa eftirlit með þeim. Samkvæmt lögunum er héraðsskjalasafn 

sjálfstætt opinbert skjalasafn sem er undir faglegu eftirliti Þjóðskjalasafns Íslands. Hlutverk 

opinberra skjalasafna er meðal annars að veita móttöku, heimta inn og varðveita skjöl og gögn 

afhendingarskyldra aðila. Einnig að hafa skjöl og önnur gögn aðgengileg fyrir notendur 
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safnsins og leiðbeina varðandi notkun skjala sem safnið varðveitir. Safninu ber auk þess að 

sinna eftirliti varðandi afhendingarskyldu aðila með tilliti til laganna.  

 

1.6.5 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 gilda um: ,,…sérhverja 

rafræna vinnslu persónuupplýsinga. Lögin gilda einnig um handvirka vinnslu 

persónuupplýsinga sem eru eða eiga að verða hluti af skrá.“  Markmið þeirra er að reglum um 

persónuvernd, friðhelgi einkalífs og grundvallarsjónarmiðum sé fylgt hvað varðar meðferð 

persónuupplýsinga. Auk þess að gæði og áreiðanleiki slíkra upplýsinga séu tryggður sem og 

flæði upplýsinga á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins. Lögin gegna auk þess 

verndarhlutverki hvað varðar misnotkun varðveittra persónuupplýsinga. Gildissvið laganna er 

víðtækt en ákvæði þeirra eru sérákvæði borin saman við ákvæði upplýsingalaga sem eru 

almenn (Páll Hreinsson, 1996, bls. 30).  

 

1.6.6 Lög um bókhald 

 

Lög um bókhald nr. 145/1994 kveða á um að bókhald sé fært þannig að rekja megi notkun 

fjármuna og viðskipti á aðgengilegan og skýran hátt. Skal það veita eins sundurliðaðar 

upplýsingar um efnahag og rekstur sem þarfir lánadrottna, eigenda og hins opinbera segja til 

um og teljast nauðsynlegar svo unnt sé að meta eignir, skuldir, tekjur og gjöld.  

 

1.6.7 Lög um fjármálafyrirtæki 

 

Tilgangur laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 er að: ,,…tryggja að fjármálafyrirtæki séu 

rekin á heilbrigðan og eðlilegan hátt með hagsmuni viðskiptavina, hluthafa, stofnfjáreigenda 

og alls þjóðarbúsins að leiðarljósi.“ Lögin taka til innlendra fjármálafyrirtækja og erlendra 

fjámálafyrirtækja sem starfa hérlendis. Fjámálaeftirlitið veitir starfsleyfi samkvæmt lögunum 

og ber fjármálafyrirtækjum að: ,,...hafa aðgengilegar upplýsingar um úrskurðar- og 

réttarúrræði viðskiptavina sinna ef ágreiningur rís milli viðskiptavinar og fjármálafyrirtækis, 

m.a. um málskot til úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki.“ Samkvæmt 

lögunum ber fjármálafyrirtækjum að setja sér reglur er varða utanumhald upplýsinga um 
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einstaka viðskiptamenn. Þær þurfa að segja til um hvaða starfsmenn hafi aðgang að þeim 

vegna vinnu sinnar og hvernig standa eigi að miðlun upplýsinga til eftirlitsstjórnvalda, innra 

eftirlits og lögreglu. 

 

1.6.8 Fjármálaeftirlitið 

 

Fjármálaeftirlitið hefur það hlutverk að fylgjast með því að starfsemi eftirlitsskyldra aðila 

samræmist lögum og reglum og samræmist heilbrigðum og eðlilegum viðskiptaháttum. Lög 

sem kveða sérstaklega á um fjármálaeftirlitið og starfsemi þess eru lög nr. 87/1998, með síðari 

breytingum, varðandi opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Auk laga nr. 99/1999 varðandi 

greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (Fjármálaeftirlitið, e.d). 

 

1.7 Aðrar rannsóknir 

 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir birti greinina Svo uppsker sem sáir í veftímaritinu Stjórnmál og 

stjórnsýsla árið 2007. Þar var greint frá rannsókn á innleiðingu og notkun rafrænna 

skjalastjórnunarkerfa í íslenskum skipulagsheildum. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

hver talin voru markmið með innleiðingu RSSK hjá skipulagsheildunum, hvernig innleiðingu 

var háttað, hvernig RSSK voru notuð hjá skipulagsheildunum og tengsl á milli innleiðingar og 

útkomu eða notkunnar á RSSK (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007, bls. 179, 182, 185-187). 

Samkvæmt niðurstöðum kviknar þörf fyrir rafræna skjalastjórnun bæði innan og utan 

skipulagsheilda. Innri þörfin hefur að gera með stjórnun skjala svo að skipulagsheildirnar geti 

starfað og yrti þörf auk lagabreytinga getur einnig kallað á breytingar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að það var í grundvallaratriðum þrennt sem réði því hvernig innleiðing 

rafrænnar skjalastjórnunar gekk. Það var stuðningur æðstu stjórnenda, þátttaka skjalastjóra og 

fræðsla og þjálfun starfsmanna. Það sem réði úrslitum um árangur innleiðingarinnar 

samkvæmt niðurstöðum var stuðningur æðstu stjórnenda. Ef þeir sýndu innleiðingunni lítinn 

áhuga tókst hún jafnan illa. Innleiðingin gekk best og hlutfall starfsmanna sem notuðu kerfið 

var hæst þegar stjórnendur voru virkir þátttakendur í innleiðingunni og notuðu kerfið sjálfir. 

Niðurstöður Jóhönnu sýndu einnig að þátttaka skjalastjóra í þarfagreiningu og vali á kerfi sem 

og þróun og aðlögun þess var mikilvæg í innleiðingarferlinu. Varðandi notendahlutfall skipti 

máli að starfsmenn hefðu verið þátttakendur í aðlöguninni. Niðurstöður sýndu einnig að 
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þjálfun starfsmanna á kerfið og innsýn í almenna skjalastjórnun var nauðsynleg til þess að 

innleiðingin tækist. Þá var almennt námskeið um kerfið ekki nægjanlegt en niðurstöður sýndu 

að einstaklingsmiðuð þjálfun og eftirmenntun var nauðsynleg. Stuðningur tölvudeildar 

reyndist einnig mikilvægur til þess víðtæk notkun kerfisins næðist (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2007, bls. 202-203).  

Jónella Sigurjónsdóttir (2010, bls. 1-3, 84-85 ) skrifaði MLIS-ritgerð í bókasafns- og 

upplýsingafræði sem nefnist Maður þarf að sjá tilganginn: Viðhorf og þarfir ríkisstarfsmanna 

gagnvart skjalamálum. Markmiðið var að kanna hvort innleiðingarferli á rafrænu 

skjalastjórnunarkerfi eða aðrir þættir hefðu áhrif á viðhorf starfsmanna til þess. Auk þess að 

athuga þarfir starfsmanna ríkisstofnana varðandi flokkun skjala og hvort um mun væri að 

ræða á markmiðum starfsmanna við utanumhald skjala annars vegar og markmiðum hinnar 

opinberu skjalastjórnunar stofnunarinnar hins vegar. Niðurstöður Jónellu sýndu meðal annars 

að innleiðing hafði áhrif varðandi viðhorf starfsmanna til rafrænna skjalastjórnunarkerfa. Þær 

sýndu einnig að þátttaka starfsfólks í hönnun kerfisins og að tillit væri tekið til þarfa þeirra 

varðandi skipulagningu skjalaflokkunarkerfisins í rafræna skjalastjórnunarkerfinu, hefði 

hvetjandi áhrif á skjalavistunarferli starfsmanna. Samkvæmt niðurstöðum er einkum þrennt 

sem hefur áhrif varðandi viðhorf starfsmanna til RSSK og skjalamála stofnunar. Í fyrsta lagi 

þátttaka starfsfólks við mótun skjalamála. Í öðru lagi fræðsla og þjálfun starfsmanna og í 

þriðja lagi áhrif stjórnunar. Samkvæmt rannsókninni hefur aldur ekki úrslitaáhrif hvað varðar 

viðhorf  starfsmanna til rafrænna skjalastjórnunarkerfa (Jónella Sigurjónsdóttir, 2010, bls. 1-3, 

84-85 ). 

Magnea Davíðsdóttir ( 2013, bls. 1- 3, 103 ) skrifaði lokverkefni til MA gráðu í bókasafns- 

og upplýsingafræði sem ber heitið Maður verður að markaðssetja sig: Hlutverk skjalastjóra í 

breytingaferli við innleiðingu á rafrænu skjalastjórnunarkerfi. Markmið rannsóknarinnar var 

að athuga hlutverk skjalastjóra sem breytingastjóra þegar rafrænt skjalastjórnunarkerfi er 

innleitt. Samkvæmt rannsókninni voru hvatar til innleiðingar á rafrænni skjalastjórnun lög og 

reglugerðir, vitundarvakning hjá stjórnendum eða nýir stjórnendur, að tími væri kominn á að 

uppfæra kerfin auk þess sem sumir væru ekki með kerfi og væru því að byrja frá grunni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að við innleiðingu á rafrænu skjalastjórnunarkerfi styðja 

kenningar og líkön varðandi breytignarstjórnun vel við hvað varðar innleiðingarferlið. 

Niðurstöður Magneu sýndu einnig að í upphafi innleiðingarferlisins þarf að skilgreina 

hlutverk skjalastjóra auk þess sem skjalastjóri þarf að ábyrgjast alla þætti skjalastjórnunar til 

að mynda hönnun og innleiðingu skjalakerfa. Skilgreina þarf verksvið skjalastjóra auk þess að 
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veita þeim fullt umboð til athafna. Upplýsa þarf starfsfólk um tilgang innleiðingarinnar, 

stuðningur stjórnenda skiptir máli sem og staða skjalastjóra í skipuriti. Niðurstöður sýndu 

jafnframt að í breytingaferli er andstaða meðal starfsmanna algeng og til að takast á við hana 

er mikilvægt að upplýsa starfsmenn, þeir séu virkir þátttakendur í ferlinu auk þess að veita 

þeim viðurkenningu. 

Sandra Karen Ragnarsdóttir (2015, bls. 1-3) skrifaði MLIS ritgerð í bókasafns- og 

upplýsingafræði er nefnist Þetta verður að vera í lagi: Viðhorf til skjalastjórnar og 

vinnubrögð innan tiltekins fyrirtækis. Markmiðið með rannsókninni var að kanna upplifun 

starfsmanna tiltekins fyrirtækis á skjalastjórnun og hvernig fræðslu og þjálfun þeirra væri 

háttað. Einnig að skoða vinnubrögð starfsmanna þegar skjöl voru meðhöndluð og hvort þau 

samræmdust þeirri stefnu sem fyrirtækið hafði sett sér. Auk þess að athuga viðhorf 

starfsmanna til skjalastjórnunar og hvað mætti bæta er varðaði þjálfun, verklagsreglur og 

öryggi upplýsinga. Niðurstöður Söndru Karenar leiddu í ljós að starfsmenn tengdu 

skjalastjórnun við skjalastjóra, verklagsreglur, upplýsingaöryggi, rafrænt umhverfi og 

gæðakerfi, auk þess sem þeir litu á skjalastjórnun sem ferli. Starfsmennirnir viðhöfðu vönduð 

vinnubrögð þegar skjöl voru meðhöndluð og öryggisvitund þeirra var sterk. Í ljós kom að 

þjálfun og fræðslu var ábótavant varðandi skjalastjórnunarkerfi og skjalastjórnun almennt. Í 

niðurstöðum eru dregnar ályktanir um að stöðugar framfarir væru í skjalastjórnun hjá 

fyrirtækinu, auk þess sem vinnubrögð starfsmanna hafi samræmst stefnu þess. Þær ályktanir 

eru einnig dregnar að þó væri hægt að auka sæmræmingu í vinnubrögðum og bæta 

verklagsreglur. Jafrnramt því að bæta fræðslu og þjálfun starfsmanna á skjalastjórnunarkerfi 

og skjalastjórnun almennt (2015, bls. 1- 3). 

Gregory (2005) gerði rannsókn á innleiðingu á rafrænu skjalastjórnunarkerfi í ríkisstofnun 

í Bretlandi sem nefnist National Health Service Purchasing 43 and Supply Agency. Gregory 

segir nauðsynlegt að stuðningur stjórnenda sé sýnilegur í innleiðingarferlinu. Hann fjallar um 

fjögur stig sem nauðsynleg eru þegar farið er í gegnum innleiðingarferlið. Góður 

undirbúningur er fyrsta stigið, í stigi tvö felst að inna af hendi þá vinnu sem nauðsynleg er í 

kerfinu við innleiðinguna svo hún verði notendavæn. Þriðja stig hefur að gera með 

prófunarhóp sem fenginn er til þess að prófa kerfið í þeim tilgangi að öðlast gagnrýni svo unnt 

sé að aðlaga og endurbæta það. Fjórða og síðasta stigið felur í sér að meta árangur 

innleiðingarinnar (Gregory, 2005). 

Maguire (2005) gerði rannsókn á innleiðingu á rafrænu skjalastjórnunarkerfi þar sem hann 

kannaði innleiðingarferlið frá því að skipulagsheild keypti kerfi og þar til það er komið í 
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notkun og þjálfun starfsfólks hefur farið fram. Maguire beinir sjónum sínum að þeim atriðum 

sem takast þarf á við í innleiðingunni. Niðurstöðurnar í rannsókn hans sýndu að eftir 

innleiðingu hafði meginþorri starfsmanna ekki náð tökum á rafræna kerfnu, þrátt fyrir 

markvissa þjálfun. Starfsmönnum þótti kerfið ónotendavænt, reglur um ákveðna þætti 

kerfisins væru flóknar auk þess sem kerfið gæti ekki framkæmt þá. Einnig að starfsmenn 

hefðu verið ósáttir við uppsetningu ákveðinna þátta í kerfinu. Maguire segir rannsókn sína 

henta vel fyrir þá sem eru að hefjast handa við innleiðingu á rafrænu skjalastjórnunarkerfi svo 

forðast megi þau vandamál sem hann greinir frá í niðurstöðum sínum (Maguire, 2005). 

Williams (2005) rannsakaði innleiðingu á rafrænu skjalastjórnunarkerfi sem fram fór á 

landsvísu í Bretlandi hjá National Weights and Measures Laboratory en það er stofnun sem 

hefur eftirlit með áreiðanleika mælinga og mælikvarða. Í rannsókninni kannaði Williams 

hvort tilgangi innleiðingarinnar væri náð sem og þeim ávinningi sem lagt var upp með. Gerð 

var sú krafa að við innleiðinguna myndu skjalastjórar notast við aðferðir breytingastjórnunar. 

Niðurstöður sýndu að heilt yfir tókst vel til með innleiðinguna og hún skilaði góðum árangri 

hvað varðaði notendur (Williams, 2005). 
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2 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst er greint frá 

því markmiði sem rannsakandi hafði að leiðarljósi við gerð rannsóknarinnar auk þess sem 

fjallað er um rannsóknarspurningar og gildi rannsóknarinnar. Þar á eftir er fjallað um 

aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem framkvæmd, undirbúningi, vali þátttakenda, öflun 

gagna, skráningu og úrvinnslu eru gerð skil. Að lokum verður vikið að hugsanlegum 

takmörkunum og styrk rannsóknarinnar. 

 

2.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

 

Það markmið sem haft var að leiðarljósi við gerð rannsóknarinnar var að öðlast skilning á 

þeim ávinningi sem hlýst af því að koma á rafrænni skjalastjórnun hjá fyrirtækjum og 

stofnunum. Einnig var tilgangurinn að fá innsýn í hvaða atriði kunna að hafa áhrif á hvernig 

til tekst að innleiða rafrænt kerfi og fá starfsmenn til að nota það með skilvirkum hætti og 

hvort innleiðingin hafi áhrif á þann ávinning sem hlýst af því að koma kerfinu á. Auk þessa 

var athugað hvort sjá mætti mun á innleiðingu og ávinningi rafrænnar skjalastjórnunar hjá 

einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum. 

 Leitast var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum í tengslum við markmið 

rannsóknarinnar: 

 

 Hver er ávinningur rafrænnar skjalastjórnunar? 

o Hvaða áhrif hefur undirbúningur og það hvernig staðið er að innleiðingu 

rafræna kerfisins? 

o Hvað hvetur starfsmenn til að nota rafræna kerfið? 

o Hvað hindrar að kerfið skili tilætluðum árangri? 

o Hvað eykur líkur á að kerfið skili tilætluðum árangri? 

o Er munur á innleiðingu, notkun og ávinningi rafrænnar skjalastjórnunar hjá 

einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum og ef svo er, hvernig lýsir það 

sér? 

 

Rannsóknarspurningarnar tóku breytingum við framkvæmd rannsóknarinnar en hér að ofan 

má sjá þær í sinni endanlegu mynd. Þegar unnið er eftir eigindlegum rannsóknaraðferðum er 

ekki óalgengt að rannsóknarspurningar taki breytingum ( Bogdan og Biklen, 2003, bls. 68). 
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2.2 Gildi rannsóknarinnar 

 

Rannsókn þessi er mikilvæg vegna þess að hún varpar ljósi á þann ávinning sem 

skipulagsheildir mega vænta eftir innleiðingu rafrænnar skjalastjórnunar. Hún sýnir einnig 

hvernig skipulagsheildum tekst til með að innleiða rafræna skjalastjórnun og aðlaga sig að 

þeim breytingum sem innleiðingin hefur í för með sér ekki síst hvað varðar undirbúning 

innleiðingu, stuðning stjórnenda auk fræðslu og þjálfunar starfsmanna. Þar af leiðandi getur 

rannsóknin nýst skipulagsheildum sem huga að innleiðingu á rafrænu kerfi sem fordæmi 

varðandi hvað gefur góða raun og hvað ber að varast við undirbúning og framkvæmd slíkar 

innleiðingar. Rannsóknin veitir innsýn í stöðu skjalamála hjá skipulagsheildum hér á landi 

auk þess að víkka sjóndeildarhringinn hvað varðar rafræna skjalastjórnun. Er það mikilvægt 

vegna þess að rafræn skjalastjórnun auðveldar aðgang auk þess að auka öryggi, gagnsæi og 

rekjanleika upplýsinga innan skipulagsheilda.  

 

2.3 Aðferðafræði 

 

Í þessari rannsókn er eigindlegri aðferðafræði (qualitative methodology) beitt. Eigindleg 

aðferðafræði er hugtak yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir (qualitative research methods) þar 

sem rannsakandi hefur kost á að athuga reynslu þátttakenda með aðferðum eins og 

einstaklingsviðtölum, þátttökuathugunum, innihaldsgreiningu og rýnihópaumræðum. 

Aðferðirnar byggjast á upplifun og túlkun þátttakenda á vissum aðstæðum og athöfnum sem 

og þekkingu, merkingu og skilningi þeirra (Hennink, Hutter og Bailey, 2011, bls. 8–10).  

Áherslur þessarar rannsóknar eru að kanna upplifun og reynslu skjalastjóra og 

umsjónarmanna skjalamála hjá skipulagsheildum á innleiðingu og ávinningi rafrænnar 

skjalastjórnunar. Þær samrýmast þannig aðferðafræði eigindlegra rannsókna sem byggjast á 

fyrirbærafræði (phenomenology) og því að í huga einstaklinga mótist veruleikinn við 

upplifanir þeirra. Rannsakandi setur sig í spor viðmælenda og öðlast þannig mynd af skilningi 

þeirra og ákveðinni upplifun með nákvæmri frásögn viðmælenda af aðstæðum, atburðum, 

viðhorfum og hugmyndum (Taylor og Bogdan, 1998, bls. 7-8). Með viðtölum við 

þátttakendur var leitast við að lýsa umfjöllunarefninu út frá sjónarhorni þeirra. Með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum leitast rannaskandi við að öðlast skilning og túlka hegðun 

þátttakenda í samhengi við vissar aðstæður (Hennink, Hutter og Bailey, 2011, bls. 8-10). 

Félagsleg fyrirbæri og ferli eru athuguð í samhengi við umhverfi sitt og tekið er tillit til 
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hlutdrægni í upplifun þátttakenda og rannsakanda (Esterberg, 2002, bls. 2-3). Rannsakandi 

reynir að láta ekki eigin hugmyndir, skoðanir og viðhorf á efninu hafa áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar (Taylor og Bogdan, 1998, bls. 7-8). Hlutleysis var því gætt eftir fremsta 

megni við gerð þessarar rannsóknar.  

Þegar óskað var eftir viðtali við viðmælendur rannsóknarinnar var þeim send beiðni um 

þátttöku í tölvupósti, sjá viðauka 1. Í kjölfar þess áttu sér stað áframhaldandi samskipti með 

tölvupósti eða símtölum. Þegar viðtöl fara fram er algengt að gerður sé samningur um 

siðferðisleg gildi svo að unnt sé að tryggja að ekki verði brotið gegn friðhelgi einkalífs 

viðmælenda af hálfu rannsakanda (Taylor og Bogdan, 1998, bls. 82.). Við þessa rannsókn var 

trúnaðar gætt þannig að þátttakendum voru gefin dulnefni og skipulagsheildirnar fengu heitin 

A, B, C, D, E, F, G og H. Upptökum og öðrum gögnum sem aflað var við rannsóknina var svo 

eytt að rannsókn lokinni.   

Í rannsókn þessari var aðleiðslu beitt (inductive) sem er rannsókn  á ákveðnu viðfangsefni 

fremur en að rannsóknin sé leidd út frá almennri kenningu (Silverman, 2010, bls. 435). Við 

rannsóknina var hálfopnum djúpviðtölum beitt. Djúpviðtöl (in-depth interview) voru notuð í 

þeim tilgangi að öðlast meiri þekkingu á helstu viðfangsefnum rannsóknarinnar með hverju 

viðtali eftir annað. Dregnar voru rökrænar ályktanir eða aðleiðslur út frá þekkingunni sem gaf 

dýpri skilning á viðfangsefninu þangað til ný þekking kom ekki lengur fram í viðtölunum og 

mettun var því náð ( Hennink o.fl., 2011, bls. 42-43).  Þegar notast er við hálfopin (semi-

structured) viðtöl hefur rannsakandi til viðmiðunar spurningar sem eru fyrirfram ákveðnar og 

stuðst er við. Notast var við spurningar í viðtalsramma, sjá viðauka 2, en jafnframt var farið út 

fyrir rammann þar sem rannsakandi þreifaði eftir svörum viðmælenda (Berg, 2009, bls. 107-

109; Silverman, 2010, bls. 194). Við gerð rannsóknarinnar var jafnframt stuðst við aðferðir 

grundaðrar kenningar (grounded theory). Þannig voru kenningar þróaðar sem grundaðar eru á 

gögnum rannsóknarinnar. Aðferðin felur í sér rökrétta samantekt af fyrirbæri við vissar 

aðstæður. Aðstæðurnar eiga sér stað þegar fólk grípur til aðgerða, tekur þátt í eða hefur með 

einhverjum hætti áhrif á ferli sem tengist fyrirbærinu. Með það að markmiði að rannsaka 

viðbrögð og hegðun fólks við fyrirbærinu aflar rannsakandi gagna sem fengin eru með 

viðtölum, tengd saman og flokkuð. Þannig myndast tilgátur, eftir því sem rannsókninni vindur 

fram, út frá gögnunum sem jafnan þróast út frá tilteknum áherslum (Hennink o.fl., 2011,  bls. 

208-210; Silverman, 2010, bls. 235-236; Taylor og Bogdan, 1998). 
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2.4 Undirbúningur og framkvæmd 

 

Rannsóknin hófst með hugmynd að því að kanna ávinning rafrænna skjalastjórnunarkerfa. Í 

samráði við leiðbeinanda rannsóknarinnar dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttir og með þátttöku 

rannsakanda í námskeiðunum Eigindlegar rannsóknaraðferðir I (FOM102F) og 

Gæðastjórnun (IÐN101M) haustið 2012 var viðfangsefnið mótað, viðtalsrammi unninn og 

þátttakendur valdir. Fyrsta viðtalið var tekið 9. október 2012 í tengslum við 

aðferðafræðinámskeiðið auk þess sem greining gagna hófst, drög að þemum mynduðust og 

rannsóknaráætlun var unnin. Gagnaöflun fór fram frá október 2012 til apríl 2013 sem endaði 

með úrvinnslu og skrifum. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar sem staðfesti móttöku 

tilkynningarinnar 7. desember 2012 og fékk hún númerið S60512012. 

 

2.5 Þátttakendur 

 

Notast var við markvissa nálgun eða markvisst úrtak (purposive samples) við val á 

þátttakendum. Viðmælendur þurftu að vera færir um að veita greinagóðar upplýsingar um 

aðstæður og upplifun sem þjónaði markmiðum rannsóknarinnar (Berg, 2009, bls. 50-51; 

Hennink o.fl., 2011, bls. 104). Ákveðið var að leitast eftir einstaklingum sem hefðu þekkingu 

á skjalastjórnun og væru starfandi skjalastjórar eða ábyrgðarmenn skjalamála hjá 

skipulagsheildum. Fjórir af átta viðmælendum störfuðu fyrir opinbera stofnun og aðrir fjórir 

fyrir einkafyrirtæki eða félagasamtök.  

Tafla 1 sýnir viðmælendur rannsóknarinnar, starfsheiti þeirra, hvaða skipulagsheild þeir 

störfuðu fyrir sem og tegund skipulagsheildar. Eins og fram kemur í kafla 2.3 fengu 

viðmælendur dulnefni og skipulagsheildirnar heitin A, B, C, D, E, F, G og H. Í töflu 1 er 

notað B.S. og U.F. fyrir Bókasafns og upplýsingafræði svo unnt sé að koma því fyrir. 
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Tafla 1. Viðmælendur rannsóknarinnar 

 

 

Skipulags-

heild 

 

Tegund 

skipulags-

heildar 

 

Viðmælandi 

 

Starfsheiti 

 

Menntun 

Innleiðing á rafrænu kerfi 

Í fyrsta 

sinn 

Sem 

tekur við 

af eldra 

kerfi 

Sem 

tekur við 

af eldra 

kerfi 

mistókst 

A Opinber 

stofnun 
Ása Skjalastjóri B.S. og 

U.F. 
 x  

B Fyrirtæki Hanna 
Ábyrgðar 

m. skjala 

mála 

BA í 

ensku 
x   

C Fyrirtæki Hugrún Skjalastjóri B.S. og 

U.F. 
x   

D Fyrirtæki Guðbjörg Skjalastjóri B.S. og 

U.F. 
  x 

E Opinber 

stofnun 
Áslaug Skjalastjóri B.S. og 

U.F. 
 x  

F Opinber 

stofnun 
Sólveig Skjalastjóri B.S. og 

U.F. 
x   

G Opinber 

stofnun 
Svala Skjalastjóri B.S. og 

U.F. 
x   

H Fyrirtæki/ 

félagasamtök 
Dröfn Skjalastjóri B.S. og 

U.F. 
x   

 

 

Í töflu 1 má sjá hvort um sé að ræða innleiðingu á rafrænu kerfi í fyrsta sinn eða kerfi sem 

tekur við að öðru eldra. En hjá fimm skipulagsheildunum B, C, F, G og H var verið að 

innleiða rafræna skjalastjórnun í fyrsta sinn. Hjá tveimur þeirra A, og E var verið að innleiða 

nýtt rafrænt kerfi til að taka við af öðru eldra. Líkt og tafla 1 sýnir eru tvær opinberar stofnanir 

að innleiða nýtt kerfi sem tekur við af öðru eldra og öll einkafyritæki utan eitt eru að innleiða 

rafræna skjalastjórnun í fyrsta sinn. Hjá einni skipulagsheild D stóð til að innleiða nýtt kerfi til 

að taka við af því sem fyrir var en hætt við innleiðingu þess eftir að hún hófst og fyrirhugað 

að taka upp annað kerfi. Í töflu 1 má jafnframt sjá að sjö af átta viðmælendum höfðu 

starfsheitið skjalastjóri en einn þeirra var ábyrgðarmaður skjalamála skipulagsheildar B. Tafla 

1 sýnir einnig menntun viðmælenda en sjö af átta viðmælendum höfðu BA eða MLIS gráðu í 

bókasafns- og upplýsingafræði utan einn, viðmælenda skipulgasheildar B, sem hafði 

annarskonar menntun. Að lokum má sjá að allir viðmælendur í rannsókninni voru konur. 
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2.6 Gagnasöfnun, skráning og úrvinnsla gagna 

 

Gagnaöflun fór fram frá október 2012 til apríl 2013 en á þeim tíma voru tekin viðtöl við 

viðmælendur og tölvupóstsamskipti áttu sér stað að loknum viðtölum til að afla frekari 

upplýsinga. Fyrirliggjandi gagna var aflað hjá skipulagsheildunum og rannsakandi hélt 

minnisbók þar sem ráðleggingar leiðbeinanda voru skráðar auk minnispunkta og áhugaverðra 

heimilda og vefslóða.  

Viðtölin fóru öll fram á vinnustað viðmælenda sem voru jákvæðir fyrir rannsókninni, en 

allir sem fengu senda beiðni um viðtal frá rannsakanda voru tilbúnir að verða við henni. 

Rannsakandi kynnti efni rannsóknarinnar fyrir viðmælendum auk þess að upplýsa að trúnaðar 

við þá yrði gætt. Því næst voru viðmælendur beðnir um leyfi fyrir því að viðtölin yrðu 

hljóðrituð og féllust allir viðmælendur á það. Notast var við stafrænt upptökutæki og upptakan 

vistuð á öruggum stað daginn sem viðtölin voru tekin og að lokum var þeim eytt. Viðtölin 

voru svo afrituð og nöfnum viðmælenda breytt og skipulagsheildirnar fengu sinn bókstaf, með 

það að markmiði að halda trúnaði við þátttakendur. Í viðtölunum notaðist rannsakandi við 

viðtalsramma sem viðmælendur voru spurðir út frá í viðtölunum auk þess sem spurt var nánar 

út í ýmis atriði sem viðmælendur ræddu, ótengt viðtalsrammanum. Viðtölin voru allt frá 30 til 

50 mínútur að lengd eða samtals 310 mínútur sem gera rúmar fimm klukkustundir. 

Farsælast þykir að hefja greiningu gagna eins fljótt og auðið er þar sem mikilvægt skref í 

ferli rannsóknarinnar ávinnst, sé strax hafist handa við vinnu með fyrstu gögnin. Því er ekki 

mælt með að byrja á því að afla gagna, afrita þau svo og því næst hefja gagnagreiningu 

(Silverman 2013, bls. 233-234). Þess vegna voru viðtölin afrituð samdægurs. Í eigindlegri 

aðferðafræði eru vettvangsnótur algengasta formið hvað varðar greiningu á gögnum (Hennink 

o.fl., 2011, bls 204). Rannsakandi vann hvert viðtal fyrir sig sem vettvangsnótur þar sem 

athugasemdir voru skráðar á meðan afritun fór fram auk þess sem hugleiðingar voru skráðar 

eftir afritun viðtalanna. Þannig var notuð opin kóðun (open coding). Rannsakandi las gögnin 

strax og kóðaði línu fyrir línu og skráði niður athugasemdir. Greining miðar að því að finna 

endurtekið mynstur í gögnunum sem einkennir þau og leiðir til þess að þema eða endurtekið 

mynstur finnst í þeim (Merriam, 2009, bls. 178-180).  

Við greiningu viðtalanna notaðist rannsakandi við áhersluliti og flokkaði þannig gögnin 

niður þar sem hvert umfjöllunarefni hafði sinn lit. Þegar því var lokið voru afritaðir textabútar 

viðtalanna færðir yfir í sérstakt skjal þar sem allir bútar sem fengið höfðu sama lit voru 
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sameinaðir, auk upplýsinga um viðmælendur og bókstaf skipulagsheilda. Hér má sjá þau 

yfirþemu sem í ljós komu við úrvinnslu gagna: 

 

 Hvatar til innleiðingar á rafrænni skjalastjórnun 

 Innleiðing á rafrænni skjalastjórnun 

 Notkun kerfisins eftir innleiðingu 

 Heimt gagna 

 Ávinningur 

 

Óhefðbundnar aðferðir tengjast eigindlegum rannsóknaraðferðum en markmið þeirra er 

að dýpka skilning á viðfangsefninu. Greining fyrirliggjandi gagna flokkast undir 

óhefðbundnar aðferðrir (Esteberg, 2002, bls. 121). Rannsakandi greindi fyrirliggjandi gögn 

sem aflað var samhliða viðtölunum með því að skoða þau og bera saman við þemu og 

mynstur sem greindust í viðtölnunum. Rannsakandi aflaði fyrirliggjandi gagna með því að 

óska eftir skjölum og upplýsingum tengdum viðfangsefni rannsóknarinnar við lok hvers 

viðtals og skoða upplýsingar á vefsíðum skipulagsheildanna. Þegar öll gögn rannsóknarinnar 

lágu fyrir hófst rannsakandi handa við skrif ritgerðarinnar. 

 

2.7 Hugsanlegar takmarkanir eða styrkur rannsóknarinnar 

 

Eins og fram hefur komið byggist rannsókn þessi á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem 

rannsakandi dregur ályktanir byggðar á reynslu, upplifun og viðhorfum viðmælenda. Ekki er 

um að ræða tölfræðilegar mælingar líkt og þegar meigindlegum aðferðum er beitt. Markmið 

rannsóknarinnar var að varpa ljósi á tiltekið fyrirbæri við ákveðnar aðstæður. Sú aðferðafræði 

sem beitt var er vel til þess fallin að gefa greinargóðar upplýsingar um þann veruleika sem 

kannaður var. 

Álitamál er hversu áreiðanlegar niðurstöður rannsókna sem byggðar eru á viðtölum, líkt 

og þessi, kunna að vera þar sem í sumum rannsóknum kann að skorta innsýn hvað varðar 

greiningu. Ekki er því ráðlegt að alhæfa út frá slíkri rannsókn ( Silverman, 2010, bls. 306-

307). Með hlutlausri greiningu gagna eykst trúverðugleiki rannsókna sem þessarar þar sem 

rannsakandi leggur eigin viðhorf til hliðar við túlkun á niðurstöðum. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru byggðar á átta viðtölum þar sem upplifun og viðhorf viðmælenda komu fram. 
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Niðurstöðurnar fela því ekki í sér alhæfingargildi eins og fram hefur komið heldur er þeim 

ætlað að varpa ljósi á innleiðingu og ávinning rafrænnar skjalastjórnunar hjá tilteknum 

skipulagsheildum. Niðurstöðurnar gætu gefið mikilvægar vísbendingar um hvernig þessum 

málum er háttað hér á landi. 

 

2.8 Samantekt 

 

Gerð var rannsókn byggð á eigindlegum aðferðum til að kanna innleiðingu og ávinning 

rafrænnar skjalastjórnunar hjá opinberum stofnunum og einkafyrirtækjum. Eins og fram hefur 

komið voru tekin átta hálfopin djúpvitöl við sjö skjalastjóra og einn ábyrgðarmann skjalamála 

auk þess sem fyrirliggjandi gögn voru könnuð. 

 Umfjöllunarefnið í þessum kafla var aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem skilgreiningum 

tengdum rannsókninni voru gerð skil. Einnig var fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, 

undirbúning, val þátttakenda, gagnaöflun og úrvinnslu þeirra. Að lokum voru hugsanlegar 

takmarkanir eða styrkur þessarar rannsóknar reifuð. Í komandi köflum er fjallað um þemu 

sem komu í ljós við greiningu og úrvinnslu gagna þessarar rannsóknar. 
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3 Hvatar til innleiðingar á rafrænni skjalastjórnun 

,,Þörfin í raun og veru að halda utan um gögn, að gera þau rekjanleg, sjáanleg og 

aðgengileg“ 

 

Markmið skjalastjórnunar felst í því að varðveita skjöl skipulagsheilda á hagkvæman, 

skipulegan og öruggan hátt þannig að þau hvorki glatist né komist í hendur óviðkomandi. 

Jafnframt að stuðla að endurheimt skjala með öruggum og fljótlegum hætti til að auka 

skilvirkni í rekstri skipulagsheilda. Auk þess er tilgangurinn að stuðla að skipulagi sem hefur í 

för með sér að skjölum sé eytt eða komið í varanlega varðveislu eftir því sem við á. Með því 

móti á að vera hægt að fyrirbyggja óþarfa uppsöfnun á skjölum og jafnframt ótímabæra 

eyðingu þeirra (Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Kristín H. Pétursdóttir, 1998, bls.6).  

Í viðtölum við skjalastjóra og ábyrgðarmann skjalamála komu fram hvatar eða ástæður 

þess að farið var í að innleiða rafræna skjalastjórnun. Segja má að bæði hafi verið um að ræða 

hvata úr innra og ytra umhverfi skipulagsheildanna. Hvatar úr innra umhverfi voru þættir eins 

og leit og aðgengi upplýsinga og þörf fyrir skipulag, betri nýting á geymslurými og sameining 

skipulagsheilda. Hvatar úr ytra umhverfi voru til að mynda lög og kröfur eftirlitsaðila, staðlar, 

vottanir og að verða alþjóðleg skipulagsheild. 

Hanna talaði um að hvati þess að taka upp rafræna skjalastjórnun hjá skipulagsheild B 

hefði verið knýjandi þörf. Skipulagsheildin sem var íslenskt fyrirtæki áður, varð alþjóðlegt 

fyrirtæki sem var hvati til innleiðingar. Hanna tilgreindi að þó ekki hefði komið til þess, hefði 

þörfin fyrir að halda utan um gögn, gera þau rekjanleg, sjáanleg og aðgengileg líka verið 

innanhús. Hún nefndi að mikið pláss hefði farið undir pappír og að einnig væri aðgengi og leit 

gagna erfið þegar allt væri á pappír. Hún sagði frá því að þegar hún kom fyrst til starfa hjá 

skipulagsheildinni hefðu allir gangar verið fullir af stórum bókahillum sem voru uppfullar af 

pappír. Nú væri búið að flytja þessi gögn í geymslur og að allt sem unnt væri að vista á 

rafrænu formi væri varðveitt með þeim hætti. Hanna kom inn á að skipulagsheildin væri með 

ISO 9001 vottun og samkvæmt staðlinum beri að varðveita ákveðin gögn í tilgreindan tíma. 

Hún sagði þá vottun ásamt öllu ofangreindu hafa kallað á rafræna skjalastjórnun. 

Guðbjörg hjá skipulagsheild D sagði þörfina fyrir að hafa allar upplýsingar á einum stað 

hafa verið hvata að því að koma á rafrænni skjalastjórnun. Hún tilgreindi að lög um 

fjármálafyriræki setji skipulagsheildinni starfsramma og þar sem það starfi sem einkafyrirtæki 

í dag falli það ekki undir lög um opinber skjalasöfn en hafi hinsvegar gert það áður og 
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varðandi gögn frá þeim tíma þurfi að taka tillit til þeirra. Hún nefndi líka að fjármálaeftirlitið 

setti skipulagsheildinni reglur, þar á meðal leiðbeinandi tilmæli um rekstur upplýsingakerfa, 

skjalastjórnunar og afritunartöku. Auk þess setur það reglur sem kveða á um hvernig eigi að 

varðveita upplýsingar og í hversu langan tíma.  

Svala sagði meginástæðu þess að tekin var upp rafræn skjalastjórnun hjá skipulagsheild G 

hefði verið sameining tveggja skipulagsheilda í eina. Að hennar sögn lagði forstjóri hinnar 

nýju skipulagsheildar áherslu á að koma á betra skipulagi og halda utan um gögnin. Hún 

sagði: 

 

    Árið 2009 tók eiginlega ný stofnun til starfa og þar var ráðinn nýr forstjóri sem  

vildi taka á þessum málum og koma skipulagi á gögnin. Því að stofnunin hefur 

fjölbreytta starfsemi og þetta er líka stjórnsýslustofnun, og það eru mjög mikil 

samskipti við opinbera aðila, bæði ráðuneyti og sveitarfélög. Og þessu vildi 

forstjórinn breyta, koma betra skipulagi á allt þetta ferli og allar umsagnir sem að 

stofnunin þarf að veita. Þannig að það var svona meginástæðan fyrir því að 

ákveðið var að fara út í að innleiða markvissa skjalastjórn. Það var til þess að 

halda utan um þessi gögn sem að myndast vegna stjórnsýslumála hjá stofnuninni. 

 

Svala tilgreindi einnig að skipulagsheildin ætlaði að láta votta alla starfsemi sína, búið væri 

að votta hluta starfseminnar og árið 2016 ætti að vera búið að votta alla aðra þjónustu. Það 

hafi kallað á skjölun og einnig verið hluti af ástæðu þess að farið var út í skipulega 

skjalastjórnun til þess að undirbúa þá vottun. Dröfn sagði að ástæða þess að ákveðið var að 

innleiða rafrænt kerfi hjá skipulagsheild H hafi í raun verið það ástand sem gögnin voru í fyrir 

innleiðngu og reynsla yfirmanns rekstrarsviðs af rafrænni skjalastjórnun hefði verið hvati til 

innleiðingar. Hún komst svo að orði: 

 

Helsti hvatinn að því var að yfirmaður rekstrarsviðs sem að ég var ráðin til, hún 

hafði unnið við svona kerfi þar sem hún hafði verið áður og sá ávinninginn af því. 

Og hvatinn var náttúrulega að hér var engin miðlæg skjalastjórn, það höfðu þetta 

bara allir eins og þeir vildu, voru með gögnin á borðunum sínum, í tölvunum 

sínum, á drifi, sameiginlegu drifi sem var bara opið og svo gat fólk endalaust búið 

til. Við köllum þetta svartholið. Það var endalaust hægt að búa til möppur og þetta 

var náttúrulega bara ekkert skipulag. Þetta var bara skipulagt ,,kaós“ í rauninni. 

Þannig að hvatinn er í rauninni bara það ástand sem að gögnin voru í á þessum 

tíma. Það var hérna geymsla niður í kjallara til dæmis og hún var bara yfirfull af 

möppum, það voru haugarnir bara af möppum og það var ekkert markvisst verið 
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að stýra skjölum. Hvorki að stýra þeim sem voru í virkni eða þeim sem voru orðin 

óvirk.  

 

Sólveig sagði ástæðuna fyrir innleiðingu rafræns kerfis hjá skipulagsheild F einkum hafa 

verið þörf fyrir utanumhald: 

 

Það var náttúrulega til þess að halda utan um þessa hluti fyrst og fremst. Við 

vorum með áður en við fengum [XYZ-kerfi] inn, þá vorum við með svona 

sérsmíðað kerfi og þá gátum við séð hvort að kærur eða erindi voru komin inn. En 

við gátum ekki séð nein undirskjöl, bara hvort þetta var til, svona rafræn 

spjaldskrá. 

 

Hugrún sagði að það hefði verið þörf fyrir rafræna skjalastjórnun hjá skipulagsheild C og 

að ein deild öðrum fremur hafi verið þess hvetjandi: 

 

Það var algjört kraðak bara og þau voru í vandræðum með skjölin sín og það var 

þörfin sem kallaði á það. Og það var í rauninni sko ein deild sem hefur verið 

algjör, gengið á undan með góðu fordæmi. Það var sko ráðin skjalastjóri fyrir þá 

deild en ekki skjalastjóri fyrirtækisins. Svo tókst henni bara, hún var svo klár. Svo 

tókst henni að koma stjórnendum fyrirtækisins í skilning um að það væri ekki bara 

þessi deild sem þyrfti á skjalastjóra að halda, heldur allt fyrirtækið. Og þannig var 

hún svo gerð að skjalastjóra fyrir allt fyrirtækið. 

 

3.1 Hvati þess að endurnýja rafrænt skjalastjórnunarkerfi 

 

Hjá tveimur af átta skipulagsheildum var búið að innleiða nýtt rafrænt skjalastjórnunarkerfi 

frá því að rafræn skjalastjórnun hafði verið innleidd í fyrsta sinn. 

Ása sagði að skipt hefði verið um kerfi hjá skipulagsheild A vegna þess að gamla kerfið 

uppfyllti ekki þarfir skipulagsheildarinnar lengur. Þörf hefði verið fyrir aukið skipulag og 

greiðari aðgang að gögnum. Áslaug hjá skipulagsheild E tilgreindi líkt og Ása að þörf fyrir 

betra aðgengi að gögnum og sameining tveggja skipulagsheilda í þá sem hún starfar hjá í dag 

hafi kveikt þörf fyrir nýtt rafrænt kerfi og nýtt sameiginlegt verklag hjá skipulagsheildinni. 
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Tafla 2 sýnir hvata eða ástæður þess að ákveðið var að innleiða rafræna skjalastjórnun hjá 

skipulagsheildunum. Um er að ræða hvata sem hafa að gera með innra umhverfi annars vegar 

og ytra umhverfi hins vegar. 

 

Tafla 2. Hvatar til innleiðingar á rafrænni skjalastjórnun 

 

Hvatar til 

innleiðingar á 

rafrænni 

skjalastjórnun 

Skipulagsheild 

Innra umhverfi A B C D E F G H Samtals 

Aðgengi og 

stýring uppl. 
x x x x x x x x 8 

Utanumhald og 

skipulag 
x x x   x x x 6 

Rekjanleiki  x       1 

Leit  x       1 

 Sparnaður á 

plássi 
 x      x 2 

Varðveisla  x  x    x 3 

Reynsla 

starfsmanns 
  x     x 2 

Eldra kerfi úrelt x        1 

Samtala úr 

innra umhverfi 
3 6 3 2 1 2 2 5 24 

Ytra umhverfi A B C D E F G H Samtals 

Alþj.fyrirtæki  x       1 

Lög, reglur og 

staðlar 
 x  x   x  3 

Sameining 

skipulagsheilda 
    x  x  2 

Samtala úr ytra 

umhverfi 
0 2 0 1 1 0 2 0 6 

Samtala beggja 

umhverfa 
3 8 3 3 2 2 4 5 30 

 

Eins og sjá má í töflu 2 voru algengustu hvatar til innleiðingar úr innra umhverfi 

skipulagsheildanna eða samtals 24. Hvatar úr ytra umhverfi þeirra voru sex og heildarfjöldi 

hvata var 30. Sá sem oftast var nefndur var þörf fyrir bætt aðgengi og stýringu upplýsinga, en 

sú ástæða kom fram hjá öllum viðmælendunum átta. Næst algengasti hvatinn var þörf fyrir 

aukið skipulag og utanumhald en það nefndu sex af átta viðmælendum eða allir utan 
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skipulagsheilda D og E. Hjá þremur skipulagsheildum B, D og H var varðveisla nefnd sem 

hvati og hjá jafnmörgum B, D og G kom fram hvati úr ytra umhverfi sem hafði að gera með 

lög, reglur og staðla. Þar á eftir komu fleiri þættir úr innra umhverfi líkt og tafla 2 sýnir en 

tveir viðmælendur, skipulagsheilda C og H nefndu reynslu starfsmanns, aðrir tveir E og G 

nefndu sameiningu skipulagsheilda auk þess sem tveir viðmælendur B og H greindu frá 

sparnaði á rými sem hvata. Þá má sjá að viðmælandi skipulagsheildar B sagði frá því að það 

að skipulagsheildin varð alþjóðlegt fyrirtæki var hvati til innleiðingar og hann nefndi líka leit 

og rekjanleika. 
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4 Innleiðing á rafrænni skjalastjórnun 

,,Þetta var auðvitað nýtt fyrir starfsmennina að hugsa svona, huga að skjölum. Þannig 

að það þurfti að innleiða bæði kerfið og ekki síst verklagið. Koma þessum hugsunarhætti 

inn hjá fólki að það þyrfti að stýra þessu á ákveðinn hátt“  

 

Innleiðing skjalastjórnunar er flókið verkefni sem er margþætt og tekur sinn tíma (Morelli, 

2005, bls. 46). Við innleiðingu er því mikilvægt að huga vel að undirbúningi verkefnisins sem 

og að gera sér grein fyrir þeim breytingum sem innleiðingin kann að hafa á starfsháttum 

starfsmanna (Jeffrey-Cook, 2005, bls. 4).   

 

4.1 Stjórn innleiðingar 

,,… þannig að það skiptir ofsalega miklu máli að þú hafir eins og upplýsingatæknisvið 

og náttúrúlega manneskju sem ætlar að leggja í þetta peninga  vegna þess að ef þú ert ekki 

með yfirstjórn með þér til að leiða svona verkefni, að þá er þetta eiginlega bara 

dauðadæmt“ 

 

Í viðtölunum kom fram að hjá sex af átta skipulagsheildum hafi það komið í hlut skjalastjóra 

að fara með stjórn innleiðingarinnar í samstarfi við stjórnendur og aðra starfsmenn. Svala hjá 

skipulagsheild G tilgreindi að ráðinn hefði verið skjalastjóri til þess að taka upp rafrænt 

skjalastjórnunarkerfi. Það hefði verið forveri hennar sem hefði valið kerfi og aðeins undirbúið 

innleiðingu þess. Hún hafi svo verið ráðin til þess að taka við starfi skjalastjóra og hefði, 

ásamt öðrum bókasafns- og upplýsingafræðingi sem ráðinn var sem verkefnastjóri, innleitt 

rafrænt skjalastjórnunarkerfi og komið á nýju verklagi hjá skipulagsheildinni. Svala sagði að 

fjármálastjórinn hefði farið með stjórn innleiðingarinnar fyrir skipulagsheildina þar sem 

ákveðið hefði verið að hann hefði yfir þennan málaflokk að segja. Hún hefði unnið með 

honum, en hann í raun átt verkefnið sem slíkt. 

Dröfn hjá skipulagsheild H sagði að hún hefði verið ráðin til þess að innleiða rafrænt 

skjalastjórnunarkerfi og svo sem skjalastjóri almennt í framhaldi af því. Hún sagðist jafnframt 

hafa stjórnað innleiðingunni: 
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Já, ég er ráðin bara gagngert til að koma á þessari innleiðingu og ég stofnaði strax 

stýrihóp um þessa innleiðingu og við vorum fimm. Og það skiptir mjög miklu 

máli að velja rétt fólk með sér í svona vinnu. Og þetta voru, það var minn 

yfirmaður sem var sviðsstjóri rekstrarsviðs, við vorum með yfirmann 

upplýsingatæknisviðs og hérna starfsmannastjóra og svo gæðastjóra og svo ég. 

Þannig að þetta var mjög gott teymi. Þannig að það skiptir ofsalega miklu máli að 

þú hafir eins og upplýsingatæknisvið og náttúrúlega manneskju sem ætlar að 

leggja í þetta peninga vegna þess að ef þú ert ekki með yfirstjórn með þér til að 

leiða svona verkefni, að þá er þetta eiginlega bara dauðadæmt. Þú þarft mikinn 

stuðning, yfirmenn þurfa að vera algjörlega fylgjandi verkefninu og þeir þurfa að 

sýna frumkvæði. Þannig að já ég hafði val ásamt þessum hópi um að velja kerfi og 

í raun og veru alla framkvæmd. Hvernig þetta var innleitt sko. Já, ég stýrði 

þessum stýrihópi og hafði þetta fólk svo með mér til stuðnings. 

 

Hugrún hjá skipulagsheild C sagði að forveri hennar hefði verið ráðinn til 

skipulagsheildarinnar sem sérfræðingur í skjalamálum til þess að innleiða rafræna 

skjalastjórnun. Upphaflega hafði henni verið ætlað að innleiða rafræna skjalastjórnun hjá 

einni deild en þegar til kom áttuðu stjórnendur sig á að þörf væri fyrir rafræna skjalastjórnun 

hjá skipulagsheildinni allri. Það varð til þess að skjalastjóri deildarinnar varð skjalastjóri 

skipulagsheildarinnar og stýrði innleiðingu í samstarfi við stjórnendur og tæknimenn. Áslaug 

hjá skipulagsheild E sagði að forveri hennar, skjalastjóri skipulagsheildarinnar eftir 

sameiningu tveggja stofnanna, hefði stýrt innleiðingu á nýju rafrænu kerfi hjá hinni 

sameinuðu stofnun. Hún gat þess að skjalastjórinn hefði innleitt nýtt verklag og séð um 

kynningu og fræðslu starfsmanna. Sólveig hjá skipulagsheild F sagði að hún sem skjalastjóri 

hefði farið með stjórn innleiðingarinnar, hennar hlutverk hefði verið að útbúa leiðbeiningar og 

kenna starfsfólki á kerfið. Hún sagði þá vinnu hafa farið fram í samstarfi við aðra starfsmenn 

úti í deildum skipulagsheildarinnar. 

Ása skjalastjóri hjá skipulagsheild A, þar sem verið var að innleiða nýtt rafrænt kerfi, sagði 

að hún hefði valið kerfi og stýrt innleiðingunni ásamt stjórnendum og yfirmanni 

upplýsingamála. Ása talaði um að kerfið hefði verið vel kynnt starfsmönnum. Haldin voru 

námskeið og fólki veitt aðstoð við notkun á nýja kerfinu en hún sagði það afar mikilvægan 

þátt innleiðingarinnar. Hún sagði að það að skipta út gömlu rafrænu kerfi fyrir nýtt krefðist 

innleiðingar. Hún taldi nauðsynlegt að setja allt umhverfið inn í nýja kerfið auk þess að kenna 

starfsmönnum á það. 

Hjá tveimur af skipulagsheildunum átta var ekki um það að ræða að skjalastjóri væri við 

stjórn innleiðingarinnar og hjá annarri þeirra var ekki ráðinn skjalastjóri eða ráðgjafi með 

menntun á sviði skjalastjórnunar. Guðbjörg hjá skipulagsheild D sagði að nú væri notað  
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heimasmíðað kerfi sem væri frá því um 2003 en að nýverið hefði verið hætt við innleiðingu á 

stóru og dýru erlendu kerfi. Hún sagði innleiðinguna hafa tekið of langan tíma og að kerfið 

hefði ekki staðið undir væntingum: ,,Við sáum að þetta myndi kosta okkur meiri pening en 

við vorum tilbúin að leggja í það. Þannig að við ákváðum að hætta áður en við yrðum dottin 

of djúpt í það. Vegna þess að við sáum að þeir myndu ekki ná að skila því sem við vildum fá 

út úr því.“ Guðbjörg sagði að settur hefði verið upp þverfaglegur stýrihópur eftir að ákveðið 

var að velja nýtt rafrænt kerfi. Í stýrihópnum sátu forstöðumenn af hverju sviði 

skipulagsheildarinnar. Hún sagði heilmikla greiningarvinnu hafa farið í gang og að fulltrúar 

allra deilda og sviða hefðu komið með ákveðnar kröfur. Það hefði svo komið í hlut 

verkefnastjóra að vinna þá vinnu. Svo hafi útkoma þeirrar vinnu verið send þeim sem 

stýrihópurinn taldi best til þess fallin að þjóna skipulagsheildinni og loks valið eitt kerfi af 

þremur sem þóttu koma til greina. Guðbjörg tilgreindi að skjalastjóri hefði ekki komið að 

stýrihópnum að öðru leyti en því að vera ráðgefandi, hún sagði: ,,Skjalastjóri vinnur fyrir 

neðan stýrihópinn og þannig að við pössum upp á að uppsetningin sé rétt og erum stór 

ábyrgðaraðili eða áhrifaaðili á svona hvernig þetta lítur út. En því miður ég hefði viljað sjá 

skjalastjóra í stýrihópnum.“ 

Hanna, sem er ábyrgðarmaður skjalamála hjá skipulagsheild B, talaði um að 

upplýsingatæknideildin hefði stýrt innleiðingunni, valið kerfi og í raun tekið ákvörðun um að 

taka upp rafrænt skjalastjórnunarkerfi hjá skipulagsheildinni. Hún sagði að í upphafi hefði 

vantað að aðili með þekkingu á skjalastjórnun hefði farið með stjórn innleiðingarinnar og stýrt 

henni, auk þess sem stuðningur stjórnenda hefði ekki verið nægjanlegur. Hún nefndi líka að 

kynning og fræðsla starfsmanna hefði ekki átt sér stað í upphafi sem olli því að 

endurmarkaðssetja þurfti kerfið. Hún sagði það hafa komið í sinn hlut að taka við stjórninni 

og endurmarkaðssetja kerfið, og að í því hefði falist að kynna það fyrir starfsmönnum og selja 

þeim kerfið. 

 

Tafla 3 sýnir hver fór með stjórn innleiðingar á rafrænni skjalastjórnun hjá 

skipulagsheildunum átta.  
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Tafla 3. Stjórn innleiðingar á rafrænni skjalastjórnun 

 

Skipulagsheild 
Skjalastjóri í samstarfi 

við stjórnendur og aðra 

starfsmenn 

Stýrihópur sem 

skjalastjóri tilheyrði 

ekki nema sem ráðgjafi 

Upplýsingatæknideild 

A x   

B   x 

C x   

D  x  

E x   

F x   

G x   

H x   

Samtala stjórnenda 

innleiðingar 
6 1 1 

 

Eins og sjá má í töflu 3 fór skjalastjóri með stjórn innleiðingarinnar í samstarfi við stjórnendur 

og aðra starfsmenn hjá sex af átta skipulagsheildum, þeim G, H, C, E, F og A. Einnig má sjá 

að hjá tveimur þeirra var  ekki skjalastjóri við stjórn, en það var hjá skipulagsheildum B og D.  

 

4.2 Stuðningur stjórnenda 

 ,,Þannig að ég myndi segja já stuðningur stjórnenda er algjört lykilatriði, ef þú hefur 

það ekki þá er betur sleppt. Maður á ekki að fara af stað nema þú hafir 100% stuðning 

stjórnenda“ 

 

Við kaup og innleiðingu á rafrænu skjalastjórnunarkerfi er stuðningur stjórnenda og 

yfirmanna algjört lykilatriði (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007, bls. 192; Gregory, 2005, bls. 

85). Í viðtölunum kom fram að sjö viðmælendur töldu stuðning stjórnenda hafa verið til staðar 

og að það hafi skipt sköpum við innleiðinguna. Einn viðmælenda taldi hins vegar að 

stuðningur stjórnenda hefði verið af skornum skammti og hefði það ráðið miklu um að 

innleiðingin heppnaðist ekki sem skyldi. 

Hugrún skjalastjóri hjá skipulagsheild C sagði að stuðningur stjórnenda hefði verið mikill 

við innleiðingu rafrænnar skjalastjórnunar. Hún kvaðst hafa verið hluti af stjórnendateymi 

skipulagsheildarinnar:  ,, …og er litið á mig sem stjórnanda hér þó ég hafi engin mannaforráð. 

En ég á að leggja línurnar í skjalastjórnun fyrirtækisins og það er bara þetta hefðbundna að 

vera með skjalastefnu, útbúa skjalalykilinn og skipta mér af öllu, vera með nefið ofan í hvers 

manns koppi.“ Hugrún sagði frá því að stjórnendateymið sæti fundi og námskeið þar sem 
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kennd væri stjórnun og breytingastjórnun. Hún sagði að þetta væri lýsandi fyrir álit og áhuga 

stjórnenda á skjalastjórnun: 

 

En svo er þetta bara ef ég kem og segi eitthvað þá er bara, þú veist þetta þú ert 

fagmanneskjan og veist hvað þú ert að tala um og þá bara ræð ég þessu. Og það er 

bara alveg ótrúlega ríkt hérna það er bara nánast ,,hallelúja“ við því sem að maður 

segir. En ég er ekki að segja að það sé aldrei spurt af hverju, en maður finnur 

alveg að þeir styðja við bakið á manni. 

 

Hugrún sagði frá því að forstjórinn, sem ekki notaði kerfið mikið legði samt mikla áherslu 

á notkun þess. Hún sagði að starfsmenn hefðu fundið fyrir þessari áherslu stjórnenda og 

stuðningi þeirra varðandi notkun kerfisins. Svala hjá skipulagsheild G tilgreindi að stuðningur 

stjórnenda hefði verið til staðar. Hún sagði: ,,Já, hann var bæði hjá forstjóra og stjórnendum, 

það var byrjað að kenna þeim. Það var byrjað að kenna forstjóranum og 

framkvæmdastjóranum á kerfið og verklagið, áður en farið var í aðra starfsmenn.“ Svala gat 

þess að starfsmenn hefðu fundið fyrir stuðningi stjórnenda við innleiðingu og notkun á 

kerfinu og að hún teldi þann stuðning hafa skilað sér varðandi notkun starfsmanna á kerfinu. 

Dröfn hjá skipulagsheild H sagði frá því að tveir stjórnendur hefðu verið í teyminu sem 

myndað var vegna innleiðingarinnar. Annars vegar hennar yfirmaður og hins vegar sá sem 

stýrði upplýsinga- og tæknisviðinu. Hún sagði það hafa skipt miklu máli varðandi 

innleiðinguna: 

 

... og það skipti sköpum, það skipti algjörlega sköpum. Að hérna þetta voru svona 

þeir framkvæmdastjórar sem voru svona á þessum tíma svona ,,dómenerandi“ og 

mér fannst það algjört lykilatriði að önnur fór með fjármálin, sem sagt hafði stjórn 

á því. Og síðan að hafa upplýsingatæknisviðið með bæði við val á kerfinu, og það 

sem að ég var fljót að sjá þegar við fórum að skoða kerfi, var að þeir voru alveg 

með á hreinu hvað myndi henta miðað við það sem að við vorum með fyrir. Það 

stóð aldrei til að skipta til dæmis út þessu þjónustuveri, það er í raun og veru bara 

svona hjartsláttur  [XYZ]. Heldur þurftum við kerfi sem að myndi hjálpa því og 

það fundum við í [XYZ-kerfi] og þeir voru bara svo fljótir að kveikja á tæknilegu 

hliðinni, hvernig við myndum ná að framkvæma þetta. Tengja þessi tvö kerfi 

saman. Þannig að ég myndi segja já stuðningur stjórnenda er algjört lykilatriði, ef 

þú hefur það ekki þá er betur sleppt. Maður á ekki að fara af stað nema þú hafir 

100% stuðning stjórnenda. 

 

Dröfn sagði einnig frá því að starfsmenn hefðu fundið vel fyrir stuðningi stjórnenda: 
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Ég held að starfsfólk hafi alveg áttað sig á því, af því að þessi hópur var 

myndaður. Þetta voru sterkir einstaklingar sem að höfðu sterkar skoðanir og það 

var borin virðing fyrir þeim. Og mér finnst það skipta máli og hvernig þeir koma 

fram og hvernig þeir ,,presentera“ og svona já ég held að starfsfólk hafi alveg 

upplifað það að þetta var eitthvað sem átti að gerast og var lögð þung áhersla á að 

myndi ganga bara hratt og örugglega.  

 

Sólveig hjá skipulagsheild F sagði eins og ofangreindar að stuðningur stjórnenda hefði 

verið til staðar við innleiðinguna og það hafi skipt gríðarlega miklu máli. Hún sagði: ,,Þeir 

gáfu það út að það væri verið að taka upp nýtt kerfi og að starfsmenn ættu að nota það og ættu 

að fara eftir þeim reglum sem að búið var að setja, því var bara lýst yfir.“ Ása hjá 

skipulagsheild A tók í sama streng og sagði að hún hefði haft stjórnendur með sér í teymi við 

innleiðingu kerfisins auk yfirmanns upplýsingamála. Hún talaði um að slíkt væri nauðsynlegt 

í verkefni sem þessu. Guðbjörg hjá skipulagsheild D sagði einnig frá því að stuðningur 

stjórnenda væri til staðar hjá skipulagsheildinni. Hún sagði að hann væri frá æðstu 

stjórnendum og að framkvæmdastjórar skipulagsheildarinnar hefðu beðið spenntir eftir nýju 

rafrænu kerfi. 

Hanna hjá skipulagsheild B hafði aðra sögu að segja en aðrir viðmælendur en hún sagði að 

stuðningur stjórnenda hefði verið af skornum skammti. Hanna sagði að mikil togstreita væri á 

milli íslensku og erlendu deilda skipulagsheildarinnar. Hún sagði eigendurna vera á Íslandi en 

æðstu stjórnendur erlendis og þar hafi aldrei verið mikill stuðningur við neitt á Íslandi. Hún 

talaði um að stjórnendur hér heima sýndu meiri áhuga og stuðning. Hanna gat þess að 

stjórnendur leggðu ekki nógu mikla áherslu á skjalastýringu sem sæist best á því að ekki hefði 

verið ráðinn skjalastjóri eða ráðgjafi með menntun eða reynslu til þess að koma á rafrænni 

skjalastjórnun hjá skipulagsheildinni: 

 

Við viljum gera alla uppbyggingu fyrir notendur auðveldari, þannig að þeir þurfi 

ekki alltaf að byrja á grunni. Heldur að hafa einhverskonar ,,strúktúr“ með sín 

skjöl, en við getum ekki boðið upp á þetta vegna þess að það er ekki nein 

skjalastýring. Það vantar einhvern sem ber ábyrgð á því. Sem að í raun og veru 

dregur stjórnendur að borði, sem lætur þá samþykkja þú veist og bakka upp. 

 

Hanna sagði frá því að kerfið ætti að leiða til þess að starfsmenn gætu auðveldlega nálgast 

gögn sem þeir þyrftu á að halda við vinnu sína og hvað það varðar væri stuðningur stjórnenda 

til staðar. Í teyminu sem ætlað væri að koma rafrænni skjalastjórnun á störfuðu aðeins hún og 
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samstarfskona hennar ásamt tveimur tæknimönnum en ef vel ætti að vera þyrfti að vera 

minnst tíu til fimmtán manns í slíku teymi hjá jafn stórri skipulagsheild og þeirra. 

 

Tafla 4. Stuðningur stjórnenda 

 

Stuðningur 

stjórnenda 

Skipulagsheild 

A B C D E F G H 
Sam-

tals 

Mjög góður x  x x x x x x 7 

Af skornum 

skammti 
 x       1 

 

Líkt og sjá má í töflu 4 greindu sjö af átta viðmælendum frá því að stjórnendur hefðu veitt 

mjög góðan stuðning við innleiðinguna. Aðeins einn viðmælandi, skipulagsheildar B, taldi að 

stuðningur stjórnenda hefði verið af skornum skammti. 

 

4.3 Fræðsla og þjálfun starfsmanna 

,,Það er líka hluti af því að markaðssetja það og selja fólki kerfið. Af hverju ætti það að 

leggja það á sig að læra á kerfið og aðlaga  vinnu sína að því, og það er það sem við erum 

að reyna að selja því að það fær svo miklu meira út úr því“ 

 

Einn mikilvægra þátta við innleiðingu á rafrænu skjalastjórnunarkerfi er fræðsla og þjálfun 

starfsmanna (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2007, bls. 193-195). Fram kom hjá sex af átta 

viðmælendum að fræðsla og þjálfun starfsmanna hefði verið markviss og vel skipulögð auk 

þess sem starfsmenn hefðu verið vel upplýstir um ástæður og markmið innleiðingarinnar. Í 

einu viðtalanna kom fram að fræðslu og þjálfun hefði verið ábótavant í upphafi sem varð 

meðal annarra þátta til þess að fara þurfti í veigamikla endurmarkaðssetningu á kerfinu. Í einu 

viðtalanna kom fram að innleiðing á nýju rafrænu kerfi, sem ætlað væri að taka við af eldra 

kerfi, væri í undirbúningi.  

Svala hjá skipulagsheild G sagði frá því að þegar vinnu við að móta verklag hefði verið 

lokið hefði verið farið í að innleiða kerfið. Það hefði verið gert með ,,massífum“ námskeiðum 

fyrir starfsmenn í einn mánuð þar sem farið var í verklag með starfsmönnum 

skipulagsheildarinnar auk þess að sýna þeim kerfið og kenna þeim að nota það: 
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Þetta er opinber stofnun og það eru gerðar mjög ríkar kröfur til opinberra aðila og 

það var farið í gegnum það á námskeiðunum með starfsfólkinu að þetta væri ekki 

gert bara til að geyma einhver skjöl, heldur væri þetta ákveðin ástæða, og líka að 

það á að fara að votta alla starfsemina. Það voru allir starfsmenn sem að eru 

eitthvað að mynda skjöl eða taka á móti skjölum voru kallaðir á námskeið. Þetta 

voru 90 mínútna námskeið, fyrsta hálftímann var bara farið í verklag, til hvers var 

verið að geyma gögnin, til hvers þurfa starfsmenn að skrá skjölin sín. Síðan var 

farið í að sýna þeim skjalastjórnarkerfið og svo var síðasti hálftíminn, þá fóru þau 

inn í kerfið og voru að búa til mál og setja inn skjöl og þá vorum við að leiðbeina 

þeim á staðnum. Og þá voru þau ekki ein að fara inn í kerfið, heldur var búið að 

taka af þeim þennan ótta að fara inn í eitthvað nýtt kerfi. 

 

Dröfn hjá skipulagsheild H sagði að haldnir hefðu verið kynningarfundir fyrir starfsmenn 

í innleiðingarferlinu. Þar hefðu markmið og ástæður innleiðingarinnar verið útskýrðar sem og 

mikilvægi skjalastýringar fyrir skipulagsheildina. Hún sagð frá því að ,,hrunskýrslan 

svokallaða“ hefði nýst við að útskýra tilgang markvissrar skjalastjórnunar fyrir starfsmönnum: 

 

... og stuttu síðar 2008 eða 2009 þá kemur hrunskýrslan út og þá gat maður líka 

bent á alla þá ágalla sem voru tilnefndir þar hvað varðar skjalastjórn og hvað það 

skiptir miklu máli í fyrirtækjum. Við erum að móttaka hérna mjög 

persónugreinanleg gögn sem eru bara mjög viðkvæm og þetta bara skiptir máli að 

þetta sé í lagi. Þannig að mér fannst fólk skilja og svona kveikja fljótt á að þetta 

skiptir mái. Það var mjög upplýst og við héldum því upplýstu allan tímann, 

tilgangnum með þessu. 

 

Varðandi þjálfun starfsmanna sagði Dröfn að tekið hefði verið eitt svið 

skipulagsheildarinnar í einu og byrjað þar sem að þörfin hafi þótt mest: 

  

Við byrjuðum smátt við hentum þessu ekki yfir allt fyrirtækið í einu. Við 

byrjuðum á einu sviði þar sem að þörfin var mest. Vegna þess að önnur svið voru 

með þetta í einhverskonar kerfi. Og voru með skráningarnar í þjónustuverinu og 

voru með mjög skipulagt bara svona í möppum, möppustrúktúr hjá sér á 

skrifstofunum. Þannig að það var svona í þokkalegu lagi fyrir utan að það var 

náttúrúlega ekki rafræn skjalastjórn, þetta var bara pappírs skjalastjórn.  

 

Dröfn sagði einnig frá því að hún hefði verið með svokallaðan prófunarhóp varðandi 

kerfið áður en það var innleitt: 

 

… og í undirbúningstímanum var ég búin að vera með svona prófunarhóp þar sem 

að við vorum að prófa kerfið áður en að það fór í almenna notkun. Og þá voru þeir 

örfáu starfsmenn, þetta voru kannski fimm starfsmenn sem voru búnir að fá 
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þjálfum í virkni kerfisins og síðan þegar kerfinu var komið á þá héldum við 

sameiginlegt námskeið fyrir þann hóp sem var að byrja og við fórum bara 

nákvæmlega yfir allt. Frá því að viðskiptavinur er stofanður í kerfinu og málið er 

stofnað og fórum yfir marksvisst hvernig er unnið í kerfinu. En síðan notuðum við 

bara svona maður á mann. Þannig að ég fór bara til viðkomandi og við sátum bara 

saman, þannig að ég leiddi bara fólk algjörlega í gegn. Síðan var ég bara alltaf til 

taks ef að fólk þurfti og fólk var duglegt að hringja.  

 

Dröfn sagði að útbúnar hefðu verið ítarlegar leiðbeiningar fyrir starfsmenn sem settar 

voru á innri vef skipulagsheildarinnar. Þar gátu starfsmenn séð mynd fyrir mynd hvernig þeim 

bæri að bera sig að varðandi kerfið. Enn fremur að þær leiðbeiningar, sem fylgt hefðu kerfinu, 

hefðu verið takmarkaðar og því ekki nýst sem skildi. Þess vegna hefði verið útbúin handbók 

sem sett var miðlægt á innri vefinn þar sem starfsmenn gætu nálgast hana. Hugrún hjá 

skipulgasheild C greindi frá því að fram hefði farið þjálfun og fræðsla fyrir starfsmenn.  

Ása hjá skipulagsheild A talaði um líkt og ofangreindar að kerfið hefði verið vel kynnt 

fyrir starfsmönnum og að haldin hefðu verið námskeið auk þess sem starfsfólk hefði fengið 

aðstoð með notkun kerfisins. Sólveig hjá skipulagsheild F tók í sama streng og sagði frá því 

að útbúnar hefðu verið leiðbeiningar fyrir starfsfólk og því kennt á kerfið. Hún sagði að oft 

hefði verið kennt ,,maður á mann“ , sérstaklega varðandi starfsfólk sem starfaði við skráningu. 

Svo hefðu þeir starfsmenn kennt öðrum starfsmönnum. Hún tilgreindi að best væri að takast á 

við andstöðu sem kemur upp varðandi kerfið með því að upplýsa starfsmenn um kerfið. Hún 

sagði jafnframt að skriflegar leiðibeiningar og verkleg þjálfun væru mikilvægir þættir við 

innleiðingu á rafrænu kerfi sem og að kynna allar breytingar vel fyrir starfsmönnum.  

Áslaug hjá skipulagsheild E sagði að skjalastjóri skipulagsheildarinnar hefði markað skýra 

sýn varðandi skjalamál eftir sameiningu tveggja skipulagsheilda. Nýtt verklag hefði verið 

skýrt og vel kynnt starfsmönnum og ítarlega farið í kennslu á nýju rafrænu kerfi: 

 

Það var farið mikið í bara þetta er verklagið hjá okkur ,,okay“ þið gerðuð þetta 

svona þarna en hér gerum við þetta svona. Þannig að það voru allir starfsmenn 

með það alveg á hreinu hvernig ætti að nota málaskrána af því að það var bara 

farið rosalega vel í það við sameininguna. 

 

Áslaug sagði að ítarleg námskeið hefðu verið haldin fyrir starfsmenn auk þess sem farið 

var í handleiðslu fyrir hvern og einn starfsmann. Hún tilgreindi ávinning innleiðingarinnar og 

kvað forvera sinn hafa staðið vel að verki: 
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Það var svo mikill lúxus að koma hérna inn og maður bara fann það strax að 

næstum allir starfsmennirnir eru með á nótunum þegar maður er að tala um kerfið. 

Það er einn og einn sem er bara svona, get ég það ? Það er bara einn og einn sem 

er ekki meðvitaður um möguleika kerfisins, það er ótrúelgur lúxus að koma inn í 

svona stofnun ,,sko“. 

 

Hanna hjá skipulagsheild B tilgreindi að upphaflega hefði ekki verið um fræðslu eða 

markaðssetningu að ræða. Hún sagðist hafa starfað áður þar sem rafrænt skjalastjórnunarkerfi 

hefði verið í fullri notkun og því vitað til hvers væri að vinna. Hanna sagði mikla vinnu hafa 

farið í að endurmarkaðssetja kerfið eftir að illa hefði verið farið af stað. Hún talaði um að 

endumarkaðssetningin hefði falist í að kynna kerfið fyrir starfsmönnum og halda námskeið. 

Hún talaði um mikilvægi markaðssetningar og fræðslu starfsmanna og sagði það lykilatriði að 

selja starfsfólki kerfið: 

 

Ég auglýsti þegar ég var nýbyrjuð hérna þá auglýsti ég svartholsnámskeið, af því 

að fólk talaði um þetta sem svartholið. Gögn færu inn og fyndust aldrei aftur og ég 

auglýsti svartholsnámskeið og það kom alveg fjöldi manns. Það var mest sóttasta 

námskeiðið okkar, þar sem að ég kynnti leitarvélina fyrir fólki og upplýsti fólk um 

það hvernig kerfið virkar. Og það var mjög skemmtilegt að sjá að það var fólk 

sem kom þarna inn, sem við köllum gamla hunda. Fólk sem að er búið að vinna 

hérna mjög lengi og talaði hvað verst um kerfið, og fór bara mjög ánægt út af 

þessari kynningu. 

 

Hanna sagði að nú væri búið að setja upp þjálfunarsvæði á innra netinu með 

leiðbeiningum um kerfið fyrir starfsmenn og það væri haft eins aðgengilegt og hægt væri. 

Hún gat þess að handbók hefði verið útbúin og henni dreift á öllum námskeiðum og 

starfsmönnum ráðlagt að hafa þær við höndina. Þá væri handbókin einnig aðgengileg á 

rafrænu formi. Hún sagði: ,,Við erum með ,,knowlege space“ sem við byggjum stöðugt við. 

Við erum með ,,workshoppið“ sem við kennum, við erum með það líka rafrænt. Þannig að þú 

getur tekið ,,workshoppið“ online“. 

Guðbjörg hjá skipulagsheild D sagði að verið væri að undirbúa þjálfun og fræðslu 

starfsmanna vegna þess að taka ætti í notkun nýtt kerfi sem koma ætti í stað þess kerfis sem 

nú væri í notkun, en nýlega hafði þó verið hætt við innleiðingu á kostnaðarsömu erlendu kerfi 

hjá skipulagsheildinni. 
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Tafla 5. Fræðsla og þjálfun starfsmanna 

  

Tegund 

fræðslu 

Skipulagsheild 

A B C D E F G H Samtala 

Námskeið   x  x  x  3 

Skriflegar 

leiðbeiningar 
     x  x 2 

Verkleg 

þjálfun 
     x x  2 

Kynningar- 

fundir 
       x 1 

,,Maður á 

mann” 
x  x  x x   4 

Prófunar- 

hópur 
       x 1 

Starfsmenn 

kenna hver 

öðrum 
  x   x   

 

2 

Hætt við 

innleiðingu 

og nýtt kerfi 

á áætlun 

   x     

 

1 

Ekki þjálfun 

eða fræðsla í 

upphafi 

 x       1 

Samtals 1 1 2 1 2 4 2 3 17 

 

Eins og tafla 5 sýnir var aðferðin ,,maður á mann“ algengasta tegund fræðslu og þjálfunar 

starfsmanna við innleiðingu. Aðferðin var notuð hjá fjórum skipulagsheildum A, C, E og F. 

Námskeið fyrir starfsmenn voru haldin hjá þremur skipulagsheildum C, E og G. Líkt og tafla 

5 sýnir var skipulagsheild B sú eina þar sem ekki var um skipulagða fræðslu og þjálfun að 

ræða í upphafi innleiðingar. Sjá má að skipulagsheild F var með flestar tegundir fræðslu eða 

samtals fjórar, þar á eftir er skipulagsheild H með þrjár tegundir fræðslu, svo koma 

skipulagsheildir C, E og G með tvær og þar á eftir skipulagsheild A með eina tegund fræðslu. 
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4.4 Andstaða meðal starfsmanna  

,,Það er alltaf einhver andstaða þegar verið er að breyta verklagi, það er erfiðast að eiga 

við fólkið“ 

 

Allir viðmælendur höfðu upplifað andstöðu meðal starfsfólks hvað varðar innleiðingu á 

rafrænni skjalastjórnun, hvort sem um var að ræða innleiðingu á rafrænni skjalastjórnun í 

fyrsta sinn eða innleiðingu á nýju rafrænu kerfi. Hugrún hjá skipulagsheild C sagði að margir 

starfsmenn hefðu óttast breytingarnar sem fylgdu innleiðingu rafrænnar skjalastjórnunar. Hún 

kvað það þó hafa verið misjafnt eftir deildum. Sumar þeirra hefðu verið tilbúnar og 

starfsmenn beðið spenntir en hjá öðrum deildum hefðu starfsmenn ekki verið jákvæðir fyrir 

nýju kerfi og þeim breytingum sem því fylgi. Guðbjörg hjá skipulagsheild D sagði líkt og 

Hugrún að hún hefði fundið fyrir því að starfsmenn óttuðust breytingar en hún sagði að hún 

hefði einnig upplifað spennu og eftirvæntingu. Sólveig hjá skipulagsheild F sagði líka frá því 

að hún hefði fundið fyrir andstöðu hjá starfsmönnum varðandi innleiðingu kerfisins: ,,Já það 

var smá andstaða en ekki mikil, fólki fannst þetta vera smá óþarfi. En í dag eru allir sáttir við 

þetta og vilja ekki fara til baka. Þó er alltaf einn og einn sem að vill alltaf halda í þetta gamla 

og það er bara eitthvað sem að maður gerir ráð fyrir.“ Ása hjá skipulagsheild A tók í sama 

streng og taldi að hún hefði fundið fyrir andstöðu meðal starfsfólks. Hún sagði að oft væri 

erfitt að takast á við það og að fólk ætti erfitt með að breyta verklagi sínu: ,,Þá þarf maður 

bara þú veist, maður þarf að kynna það vel. Bara þú veist sitja með fólki, fara yfrir það og 

hérna vera í þessari notendaþjónustu. En þú veist varðandi það að breyta, fólk á bara oft 

ógeðslega erfitt með það.” 

Svala hjá skipulagsheild G tilgreindi að alltaf kæmi upp andstaða við breytingu á verklagi: 

 

Það er erfiðast að eiga við fólkið og það eru svona kannski allra elstu 

starfsmennirnir sem að þurftu bara lengri tíma og það þarf líka meiri eftirfylgni 

við þá. Það er ekki nóg að þeir sitji bara eitt námskeið, það þarf að fara að 

heimsækja þá og koma þeim af stað. Þeir eru ekki eins tölvulæsir það er bara 

staðreynd og reyndar var auðvitað eftirfylgni við alla starfsmenn, það þurfti bara 

meiri eftirfylgni við þessa elstu því þetta var það mikil breyting á þeirra 

starfsháttum. 
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Dröfn hjá skipulagsheild H fann líka fyrir andstöðu við innleiðingu kerfisins: 

 

Já það gerir það alltaf og ég held að í öllum breytingum, hversu stórar eða smáar 

þær séu þá held ég að það komi alltaf upp. Við reyndum að vanda okkur mjög og 

ég hafði kynnt mér breytingastjórnun, hérna í þessu innleiðingarferli og ég vissi 

það að aðalatriðið var að halda fólki upplýstu, að það vissi út í hvað við værum að 

fara og þetta var búið að vera hugmynd í svolítið langan tíma. Ég myndi halda í 

svona tvö ár að allavega var þetta búið að liggja svona í loftinu. En fólk hélt að 

þetta væri svona enn eitt gæluverkefnið, þannig að það var kannski orðið svona 

pínu neikvætt, svona neikvæð stemmning gagnvart þessu þegar þetta fer af stað 

sem var náttúrúlega ekki gott. En auðvitað mætti ég andstöðu og það voru hér 

einstaklingar sem ákváðu það bara að þeir ætluðu aldrei að vera með og voru svo 

bara aldrei með. Og þetta náttúrulega er alltaf í svona breytingum, er þetta 

töluverður barningur. Maður reynir að fara vel í það og hrífa fólk með sér og 

annað, og gera því grein fyrir tilganginum og hagræðingunni. Og sem betur fer 

var lungað af starfsfólkinu fljótt að átta sig á hagræðingunni og breytingunum og 

hvað þetta var til góðs og myndu sjálfsagt ekki vilja fara til baka. En við reyndum 

að taka á því bara af jákvæðni og svona héldum upp á ef að vel gekk og svona 

ýmislegt. 

 

Dröfn talaði um mikilvægi þess að starfsmenn væru upplýstir þátttakendur í öllum þeim 

breytingum sem innleiðing rafrænnar skjalastjórnunar feli í sér: 

 

Það þarf að undirbúa vel og gera fólki fyrst grein fyrir af hverju við erum að fara í 

þessar breytignar, tilganginum. Og svo líka það sem við gerðum að ég hafði fólkið 

með mér allan tímann. Þú veist, ég fundaði, ég ,,innvolveraði” starfsfólkið í 

hverjum þætti ferilsins þannig að fólk var alltaf upplýst um hvað var í gangi, 

hvernig þetta kæmi til með að ,,funkera“. Ég meina þetta er fólk sem er búið að 

vera hér í 20 ár og maður getur ekki hunsað alla þá þekkingu og allt vinnulag og 

allt sem er búið að vera til staðar. Mér finnst maður þurfa að taka tillit til þess og 

einmitt þetta að reyna að hrífa fólk með sér í breytingarnar.  

 

Hanna hjá skipulagsheild B talaði um að mjög mikil andstaða hefði komið upp varðandi 

rafræna kerfið. Hún taldi að mikilvægt væri að selja starfsmönnum kerfið í upphafi svo að 

þeir sæju tilgang með innleiðingu þess. Hún sagði að það hefði ekki verið reyndin hjá hennar 

skipulagsheild. Hún gat þess að kerfið hefði verið sett upp af tæknifólki og allir hlutir 

hugsaðir út frá sjónarmiðum tæknimanna en ekki notenda. Þess vegna varð kerfið 

ónotendavænt og að hennar sögn ,,djókur fyrirtækisins“. Hanna tilgreindi að þegar farið hefði 

verið að endurmarkaðssetja kerfið hefði hún fundið fyrir andstöðu starfsfólks. Hún sagði: 

,,Mesta mótstaðan er það að fólk finnur að það þarf kannski að fara að hugsa hlutina aðeins 
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öðruvísi. Það er svolítið ströggl að fá fólk til þess að vilja opna hugann til þess að læra 

eitthvað nýtt.“  

 

Tafla 6. Andstaða starfsmanna 

 

Andstaða 
Skipulagsheild 

A B C D E F G H 

Ótti við 

breytingar 
x x x x x x x x 

Þótti óþarfi      x   

 

Eins og sjá má í töflu 6 kom fram andstaða meðal starfsmanna við innleiðingu hjá öllum 

skipulagsheildunum átta. Algengast var að ótti við breytingar kæmi fram hjá starfsmönnum en 

sjö viðmælendur greindu frá því. Einnig má sjá að viðmælandi skipulagsheildar F sagði frá 

því að starfsmönnum hefði upphaflega þótt innleiðingin óþörf.  

 

4.5 Samantekt 

 

Við undirbúning og innleiðingu á rafrænni skjalastjórnun var það skjalastjóri sem fór með 

stjórn innleiðingarinnar í samstarfi við stjórnendur og aðra starfsmenn hjá sex af átta 

skipulagsheildum. Hjá skipulagsheildum G, H og C var ráðinn skjalastjóri til þess að fara með 

stjórn undirbúnings og innleiðingar og hjá skipulagsheildum E, F og A kom það í hlut 

starfandi skjalastjóra að fara með stjórnina. Hjá tveimur af átta skipulagsheildum var 

skjalastjóri ekki við stjórn. Hjá skipulagsheild D var settur upp stýrihópur en starfandi 

skjalastjóri kom ekki að honum að öðru leyti en því að vera ráðgefandi. Hjá skipulagsheild B 

starfaði ekki skjalastjóri við innleiðingu og ekki var ráðinn skjalastjóri né sérfræðingur í 

skjalamálum til ráðgjafar.  

Fram kom að fræðsla og þjálfun starfsmanna hefði verið markviss og vel skipulögð hjá sex 

af átta skipulagsheildum en viðmælendur skipulagsheilda A, C, E, G, F  og H greindu allir frá 

því. Viðmælandi skipulagsheildar B sagði frá því að að fræðslu og þjálfun hefði verið 

ábótavant í upphafi og að nú stæði yfir endurmarkaðssetning á kerfinu. Hvað varðar 

skipulagsheild  D kom fram að fræðsla og þjálfun á nýju rafrænu kerfi væri í undirbúningi en 

skipulagsheildin hafði nýlega hætt við innleiðingu á kostnaðarsömu erlendu kerfi. 
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Hvað varðar stuðning stjórnenda kom fram að hjá sjö af átta skipulagsheildum hefði 

stuðningur verið til staðar og skipt miklu máli. Það átti við um skipulagsheildir A, C, D, E, F, 

G og H. Viðmælandi skipulagsheildar B sagði hins vegar að stuðningur stjórnenda hefði verið 

af skornum skammti og hefði það átt drjúgan þátt í að innleiðingin tókst ekki sem skyldi. 

Fram kom að viðmælendur allra skipulagsheilda upplifðu andstöðu meðal starfsmanna. 

Átti það jafnt við um innleiðingu á rafrænni skjalastjórnun í fyrsta sinn og innleiðingu á nýju 

rafrænu kerfi.  
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5 Notkun kerfisins eftir innleiðingu  

,,Þessu kerfi var komið á til þess að taka við“ 

 

Í viðtölunum kom fram að hjá þremur skipulagsheildum voru starfsmenn hvattir sérstaklega 

til að nota kerfið eftir innleiðingu. Einn viðmælenda sagði frá því að hvata til notkunnar hefði 

vantað hjá skipulagsheildinni. Í tveimur viðtalanna kom fram að áhersla væri lögð á ábyrgð 

starfsmanna varðandi notkun kerfisins. Viðmælendur voru spurðir út í hversu hátt hlutfall 

starfsmanna þeir teldu nota kerfið með fullnægjandi hætti. Meðal annars til þess að meta hvort 

innleiðingin hefði skilað tilætluðum árangri. Einnig voru viðmælendur spurðir hvort munur 

væri á notkun kerfisins eftir kyni og aldri starfsmanna.  

 

5.1 Hvati til notkunar á kerfinu  

,,Við vorum með svona gulrætur á leiðinni, svona hvata. Vorum með sérstakan 

tiltektardag, þar sem að voru veitt verðalun“ 

 

Tveir viðmælendur sögðu frá því hvernig starfsmenn voru hvattir til notkunar á kerfinu með 

svokölluðum tiltektardegi. Þá voru starfsmönnum veitt verðlaun og að auki boðið upp á 

veitingar. Einn viðmælanda sagði frá því hvernig markviss þjálfun starfsmanna hefði verið 

hvati til notkunar, og einn viðmælanda gat þess að hvata hefði vantað. 

Svala hjá skipulagsheild G sagði að starfsmenn hefðu verið hvattir til að nota kerfið og að 

fram hefði farið svokölluð rafræn tiltekt: 

 

Við vorum með rafræna tiltekt þannig að fólk átti að loka málum sem átti að loka 

og skila gögnum og svona. Svo í eftirmiðdaginn var kaffi og búið að baka kökur 

fyrir starfsmennina, og svo voru veitt verðlaun fyrir þá sem voru duglegastir. 

Þannig að það er ákveðið svona, já það er verið að hvetja fólk. Og það á að halda 

aftur svona tiltektardag í vor bara til að halda þessu vakandi og vekja athygli á 

kerfinu og notkuninni.  

 

Dröfn hjá skipulagsheild H sagði frá því líkt og Svala að tiltektardagur hefði verið hjá 

þeim þar sem veitt voru verðlaun fyrir góðan árangur: 
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Við vorum með svona gulrætur á leiðnni, svona hvata. Vorum með sérstakan 

tiltektardag, þar sem að voru veitt verðalun og þá var fólk markvisst í því að taka 

til á drifunum sínum og tölvupóstinum og koma inn á mál. Eftir að kerfið var 

komið í notkun sko. Og það var endað með svona ,,húllum hæ“ og kaffi og 

verðlaunaafhendingu og hverjir stóðu sig vel. Og fólk var að fá klapp á bakið og 

svona. Og það skipti rosalega miklu máli að þessu sé haldið svona jákvæðu, að 

ferlið sé jákvætt og svona. 

 

Áslaug hjá skipulagsheild E sagði frá hvata til notkunar út frá öðru sjónarhorni. Hún 

tilgreindi að forveri hennar, skjalastjórinn sem stýrði innleiðingunni hefði gengið úr skugga 

um að allir starfsmenn væru vel meðvitaðir um hvernig þeim bæri að vinna í kerfinu. Og að 

hún hefði kynnt alla notkunarmöguleika kerfisins mjög vel fyrir starfsfólki. Hún sagði að það 

hefði verið hvati til notkunar á kerfinu á meðal starfsfólks. 

Hugrún hjá skipulagsheild C sagði að hvata til notkunar á kerfinu hefði vantað. Hún sagði 

skipulagsheildina vera með drif sem væri samskrá, auk þess að vera með heimadrif fyrir hvern 

starfsmann sem hann einn hefði aðgang að. Þar sem um mörg kerfi væri að ræða hefðu 

starfsmenn ekki fengið nægjanlega kennslu á þau. Afleiðing þess væri sú að samskráin og 

heimadrifið væri í of mikilli notkun. Hún tilgreindi að til stæði að loka þessum drifum: ,,…og 

þá hefur fólk ekki í nein önnur hús að vernda en að fara að nota skjalakerfið, en þetta er 

svolítill ,,prósess“ og hluti af ,,prósessnum“ er einmitt að kenna fólkinu á nýja kerfið. Þú tekur 

ekki af þeim það eina sem þau kunna á og segir þeim að nota kerfið sem þau kunna ekki á.“ 

 

5.2 Ábyrgð starfsmanna  

,,Mér finnst mikilvægt svona að gera fólk ábyrgt á sínum vinnubrögðum og gæta þessarar 

fagmennsku og að hver og einn sé skjalastjóri“ 

 

Í tveimur viðtalanna kom fram að lögð væri áhersla á ábyrgð starfsmanna varðandi notkun 

kerfisins, og unnið væri samkvæmt verklagi skipulagsheildarinnar við skjalastjórnun. 

Dröfn hjá skipulagsheild H kom inn á ábyrgð starfsmanna skipulagsheildarinnar varðandi 

notkun kerfisins og sagðist leggja áherslu á að hver starfsmaður bæri ábyrgð og ætti að skila 

gögnunum frá sér til skjalastjóra samkvæmt reglum skipulagsheildarinnar: 

 

Það ber hver ábyrgð á sínu og ef að ég fæ ekki gögnin þá ber ég ekki ábyrgð á 

þeim. Ég ber ekki ábyrgð á gögnunum nema þeim sé komið til mín og þessu 

verklagi sé fylgt. Mér finnst mikilvægt svona að gera fólk ábyrgt á sínum 



  

54 

vinnubrögðum og gæta þessarar fagmennsku og að hver og einn sé skjalastjóri. 

Það er ekki bara ég, þetta er ekki bara mitt mál þannig að ég reyni að höfða til 

fólks þannig að fólk ber sjálft ábyrgð á sínu vinnulagi, gögnunum sínum og að 

þeim sé komið í réttar hendur þegar það er búið að nota þau. Þannig að fólk fær 

þjálfun líka í því, bíddu hvernig ber ég mig að þegar mínu máli er lokið. Að þetta 

sé eins og ferillinn gerir ráð fyrir.  

 

Dröfn sagði einnig frá því hvernig reynt væri að tryggja að starsfmenn notist við kerfið 

sem hefur verið innleitt fremur en gamalt verklag: 

 

Við erum komin með gæðaferla og við erum komin með samþykktan feril um það 

hvernig skjalastýringu skuli háttað. Og fólki var gerð grein fyrir því að með 

innleiðingu þessa kerfis þá hafði það ekki val lengur. Þessu kerfi var komið á til 

þess að taka við. Núna er þetta ekkert mál þegar það eru að koma nýir starfsmenn 

inn, þá er þetta bara svona og ekkert öðruvísi. Þá bara strax á öðrum degi þá tek 

ég við fólki og ég kenni því á kerfið og er til stuðnings og er til staðar. Og bendi 

því á leiðbeiningarnar og þá veit fólk frá degi tvö að þetta er vinnulagið. Og það á 

að vinna allt í þessu kerfi. En svo hafa orðið mannabreytingar bæði hjá yfirstjórn 

og millistjórnendum og þá finnst mér aðalmálið að fanga þá einstaklinga. Vegna 

þess að ef að yfirmenn eru ekki, gera ekki kröfur og eru ekki fyrirmyndir. Þá er 

mjög erfitt að ætlast til þess að undirmenn þínir vinni eftir svona faglegum 

vinnubrögðum.   

 

Ása hjá skipulagsheild A talaði um ábyrgð starfsmanna líkt og Dröfn. Hún komst svo að 

orði: ,,Það hefur verið stefnan hér að fólk sé skjalastjóri“. Áralöng hefð væri fyrir notkun á 

kerfinu og starfsmenn finndu þörfina hjá sjálfum sér, þeir finndu það sjálfir að sum mál væri 

best að vinna í kerfinu. Ása talaði um að starfsmenn bæru ábyrgð á að loka þeim málum sem 

þeir innu með. Prenta út og koma til skjalastjóra, svo hægt væri að ganga frá málsgögnunum. 

Hún sagði þetta ganga misvel, skjalastjórnun væri endalaust verkefni og nauðsynlegt væri að 

selja starfsmönnum kerfið. Hún tilgreindi að það væru mikið til þeir sömu sem ekki ynnu í 

kerfinu og nauðsynlegt væri að ýta á fólk og senda því áminningu. 

 

5.3 Notkun kerfisins á fullnægjandi hátt 

,,Það er gerð sú krafa af framkvædastjórum og stjórnendum að fólk setji gögnin sín inn 

í kerfið og notkunin er alltaf að aukast“ 

 

Viðmælendur voru beðnir um að meta hversu hátt hlutfall starfsmanna notaði rafræna kerfið 

með fullnægjandi hætti. Einn þeirra Hugrún hjá skipulagsheild C sagði að deildin sem fyrst 
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hefði tekið upp rafræna skjalastjórnun væri með 100 prósent notkun með fullnægjandi hætti. 

Erfitt væri að áætla hversu hátt hlutfallið væri hjá öðrum deildum.  

Fjórir viðmælenda sögðu fullnægjandi notkun vera um 90 prósent. Guðbjörg hjá 

skipulagsheild D sagði að flestir starfsmenn sem á annað borð noti rafræna kerfið við sína 

vinnu, myndu gera það með fullnægjandi hætti eða um 90 prósent. Sólveig hjá skipulagsheild 

F komst svo að orði:  

 

Ég held að það sé nokkuð stór hluti varðandi skjalapakkann. Verkbókhaldið er 

kannski ekki alveg jafn mikið, enda kemur það ekki skjalastjórnuninni við. Heldur 

er það meira svona stjórnunarverk og það er kannski flókið fyrir venjulegan 

starfsmann, þannig að ég held 90 prósent. 

 

Svala hjá skipulagsheild G tilgreindi að það væru stjórnendur og þeir sem innu við 

stjórnsýslumál sem bæri að nota kerfið. Hluti starfsmanna væri í annarskonar verkefnum. Hún 

sagði að um 90 prósent þeirra sem nota kerfið gerðu það með fullnægjandi hætti: ,,það er gerð 

sú krafa af framkvædastjórum og stjórnendum að fólk setji gögnin sín inn í kerfið og notkunin 

er alltaf að aukast.“  Dröfn hjá skipulagsheild H tók í sama streng. Hún sagði notkunina hjá 

þeim starfsmönnum sem að bæri að nota kefið, vera um 90 prósent með fullnægjandi hætti hjá 

skipulagsheildinni. 

Einn viðmælenda Áslaug hjá skipulagsheild E taldi að um 70 prósent starfsmanna noti 

kerfið á fullnægjandi hátt og að um 10 prósent þeirra væru framúrskarandi varðandi notkun. 

Ása hjá skipulagsheild A sagðist telja að um 50 prósent starfsmanna noti kerfið á 

fullnægjandi hátt: ,,þannig að skjalastjórinn sé ánægður.“ Hanna hjá skipulagsheild B sagði að 

einungis tíu prósent starfsmanna noti kerfið á fullnægjandi hátt en að talan fari ört hækkandi. 

 

5.4 Munur á notkun á milli kynja eða aldurs starfsmanna 

,,Þegar ég hugsa um það þá er þetta svona fólk í eldri kantinum. Já ég er ekki frá því 

,,sko“, yngra fólkið á auðveldara með breytingar“ 

 

Viðmælendur voru beðnir um að segja til um hvort munur hefði verið á notkun kerfisins á 

milli kynja eða aldurs starfsmanna. Fimm þeirra greindu frá mun á notkun eftir aldri 

starfsmanna og einn af þessum fimm sagði einnig frá því að munur væri eftir kyni 
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starfsmanna. Tveir viðmælenda sögðust hvorki finna mun eftir aldri né kyni og annar þeirra 

greindi frá mun á notkun eftir áhugasviði starfsmanna. 

Áslaug hjá skipulagsheild E sagðist ekki sjá mun á notkun á milli karla og kvenna, hún 

sagði að sér þætti notkun og færni svipuð hjá körlum og konum. Varðandi mun á notkun hjá 

starfsmönnum eftir aldri sagði Áslaug: 

 

Yngri starfsmenn, flestir sem vinna hér eru lögfræðingar og yngri starfsmennirnir 

virðast vera mikið meðvitaðri um mikilvægi þess að halda utan um öll gögn. Eldri 

starfsmenn eru meira svona, við vorum bara að ræða þetta á einhverjum fundi og 

þetta tengist málinu ekki neitt, ég hendi þessu bara. Þannig að mér finnst eins og 

það loði við eldri starfsmennina að þetta séu aðalatriðin og hitt má bara vera ofan í 

skúffu hjá mér. En yngri starfsmennirnir eru meira, skönnum þetta bara allt inn. 

Kannski gera sér grein fyrir að það er endalaust pláss, við getum geymt allt. En 

eldra fólkið er kannski að reyna að spara plássið. 

 

Svala hjá skipulagsheild G sagði líkt og Áslaug að ekki væri hægt að skoða þetta með 

kynjagleraugum heldur væri þetta aldurstengt. Hún tilgreindi að það hefði yfirleitt verið eldra 

fólkið sem átti í vandræðum eða var lengur að aðlaga sig að breytingunum: ,,það er bara þetta 

tölvulæsi það er minna hjá fólki sem er komið yfir sextugt, það er bara staðreynd.“ Dröfn hjá 

skipulagsheild H tók í sama streng og sagði að hún hefði séð mun á ásættanlegri notkun 

kerfisins á milli kynslóða en ekki á milli karla og kvenna: 

 

Mér finnst ég finna rosalegan mun á milli aldurs, mér finnst svona kannski fólk í 

eldri kanntinum sem er með eldri starfsmönnum, bæði hvað varðar árafjölda í 

vinnu og aldurslega séð. Að það hafi verið erfiðara að ná því inn og fá það til þess 

að temja sér þessi vinnubrögð. Heldur en þeirra sem yngri eru það er bara 

staðreynd. Svo er náttúrulega mikill munur á því að ,,temja“ það fólk sem fyrir var 

og svo aftur þá sem komu nýir inn. Þegar þú ert að taka á móti nýju starfsfólki það 

er bara leikur einn, ég finn mikinn mun á því. En auðvitað er þetta eins og með 

allar aðrar breytingar, að það er erfitt að ætla að fara að kenna fólki sem er búið að 

vera í 20 ár plús að taka upp nýtt verklag. Þannig að það var kannski það erfiðasta 

að kenna þeim sem voru búinir að vera lengi. 

 

Hugrún hjá skipulagsheild C var á sama máli og sagðist sjá að yngra starfsfólk væri 

opnara fyrir kerfinu og sæi þá möguleika sem kerfið hefði upp á að bjóða. Hún komst svo að 

orði: ,,hérna eldra starfsfólkið á ég bara í mesta basli með suma, ég verð bara að viðurkenna 

það.“ Hún tilgreindi að algengt væri að deildir sem hefðu lægri starfslaldur væru komnar 

lengra en aðrar með að tileinka sér nýja kerfið. Hún sagði það þó ekki einhlítt þar sem ein 
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deild með háan starfsaldur væri komin hvað lengst: ,,ég held að á heildina litið þá séu 

krakkarnir innan gæsalappa, þau svona átti sig á því hvað þetta hefur upp á miklu meira að 

bjóða, þetta þarf svona frekar að útskýra fyrir þessum eldri.“ Ása hjá skipulagsheild A var 

einnig á sama máli og sagði að yngra fólk ætti auðveldara með breytingar en þeir sem eldri 

væru. Hún var þó öðru máli en ofangreindar varðandi notkun eftir kyni og sagðist finna mun á 

notkun hjá körlum annars vegar og konum hins vegar. Hún komst svo að orði: ,,konur eru 

nákvæmari, samviskusamari og snyrtilegri í kerfinu.“ Hún sagði það koma fyrir að mál verði 

fjöll af tölvupósti og einhverju sem ekki skipti máli varðandi kerfið og það væri algengara hjá 

körlum. 

 Guðbjörg hjá skipulagsheild D sagðist ekki finna mun á notkun kerfisins á milli hópa eins 

og kvenna og karla eða yngra og eldra starfsfólks. Hanna hjá skipulagsheild B sagðist eins og 

Guðbjörg ekki sjá mun eftir aldri eða kyni. En hún kom með nýja sýn og sagði að það hefði 

oft komið sér á óvart hvaða bakgrunn fólk hefði sem ætti auðvelt með að tileinka sér rafræna 

kerfið. Hún sagði þetta snúast um áhugasvið fólks og að þeir sem hefðu áhuga á skjölum, 

upplýsingafræði og upplýsingastýringu tileinki sér kerfið betur en aðrir. 

  

Tafla 7. Munur á notkun kerfisins hjá starfsmönnum 

 

Munur á notkun 

hjá 

starfsmönnum 

Skipulagsheildir 

A B C D E F G H Samtala 

eldri starfsmenn 

áttu erfiðara með 

að tileinka sér 

notkun kerfisins 

x  x  x  x x 5 

Konur voru 

nákvæmari 
x        1 

Bakgrunnur/ 

áhugasvið skipti 

máli 

 x       1 

Ekki um mun að 

ræða 
   x     1 

Samtals 2 1 1 1 1 0 1 1 8 

 

Líkt og sjá má í töflu 7 var algengast að viðmælendur greindu frá muni á notkun eftir aldri 

starfsmanna, en alls fimm sögðu frá því. Það voru viðmælendur skipulagsheilda A, C, E, G og 

H. Jafnframt má sjá að viðmælandi skipulagsheildar A sagði auk þess frá því að munur væri á 

notkun eftir kyni starfsmanna. Taflan sýnir að viðmælandi skipulagsheilar B greindi frá mun á 
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notkun eftir áhugasviði starfsmanna og bakgrunni þeirra. Þá má sjá að viðmælandi 

skipulagsheildar D sagðist ekki finna að munur væri á notkun eftir aldri, kyni eða öðru.  

 

5.5 Samantekt 

 

Fram kom að hjá skipulagsheildum G og H voru starfsmenn hvattir til notkunar á kerfinu með 

svoköllum tiltektardegi. Viðmælandi skipulagsheidlar E sagði frá því hvernig markviss 

þjálfun og fræðsla hefði orðið hvati til notkunar á kerfinu og viðmælandi skipulagsheildar C 

benti á að hvata til notkunar hefði vantað. Skjalastjórar skipulagsheilda H og A sögðu frá því 

að lögð væri áhersla á ábyrgð starfsmanna varðandi notkun kerfisins. 

Fram kom að viðmælendur voru spurðir hversu hátt hlutfall starfsmanna þeir teldu nota 

kerfið með fullnægjandi hætti. Viðmælandi skipulagsheildar C nefndi töluna 100 prósent fyrir 

eina deild en sagði erfitt að áætla um aðrar. Viðmælendur skipulagsheilda D, F, G og H 

nefndu allir töluna 90 prósent. Viðmælandi skipulagsheildar E sagði 70 prósent, viðmælandi 

skipulagsheidlar A sagði 50 prósent og viðmælandi skipulagsheildar B talaði um tíu prósent. 

Einnig var spurt hvort um mun væri að ræða á notkun kerfisins eftir kyni eða aldri 

starfsmanna. Fram kom að viðmælendur skipulagsheilda C, E, G og H sögðu allir frá mun 

eftir aldri. Viðmælandi skipulagsheildar A sagði frá mun eftir aldri og kyni starfsmanna. Fram 

kom að viðmælandi skipulagsheildar D greindi ekki frá mun eftir aldri eða kyni og það sama 

átti við um skipulagsheild B. Viðmælandi hennar greindi þó frá mun eftir áhugasviði 

starfsmanna.  
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6 Heimt skjala/gagna 

,,...ef að skráning er rétt og málið er rétt stofnað og gagnið sem ratar á málið er rétt 

skráð þá er enginn vandi að finna það“ 

 

Viðmælendur voru spurðir að því hvernig heimt gagna gengi eftir innleiðingu á rafrænni 

skjalastjórnun. Þrír þeirra greindu frá því að heimt gagna gengi mjög vel. Tveir þeirra sögðu 

nokkuð vel og þrír viðmælendur sögðu að heimt gagna gengi misvel. Hugrún hjá 

skipulagsheild C sagði að heimt gagna gengi mjög vel og að í raun væri eðlilegt að leitin væri 

meiri en raun bæri vitni. Hún taldi það vera vegna þess að ábyrgðarmaður væri að hverju og 

einu hjá skipulagsheildinni auk þess sem að hár starfsaldur hefði áhrif þar á.  

 

En það er einstaka sinnum haft samband við mig, einstaka sinnum af því að fólk 

finnur ekki eitthvað skjal. Og ég held að það sé eingöngu því að þakka hvað 

starfsaldur hér er hár og hvað fólk er með afmarkað sérsvið. Þannig að það passar 

bara sín skjöl, það man þetta. En ég held að við værum í djúpum ,,skít“ ef að sumt 

fólk myndi hætti hérna, það á að breyta því náttúrulega. 

 

Sólveig hjá skipulagsheild F sagði líkt og Hugrún að heimt gagna gengi vel: ,,Við erum 

yfirleitt með þetta á rafrænu formi og leitin gengur mjög vel, ef að það vantar einhvern pappír 

sem að hefur ekki skannast inn, á ekki að fara langur tími í leit að honum“. Guðbjörg hjá 

skipulagsheild D greindi frá því að heimt í rafræna kerfinu gengi nokkuð vel og að sjaldgæft 

væri að starfsmenn fyndu ekki upplýsingar sem þeir leituðu að. Hún sagði að allir gildandi 

samningar við viðskiptavini væru til staðar í kerfinu. En að ákveðin hluti gagna væri ekki 

skráður í kerfið, og að það væru elstu upplýsingarnar sem þau ættu helst í vandræðum með. 

Hún kom einnig inn á mannlega þáttinn varðandi skráningu starfsmanna í kerfið: 

 

Það sem hefur verið skipulagt er vel skipulagt, en svo er það alltaf þetta mannlega 

sem er svo erfitt. Að fá hann Jón sem vinnur hérna inni á sviði til að skila 

samningnum þegar hann er búinn að skrifa undir hann. Og ef hann skilar honum 

ekki heldur stingur honum ofan í skúffu og svo hættir Jón og einhver tekur bara 

skúffuna hans og hellir úr henni ofan í kassa og sendir á skjalasafnið okkar, eða 

fer hérna niður í geymslu að þá er samingurinn glataður. Þannig að það sem er 

skipulagt það gengur vel að leita að því. En svo erum við líka með gögn frá því í 

árdaga og það er misjafnt hvað hefur skilað sér, og það er bara miserfitt að finna 

þetta. 
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Áslaug hjá skipulagsheild E sagði eins og Guðbjörg að auðveldara væri að finna ný gögn 

en þau sem eldri væru. Tvær stofnanir hefðu sameinast og stundum væri verið að leita í 

þremur málaskrám. Hún tilgreindi að nýleg gögn myndu yfirleitt finnast strax og að heilt yfir 

myndu gögn finnast í 90 prósent tilvika. En að í um 10 prósent tilvika vissi fólk ekki 

nákvæmlega að hverju það væri að leita og þá væri mjög erfitt að veita því aðstoð. Hún orðaði 

það svona: 

 

Ég fékk til dæmis fyrirspurn fyrir hálfum mánuði um mál frá starfsmanni 

innanhúss, hann veit ekki hvað það heitir, hann veit ekki ,,sirkabát“ hvenær það 

var stofnað. Hann er ekki með nein stikkorð sem að eru leitarbær samkvæmt 

okkar stöðlum þannig að eftir tvær vikur af leit af og til, þá sagði ég við hann að 

þetta væri algjörlega ,,fútalt“ nema hann gæti komið með einhverjar meiri 

upplýsingar. 

 

Dröfn hjá skipulagsheild H sagði að heimt gagna gengi almennt mjög vel, en tók fram að 

rétt skráning væri mikilvægur þáttur: 

 

Auðvitað skiptir það máli að þau séu skráð rétt. Það er eiginlega grundvallaratriði 

og ég hef svo sem orðið vör við það að það þurfi að leita að gögnum sem að hefur 

verið djúpt á, og þá er það bara af því að skráningunni er ábótavant. Auðvitað 

fylgir alltaf svona kerfi aðeins meiri vinna. Í staðinn fyrir það að þú myndir bara 

geyma þetta á þínu drifi og þú ein veist nákvæmlega hvar gögnin eru. Af því að ef 

að þú ferð að skrá svona í miðlægan gagnagrunn. Má segja að þú verðir að gera 

þér grein fyrir því að kannski fleiri en þú þurfi að leita í kerfinu. Og ég hef lent í 

því að vera að leita í kerfinu að skýrslu sem í rauninni hafði bara svo afleitt nafn 

og var skráð á rangt mál, þannig að skráningunni var bara ábótavant. Þannig að ef 

að skráning er rétt og málið er rétt stofnað og gagnið sem ratar á málið er rétt 

skráð, þá er enginn vandi að finna það.  

 

Ása hjá skipulagsheild A sagði heimt ganga misvel, hún benti á eins og Dröfn að rétt 

skráning gagna í kerfið væri mikilvæg. Hún sagðist sjálf eiga auðvelt með að finna gögn í 

kerfinu en sagði frá því að sumir starfsmenn og þá oft sama fólkið ætti erfitt með finna 

upplýsingar. Vegna þess að það ,,visti“ ekki rétt og kunni ekki að leita. Hún tilgreindi einnig 

að leit í rafrænum skjalastjórnunarkerfum væri misgóð. Hún kvaðst stundum hafa verið beðin 

um að finna gögn sem finnast ekki, vegna þess að þau hafa ekki verið færð inn i kerfið eða 

verið ,,vistuð“ á röngum stað. Hún sagði einnig, ólíkt öðrum viðmælendum að henni þætti 

auðveldara að finna eldri gögn en ný: 
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Af því að þetta rafræna kerfi er svo stórt, þú veist tölvupóstur og allt þetta. Við 

erum bara með mikið af verkefnum þar sem er mikið af rafrænum skjölum, og 

fólk þú veist þetta er bara allt öðruvísi umhverfi heldur en þegar allt var á pappír. 

Þú veist það er mikið auðveldara fyrir mig að fara hérna niður í skjalageymslu og 

finna eitthvað frá 1990, einhver samskipti sem voru þá bara heldur en oft í dag. 

 

Hanna hjá skipulagsheild B sagði heimt gagna ganga misvel, hún sagði frá því eins og 

Ása að starfsmenn kynnu sumir ekki að leita eftir skjölum. Og einnig komi fyrir að fólk 

skipuleggi gögnin ekki rétt. Algengt væri að þegar starfsmenn finndu ekki gögn þá væru þeir 

búnir að taka réttindin af sjálfum sér í kerfinu. Kerfið sýni bara gögn þeim sem hefðu réttindi 

til að skoða þau. Hanna sagðist sjálf ekki vera í vandræðum með leit eftir gögnum í kerfinu en 

að starfsmenn leiti stundum til hennar eftir aðstoð með það. Sjálf hefði hún ekki lent í því að 

finna ekki gögn þegar hún aðstoðar starfsfólk við að leita í kerfinu. Hún tilgreindi að halda 

þyrfti fleiri námskeið þar sem starfsmönnum væri kennt á kerfið. Ástæðan fyrir því að 

starfsmenn finndu ekki gögn væri sú að þeir kynnu ekki á kerfið. Svala hjá skipulagsheild G 

tilgreindi líkt og Ása og Hanna að heimt gagna gengi misjafnlega. Þar sem starfsmenn væru 

misfljótir að tileinka sér leitaraðferðir, hún sagði : ,,sumir kvarta yfir að finna ekki neitt og þá 

er það kannski bara vísbending um að þeir kunni ekki að leita. Það þarf alltaf að afmarka sig 

og fólk fær auðvitað rosalega mikið ef það setur inn algeng orð, en þetta þarf bara að kenna 

fólki.“ 

 

6.1 Stefna og staðlaðar verklagsreglur varðandi kerfið 

,,...síðan var unnið mjög nákvæmt verklag um allt sem lýtur að skjalastjórn og það er 

komið inn í gæðahandbókina og búið að samþykkja það allt“ 

 

Viðmælendur þriggja skipulagsheilda greindu frá því að verklagsreglur og leiðbeiningar 

varðandi kerfið væri að finna í gæðahandbók skipulagsheildanna og unnið væri samkvæmt 

þeim. Einn viðmælenda sagði að verklagsreglur væru aðgengilegar rafrænt og annar að 

skriflegar reglur væru aðgengilegar starfsfólki. Þá tilgreindi einn viðmælenda að til staðar 

væru verklagsreglur sem til stæði að uppfæra, þegar nýja kerfið hefði verið innleitt og annar 

sagði að verið væri að uppfæra verklagsreglur hjá skipulagsheildinni. Einn viðmælenda sagði 

að handbók um skjalastjórnun skipulagsheildarinnar væri úrelt. 

Svala hjá skipulagsheild G sagði frá því að hluti af því sem hún vann fyrir 

skipulagsheildina hefði verið skjala- og upplýsingahandbók sem væri að finna í gæðahandbók 

skipulagsheildarinnar: 
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...síðan var unnið mjög nákvæmt verklag um allt sem lýtur að skjalastjórn og það 

er komið inn í gæðahandbókina og búið að samþykkja það allt, öll þau gæðaskjöl 

þannig að starfsmenn þurfa að vinna eftir ákveðnum reglum. Bæði þegar þau eru 

að vinna skjöl, taka á móti skjölum og ganga frá gögnum. Þetta er tvíþætt annars 

vegar eru þessi gæðaskjöl sem segja nákvæmlega hvernig á að skrá og vista 

gögnin. Síðan er heilmikil wikisíða sem var unnin þar sem var mikið um 

leiðbeiningar, svona spurt og svarað og það var mjög vel unnið. Þannig að fólk 

átti ekki að lenda í vandræðum. Það gat alltaf farið annaðhvort inn á þessa 

gæðahandbók til að sjá hvað það átti að gera, eða inn á þessa wikisíðu til þess að 

fá frekari upplýsingar um hvernig ætti að vinna í verkefninu. 

 

Svala sagði frá því að unnið væri eftir verklagsreglum og að samkvæmt þeim væru 

gögnin eign skipulagsheildarinnar. Samkvæmt reglunum eigi starfsmenn ekki að hafa val um 

að geyma gögnin í sinni tölvu eða á sínu drifi. Hún gat þess að samkvæmt viðurkenndu 

verklagi og skjalastefnu skipulagsheildarinnar þá bæri starfsmönnum að vinna eftir þessu 

verklagi. Dröfn hjá skipulagsheild H sagði að til væru verklagsreglur sem væru í 

gæðahandbók skipulagsheildarinnar og að starfsmenn gætu nálgast þær þar, til að sjá hvernig 

þeim bæri að bera sig að varðandi rafræna kerfið: 

 

Það eru til verklagsreglur, það er allt komið inn í gæðahandbók. Verklagsreglur 

um hvernig þú átt að skrá í kerfið og það er til skjalastefna í gæðahandbókinni og 

síðan eru leiðbeiningar bara allt ofan í hvernig þú átt að stofna mál og vinna á 

máli og allt þangað til að þú átt að loka málum og koma gögnunum til mín. Þetta 

er allt saman í ferlum.  

 

Áslaug hjá skipulagsheild E greindi frá því að skipulagsheildin væri með gæðahandbók 

og að í henni væru leiðbeiningar og reglur varðandi notkun og skráningu í kerfið. Hún sagði 

verklag mjög skýrt, þrátt fyrir að það væri í sífelldri þróun. Meðal annars til þess að auka 

öryggi upplýsinga og til að koma í veg fyrir að gögn glatist: 

 

Núna í vikunni vorum við að endurskoða verklagið í sambandi við starfslok og 

tölvupósta starfsmanna tengda starfslokum. Þannig að við erum alltaf að 

endurbæta og breyta verklaginu hjá okkur. Núna þegar starfsmaður hættir hjá 

okkur þá er alltaf gert starfslokamál sem er bara uppsagnarbréfið og allur pappír 

sem tengist því. Núna ef að starfsmaður gengur ekki frá öllum tölvupósti áður en 

hann hættir, þá er allur tölvupósturinn lesinn inn á starfslokamál viðkomandi. Þá 

er hægt að fara í málið ef að það er tölvupóstur sem vantar, ef það er eitthvað sem 

hefur ekki skilað sér eða gufað upp. Þá er hægt að fara í já ,,okay“ þessi 

starfsmaður var með þetta mál, kannski er þetta í tölvupóstinum. 
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Sólveig hjá skipulagsheild F tilgreindi að þær reglur sem skráð væri eftir inn í rafræna kerfið 

væru aðgengilegar öllu starfsfólki. Hún sagði að nýir starfsmenn fengju kennslu í sinni deild 

varðandi það hvernig eigi að vinna mál og að til væru skriflegar reglur um það hjá 

viðkomandi deildum. Hanna hjá skipulagsheild B sagði að verklagsreglur varðandi kerfið 

væru aðgengilegar rafrænt fyrir starfsmenn. Hvað varði ákveðin gögn hefðu starfsmenn val 

um að vista þau innan kerfisins. Til að mynda geti þeir notað þá leið til að koma gögnum á 

framfæri. Hún skýrði frá því að í kerfinu væri stórt svæði sem væri stýrt og líka minna svæði 

sem notendur stýri sjálfir og stjórni aðgangi að. Eina reglan væri í raun sú að upplýsingar 

varðandi vörur skipulagsheildarinnar verði að vera aðgengilegar á stýrða svæði kerfisins. Hún 

sagði frá því að skipulagsheildin væri með stefnu varðandi líftíma skjala á ákveðnum svæðum 

og einnig hversu mikið megi setja inn af gögnum í einu. Auk þess sem almennar 

umgengnisreglur væru í gildi varðandi kerfið. 

Hugrún hjá skipulagsheild C sagði að til  væru reglur um kerfið hjá skipulagsheildinni, en 

að hún væri að breyta þeim. Hún sagði að í gæðakerfinu væru allar verklagsreglur, 

leiðbeiningar, gátlistar og þess háttar sem starfsmenn gætu leitað í. Hún sagði einnig frá því 

að hún væri að útbúa handbók um notkun á kerfinu auk þess sem hún væri að koma inn 

breyttum áherslum sem nýr skjalastjóri, hún sagði: ,,Með mér koma þessar við ætlum að gera 

svona við öll erindi, við ætlum að gera svona við alla samninga“. Hún fann fyrir miklum 

stuðningi stjórnenda við þessa hugmynd: 

 

Núna er þetta þannig að, segjum að það komi bréf stílað á aðal lögfræðinginn, þá 

fær hann bara bréfið frumritið. Og ég vil að það komi til skjalastjóra sem skannar 

það inn og setur í skjalakerfið og hann fær bara rafrænt eintak. Og hann er 

sammála þessu og hann vill hafa þetta svona og honum líður bara illa yfir að fá 

þessi bréf. Hvað gerist ef að eitthvað týnist, hann er með helling af pappírum á 

borðinu hjá sér. Hann er mjög meðvitaður um að þetta er ákveðin áhætta sem að 

er verið að taka. Svo er ég líka að koma með svona, nei við erum ekki að vista 

word skjöl. Við tökum Pdf með undirskriftinni þinni til þess að sanna að svona 

leit bréfið út áður en að það fór út úr húsi.  

 

Guðbjörg hjá skipulagsheild D sagði að til væru verklagsreglur, ferla- og verklýsingar 

sem segðu til um hvernig bæri að skrá inn í kerfið og að til standi að uppfæra þær þegar nýtt 

kerfi verður tekið upp. Ása hjá skipulagsheild A tilgreindi að gefin hefði verið út handbók um 

skjalastjórnun hjá skipulagsheildinni með leiðbeiningum um notkun á kerfinu auk almennra 

reglna. Hún sagði einnig að gefin hefði verið út handbók um kerfið þegar rafræn 
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skjalastjórnun var innleidd í upphafi, en að hún væri löngu úrelt. Ása sagðist undanfarið hafa 

sýnt fólki hvernig nota eigi kerfið á námskeiðum og einnig með handleiðslu, maður á mann. 

 

6.2 Eftirlit 

,,Þannig að ég, já já ég er með svona hálfgerða vöktun á kerfinu“ 

 

Viðmælendur sex af átta skipulagsheilda sögðu frá því að eftirlit væri með rafræna kerfinu. 

Tveir viðmælendur greindu frá því að eftirlit með kerfinu væri ekki nógu markvisst. Ása hjá 

skipulagsheild A sagðist hafa eftirlit með rafræna kerfinu og kom inn á mikilvægi þess að 

eftirliti væri sinnt. Nauðsynlegt væri að skjalastjóri fylgdist vel með og léti starfsmenn vita ef 

eitthvað misfarist. Ása talaði um mikilvægi grisjunar á skjölum og sagði að nauðsynlegt væri 

að ganga frá eða eyða skjölum eftir því sem við ætti. Þetta væri vinna sem lyki aldrei hvort 

sem um rafrænt skjalastjórnunarkerfi væri að ræða eða ekki. Dröfn hjá skipulagsheild H sagði 

eins og Ása að hún sem skjalastjóri væri með vöktun á kerfinu og fylgist með því að verklagi 

skipulagsheildarinnar væri fylgt: 

 

Ég er náttúrulega með kerfið alltaf opið hjá mér og er að vinna í því öllu jöfnu. Og 

ég sé náttúrulega málin sem eru að myndast og ég fer alltaf yfir það. Og stundum 

kannski myndast tvö mál, þannig að ég þarf að passa það að öðru sé eytt og það sé 

bara eitt mál í gangi. Ég fylgist með því að það sé eitthvað að gerast á málunum 

þannig að þau standi ekki bara tóm í einhvern tíma. Þá hefur málið kannski verið 

stofnað og svo er ekki verið að fylgja því eftir að setja gögnin sem við eiga á 

málið. Þannig að ég, já já ég er með svona hálfgerða vöktun á kerfinu. Þannig að 

ég fylgist með því að fólk vinni, og eins kemur það náttúrulega upp ef að við erum 

að leita að gögnum. Að mál er kannski til og það hanga á því einhver bréf og 

samskipti sem kannski vantar eina skýrslu eða eitthvað bréf og þá byrjar maður að 

leita og rukkar um það. Þannig að þetta er stöðug vöktun þetta er það.  

 

Áslaug hjá skipulagsheild E tók í sama streng og sagði að eftirlit væri til staðar hjá 

skipulagsheildinni og að skjalastjórarnir þrír sem þar starfi annist það. Hún sagði frá því að 

eftirlit væri ekki með reglubundnum hætti heldur færi það fram af og til: 

 

...já algjörlega við höldum rosa mikið utan um hver aðra ef það eru vitlaus 

stikkorð sem við erum að nota eða ef eitthvað fer á vitlausan bréfalykil. Að þá 

bara um leið og einhver tekur eftir því þá bara látum við vita af því, og svo förum 

við líka yfir algengustu málaflokkana og skoðum bréfalykilinn. Það náttúrulega 

vistast allt á bréfalyklum.Við erum bara allar vakandi fyrir því að það sé ekki 
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verið að gera mistök og ef maður sér, maður náttúrulega sér öll málin í 

málasrkánni og ef maður sér að það var að detta inn mál og hausinn á því er bara 

vitlaus. Við náttúrulega erum bara með svona ,,standard“ svona stöðluð nöfn á 

málum. Og ef maður sér að það er eitthvað vitlaust þá sendir maður og segir, 

heyrðu skoðaðu þetta hausinn á því er alveg út úr kú. Við sjáum um eftirlitið með 

hvor annari. 

 

Sólveig hjá skipulagsheild F sagði líkt og ofangreindar að eftirlit væri til staðar hjá 

skipulagsheildinni. Hún komst svo að orði: ,,Það er alveg fylgst reglulega með því, því að þeir 

sem eru að taka út, að útdeila verkefnum, stjórnendur og slíkir, þeir sjá það strax ef að þetta er 

ekki rétt skráð úr þessum listum og því sem að við tökum úr kerfinu. Þeir láta vita þannig að 

við fáum rétta tölfræði úr kerfinu.“ 

Svala hjá skipulagsheild G sagði að eftirlit væri með kerfinu en að nálgunin væri aðeins 

öðruvísi hjá þeim en í hefðbundnum skjalastjórnunarkerfum þar sem notast væri við 

verknúmer: 

 

...þannig að það er allt stýrt út frá verknúmerum og verknúmerin eru sett inn í 

skjalastjórnunarkerfið og þau eru tengd málalykli. Þannig að um leið þegar 

starfsmaður er búinn að ákveða að þetta á að fara á þetta verknúmer þá vitum við 

á hvaða málalykil það fer, hann hugsar bara út frá verknúmerinu. Þau eru tengd 

þannig að hann getur séð verkefnin sem eru á hverju verknúmeri í kerfinu. 

 

Hanna hjá skipulagsheild B sagði að eftirlit væri með ákveðnum svæðum rafræna 

kerfisins en ekki öðrum. Hún kvað það stefnu skipulagsheildarinnar að hafa eftirlit með og 

stýra afmörkuðum svæðum sem eigi að uppfylla ákveðnar upplýsingaskyldur.  

Hjá tveimur af átta skipulagsheildum var eftirlit rafræna kerfisins ekki nógu markvisst að 

mati skjalastjóra þeirra. Hugrún hjá skipulagsheild C sagði frá því að hún sinni eftirliti með 

rafræna kerfinu. Hún tilgreindi að eftirlit væri með skráningu gagna í kerfið en það væri þó 

ekki nógu markvisst enn sem komið væri. Hún sagði að ráðgert væri að bæta eftirlit með því 

að taka svokallaðar stikkprufur. Guðbjörg hjá skipulagsheild D greindi frá því að opinberir 

eftirlitsaðilar óskuðu reglulega eftir upplýsingum hjá skipulagsheildinni. En sagði líkt og 

Hugrún að eftirlit hjá skipulagsheildinni sjálfri væri ekki nógu markvisst. Það fari fram 

skjalatalning reglulega og þá sé örlítið eftirlit með skjalaskápum samhliða því en að öðru leyti 

sé eftirlit lítið. 
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6.3 Samantekt 

 

Fram kom að heimt gagna eftir innleiðingu gengi mjög vel hjá skipulagsheildum C, F og H. 

Skjalastjóri skipulagsheildar H lagði áherslu á mikilvægi þess að gögnin væru rétt skráð í 

kerfið. Einnig kom fram að heimt gagna gengi nokkuð vel hjá skipulagsheildum D og E. 

Skjalastjóri skiplagsheildar D kom inn á mannlega þáttinn hvað varðar meðferð gagna og 

sagði ásamt skjalastjóra skipulagsheildar E að auðveldara væri að finna nýleg gögn en þau 

sem eldri væru. Skjalastjórar skipulagsheilda A, B og G sögðu heimt gagna ganga misvel og 

sagði skjalastjóri skipulagsheildar A, ólíkt öðrum, að auðveldara væri að nálgast eldri gögn  

en nýleg gögn. 

Viðmælendur skipulagsheilda E, H og G greindu frá því að verklagsreglur og 

leiðbeiningar varðandi kerfið væri að finna í gæðahandbók skipulagsheildanna. Viðmælandi 

skipulagsheildar B sagði verklagsreglur aðgengilegar rafrænt og viðmælandi skipulagsheildar 

F sagði skriflegar leiðbeiningar aðgenglegar starfsfólki. Viðmælandi skipulagsheildar C sagði 

að vinna við að breyta verklagsreglum stæði yfir og viðmælandi skipulagsheildar D sagði að 

til væru verklagsreglur sem ætti að uppfæra þegar nýja kerfið hefði verið innleitt. Viðmælandi 

skipulagsheildar A sagði að handbók skipulagsheildarinnar varðandi skjalastjórnun væri úrelt. 

Hvað varðar eftirlit greindu viðmælendur skipulagsheilda A, B, E, F, G og H frá því að 

eftirlit væri með rafræna kerfinu. Viðmælendur skipulagsheilda C og D greindu hins vegar frá 

því að eftirlit væri ekki markvisst hjá þeim .  
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7 Ávinningur 

,,Þetta opnar gáttir og þetta er svo mikið upplýsingakerfi og þekkingarstjórnun 

og allt saman, þetta hangir allt saman“  

 

 

Viðmælendur voru spurðir hvort innleiðing á rafrænni skjalastjórnun hefði skilað ávinningi 

fyrir skipulagsheildirnar. Hér á eftir verður fjallað um þann ávinning sem viðmælendur 

greindu frá en honum má skipta í sex þætti: 1. yfirsýn, aðgengi upplýsinga og gagnsæi,  

2. vinnuumhverfi og verklag, 3. þjónusta við starfsmenn og viðskiptavini, 4. öryggi 

upplýsinga og lagalegar kröfur, 5. sparnaður og 6. notkun pappírs. 

 

7.1 Yfirsýn, aðgengi upplýsinga og gagnsæi 

,,þetta er bara, það er í raun ekki hægt að líkja þessu saman. Bara allt gagnsæi og 

aðgengi er bara allt annað“ 

 

Viðmælendur sjö af átta skipulagsheilda greindu frá ávinningi hvað varðar yfirsýn, aðgengi 

upplýsinga og gagnsæi. Dröfn hjá skipulagsheild H sagði að kerfið hefði breytt rekstrarformi 

skipulagsheildarinnar og væri í raun upplýsingakerfi sem hefði haft í för með sér 

þekkingarstjórnun. Hún sagði að mikill munur væri á yfirsýn yfir skjöl og rekstur hjá 

skipulagsheildinni eftir innleiðingu kerfisins. Auk þess sem aðgengi upplýsinga væri mun 

betra, hún komst svo að orði: 

 

Það er náttúrulega miklu meiri yfirsýn og sérstaklega að við höfum kerfið fyrir 

utan það sem er algjörlega læst mál, þá er kerfið náttúrulega bara opið. Almennir 

starfsmenn geta náttúrulega bara farið í kerfið og séð þau mál sem að eru í gangi. 

Þannig að fólk hefur aðgengi að öllum þessum upplýsingum. Síðan erum við 

náttúrulega með mjög öflugan innri vef og við tengjum til dæmis eins og 

fundargerðir úr málakerfinu inn á þennan innri vef. Þannig að fólk getur alltaf 

farið inn á innri vefinn. Þannig að þetta breytir öllu rekstar formi á [XYZ] að hafa 

þetta kerfi. Þetta opnar gáttir og þetta er svo mikið upplýsingakerfi og 

þekkingarstjórnun og allt saman, þetta hangir allt saman.  

 

Hanna hjá skipulagsheild B sagði eins og Dröfn að allt gagnsæi og aðgengi upplýsinga 

væri mun betra eftir innleiðingu. Hún sagði aðgengi að allri þekkingu skipulagsheildarinnar  

betra. Auk þess sem yfirsýn yfir skjöl og rekstur væri meiri. Hún taldi að þægilegra væri að 
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vinna með gögn í rafræna kerfinu en utan þess. Hún sagði frá því að kerfið byði upp á mikið 

utanumhald sem hefði ekki verið til staðar í eins miklum mæli áður. 

Svala hjá skipulagsheild G tók í sama streng og sagði að mikill munur væri á aðgengi 

upplýsinga þar sem að nú væru gögnin alltaf aðgengileg og auðvelt að finna þau þegar á þyrfti 

að halda. Auk þess sem kerfið byði upp á rekjanleika sem væri mikill kostur. Hún sagði frá 

því að auðveldara væri að svara fyrirspurnum. Starfsmenn myndu finna mun hvað það varðar 

og að þeir væru farnir að treysta kerfinu: 

 

Yfirsýn yfir skjöl og rekstur breytist það gerir það, líka bara yfir verkefnin hvað er 

fólk að sýsla með. Þannig að það er mjög mikil bylting með það og líka bara allur 

rekjanleikinn og sönnunin fyrir því að þetta gagn kom í hús á þessum tíma, þessu 

var svarað af þessum einstaklingi á þessum tíma. 

 

Sólveig hjá skipulagsheild F sagði frá því að mikill munur væri varðandi yfirsýn yfir skjöl 

og rekstur eftir innleiðingu: 

 

Það er mikill munur og við tökum mikla tölfræði út úr kerfinu, við getum séð 

nákvæmlega hvað kom inn. Eins og með kærur, tökum það sem dæmi að kærurnar 

eru margskonar. Það er verið að kæra ýmis atriði, mismunandi atriði. Og við 

getum séð að það eru svona margar kærur af hverju efni, og við erum að taka út 

og það er gert í deildunum þegar verið er að skoða hvað er mikið óafgreitt og af 

hverju er þetta óafgreitt. Það er verið að skoða það, þannig að við notum þetta 

mjög mikið. 

 

Ása hjá skipulagsheild A sagði eins og Sólveig að rafræna kerfið veiti góða yfirsýn yfir 

skjöl og rekstur skipulagsheidlarinnar. Hún sagði frá því að málalykilinn væri mjög góður 

enda hefði hann verið í þróun í mörg ár. Hún sagði að rafræna kerfið væri byggt eftir 

málalyklinum og að starfsemi stofnunarinnar lægi í því. 

Hugrún hjá skipulagsheild C tók í sama streng og sagði að munur væri varðandi skjöl og 

rekstur eftir innleiðingu vegna þess að kerfið hefði haft í för með sér aukið skipulag. 

 

Ávinningurinn af því að hafa þetta í einu miðlægu kerfi í staðinn fyrir að verið sé 

að skanna þetta inn á einum stað til þess að skanna þetta svo inn á öðrum stað 

aftur, hann er náttúrulega mikill. Og það er hagræði að hafa allt á sama stað sem 

við kemur hverju máli. Það geta komið upp breytingar og sagan þarf öll að hanga 

saman. 
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Guðbjörg hjá skipulagsheild D var á sama máli og sagði að mun betra væri að nálgast 

allar upplýsingar eftir innleiðingu kerfisins. 

 

7.2 Vinnuumhverfi og verklag 

,,Þannig að mér finnst það hafa breytt því til batnaðar að fólk svona lítur á þetta sem 

hópvinnukerfi og vinnur að sameiginlegum verkefnum í kerfinu, og þetta einfaldar 

náttúrulega alla vinnu“ 

 

Sex viðmælendur af átta sögðu frá ávinningi varaðandi vinnuumhverfi og verklag hjá 

skipulaghsheildunum. Áslaug hjá skipulagsheild E sagði ávinning rafræna kerfisins mikinn. 

Hún benti líka á að möguleikarnir sem kerfið byði upp á væru margvíslegir og til þess fallnir 

að auðvelda ýmsa vinnu starfsmanna. Dröfn hjá skipulagsheild H tók í sama streng og sagði 

frá því að mikill munur væri hvað varðar vinnuumhverfi og verklag þar sem að minna væri 

um pappír þegar allt væri orðið rafrænt. Hún sagði frá því að starfsmenn þyrftu ekki lengur að 

hafa bunkana af pappír hjá sér og burðast með á fundi, heldur væri þetta allt í kerfinu. Hún 

taldi mikinn ávinning felast í því að leit gagna væri nú mun auðveldari og skipulag almennt 

væri mun betra. Verklag væri skýrt og starfsmenn fyndu til öryggis og treystu verklaginu: 

 

Nú er þetta alltaf miðlæg skráning, áður fyrr var fólk kannski að leita að 

gögnunum á borðinu hjá formanninum eða borðinu hjá sviðsstjóranum, og hefur 

einhver séð þennan samning og hinn samninginn. Núna skilar þetta sér bara allt á 

skjalasafnið og fólk er mjög duglegt um leið og það er búið að skrifa undir saming 

þá er það fegið að geta lagt það í hendur á skjalastjóranum til skönnunar og 

skráningar. En áður var ekkert, fyrir mína tíð var í rauninni enginn, jú það var 

skjalaskápur og einhverjir notuðu hann. Þannig að einhverjir samningar rötuðu 

þarna inn en þú gast aldrei vitað nákvæmlega er samningurinn í skjalaskápnum 

eða ekki. Þetta var bara svona hálfgert happadrætti hvort að einhver hafði sett 

hann þar, það bar engin ábyrgð á því. Það var kannski bara samviska hvers, eða 

þess sem undirritaði samingin hvort hann rataði í skjalaskápinn eða ekki. Og það 

verður náttúrulega alltaf ómarkvisst þegar slíkt er. En mér finnst þetta hafa 

svolítið ,,fríað“ fólk gagnvart þessari ábyrgð, ekki það að fólk er ábyrgt gagnvart 

gögnunum sínum en því finnst gott að geta lagt þetta til skjalasafns. Og fólk veit 

að þar er ákveðið ferli, ég skanna það inn, geng frá því, loka málinu og svo fer það 

til skjalasafns. Þannig að það treystir á þetta verklag orðið.  

 

Dröfn sagði einnig frá því að kerfið hefði breytt því hvernig skipulagsheildin vinnur auk 

þess að það auðveldi ýmsa vinnu starfsmanna til að mynda útgáfustýringu og rekjanleika: 
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Þetta er hópvinnukerfi og það gerir það að verkum að fólk er að vinna að 

sameiginlegum verkefnum inni í kerfinu. Það er ekki að senda tölvupósta með 

viðhengjum á milli sín og það er ekki að hlaupa með gögnin á milli hæða. Þetta er 

hópvinnukerfi og mér finnst fólk nýta sér það að það er að vinna kannski að 

skýrslu eða sendandi bréf og það koma margir aðilar að málinu. Enda gerirðu það 

þannig að þú stofnar mál og svo tengirðu þá einstaklinga sem eiga að vinna að 

málinu á málið. Þannig að það eru allir upplýstir á hverjum tíma hvernig málið 

stendur. Þannig að mér finnst það hafa breytt því til batnaðar að fólk svona lítur á 

þetta sem hópvinnukerfi og vinnur að sameiginlegum verkefnum í kerfinu, og 

þetta einfaldar náttúrulega alla vinnu. Þú ert að vinna kannski bara í einni skýrslu 

og þú ert alltaf bara með sama eintakið þú ert ekki að senda þetta kannski sem 

viðhengi á þrjá aðila og á endanum veit enginn hvert endanlega skjalið er. Því það 

eru allir búnir að vera að hræra í því á sitthvorn hátt og svo bíddu hver er 

lokaútgáfan. Af því að kerfið heldur utan um útgáfurnar ef þú uppfærir skýrslu þá 

sérðu alltaf í kerfinu hver er síðasta útgáfa og hver uppfærði hana og klukkan 

hvað og bara dagsettnigar og allt saman. Þannig að þetta er útgáfustýring líka í 

kerfinu sem er mikið til batnaðar.  

 

Hugrún hjá skipulagsheild C sagði eins og Dröfn að útgáfustýring með tilkomu kerfisins 

breyti verklagi og auðveldi starfsmönnum vinnu sína: 

 

Þessu er útgáfustýrt alveg með ,,versjónum“ og öllu. Þannig að við getum fylgst 

með sögu skjalsins alveg frá upphafi. Þannig að þegar skjalið uppfærist í [XYZ-

kerfi] þá mun það uppfærast sjálfkrafa á öllum hinum sviðunum þannig að þetta er 

strax farið að hafa áhrif. Og fólk sér ,,valuið“ í þessu. Það sér já ég þarf ekki að 

eyða deginum í að finna alla þessa staði heldur fer ég bara beint í [XYZ-kerfi] og 

geri breytinguna þar og svo setjum við einhverja keyrslu í gang í nótt og allt 

uppfærist þar og verður tilbúið á morgun.  

 

Hugrún sagði einnig frá því að verklag væri að breytast með nýju rafrænu kerfi sem væri 

einnig hluti af öðru stærra verkefni. Búið væri að smíða skel ofan á öll kerfin, til þess að 

auðvelda notendum að vinna í þeim: ,, …Skelin talar við kerfin og notandinn á að upplifa sig 

sem hann sé inni á einum stað. Þannig að það þurfi ekki þegar starfsmaður byrjar hérna, að 

fara að kenna honum á alveg helling af kerfum og þetta er þegar farið að breyta öllu.“ 

Hanna hjá skipulagsheild B var á sama máli. Hún sagði vinnuumhverfið almennt betra og 

að auðveldara væri að halda utan um verkefni og öll gögn sem tengjast verkefnum þegar 

skjalastjórnunarkerfið er notað. Til að mynda þyrfti starfsfólk ekki að vera ítrekað að senda 

tölvupósta sín á milli þar sem þær upplýsingarnar sem þeir vinna með, eða þurfa að hafa 

aðgang að eru aðgengilegar innan kerfisins. Hún tilgreindi að notkun kerfisins hefði leitt af sér 

útgáfustýringu auk þess sem allt væri nú rekjanlegt. Áður hefði verið ómögulegt að rekja hluti 
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og fá þá til baka. Hún talaði einnig um að samvinna starfsmanna væri auðveldari, til að mynda 

vinna við útgáfu skjala í samstarfi við starfsmenn erlendis. Hún sagði að í raun væri ekki hægt 

að líkja því saman hve allt væri auðveldara eftir að rafræn skjalastjórnun hefði verið tekin í 

notkun frá því sem verið hafði. Sólveig hjá skipulagsheild F taldi að vinnuumhverfið væri 

betra eftir innleiðingu hvað varðar skráningu í tölvum. Kerfið hefði leitt til meiri aga á 

vinnubrögðum og að eftir innleiðingu þess væri útdeiling verkefna einnig markvissari. Svala 

hjá skipulagsheild G var á sama máli og Sólveig en hún fann líka mun á almennu 

vinnuumhverfi hjá skipulagsheildinni: 

 

Það er meira skipulag og kannski agaðri vinnubrögð þegar búið er að taka upp 

svona kerfi, þá er fólk ekki bara með sitt skipulag á sínum tölvupóstum og sínum 

drifum. Heldur ertu að vinna fyrir allan hópinn og ég held að það komi alltaf meiri 

samkennd líka. Fólk sér strax ábótina að fara í svona kerfi. 

 

7.3 Þjónusta við starfsmenn og viðskiptavini skipulagsheilda 

,,Þetta er bara skilvirknin er allt önnur eftir að hlutirnir urðu rafrænir, og eins og þetta 

þjónustan hlýtur að vera betri þegar fólk hefur þessa yfirsýn“ 

 

Viðmælendur fimm skipulagsheilda töldu ávinning felast í bættri þjónustu við starfsmenn og 

viðskiptavini. Ása hjá skipulagsheild A sagði þjónustu betri eftir innleiðingu á rafrænu 

skjalastjórnunarkerfi. Hún sagði að kerfið auðveldi samskipti við viðskiptavini til að mynda á 

þann hátt að skemmri tíma taki að svara fyrirspurnum. Hún sagði einnig að öll innri þjónusta 

við starfsmenn væri betri með rafrænu kerfi auk þess sem vinnuumhverfi almennt væri betra. 

Dröfn hjá skipulagsheild H var á sama máli og sagði alla þjónustu við starfsmenn og 

viðskiptavini skilvirkari eftir innleiðingu. Það væri tilkomið vegna rafræna kerfisins og þess 

að vinnuumhverfi væri breytt. Hún sagði betri yfirsýn og bættan aðgang að upplýsingum 

skipta miklu hvað varðar alla þjónustu hjá skipulagsheildinni: 

  

Eins og með tölvupóst og annað þetta gengur náttúrulega allt mikið hraðar, fólk 

sendir inn erindi á tölvupósti. Það er strax komið á mál, það er búið að svara því 

þetta er bara skilvirknin er allt önnur eftir að hlutirnir urðu rafrænir. Og eins og 

þetta þjónustan hlýtur að vera betri þegar fólk hefur þessa yfirsýn. Ef einn er 

lasinn þá er þetta bara í kerfinu og næsti getur tekið við, þú getur flett þessu upp, 

þú sérð hvernig hún Stína var búin að afgreiða þetta og hvar málið er statt. Þú 

getur upplýst viðskiptavininn strax um hvar málið hans er í kerfinu eða ferli og ég 
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myndi segja að þetta væri mikill munur. Og sama á við um starfsfólkið vegna þess 

að bara það að geta gengið og flett í starf næsta sem að er veikur eða í leyfi eða 

hvernig sem er. Að ég geti haldið áfram að þjónusta viðskiptavininn þrátt fyrir að 

einhvern vanti. En það gerir það af því að við erum dugleg að skrá miðlægt í þetta 

kerfi sem er hópvinnukerfi. 

 

Svala hjá skipulagsheild G tók í sama streng og taldi að þjónusta við starfsmenn og 

viðskiptavini hefði batnað vegna þess að aðgengi að upplýsingum væri mun betra: 

 

Þetta er miklu skilvirkari starfssemi þegar þú tekur upp svona rafræna skjalastjórn. 

Þú ert miklu fljótari að leita að gögnum ef einhver hringir og þarf að fá einhverjar 

upplýsingar. Og líka bara að starfsmenn geta gengið að gögnunum vísum. Þeir 

vita þá að þetta er nýjasta útgáfan af skjalinu, það liggur ekki á einhverju drifi 

einhver drög. Þú ert með það nýjasta í sigti og eins fyrir stjórnendur að geta tekið 

bara ákvarðanir út frá nýjustu upplýsingum. Geta gengið alveg út frá því að vera 

með nýjustu upplýsingar í höndunum. 

 

Sólveig hjá skipulagsheild F sagði að aðgengi að skjölum væri betra með rafræna kerfinu 

og þar með þjónusta við starfsmenn og viðskiptavini. Hanna hjá skipulagsheild B sagði einnig 

frá því að þjónusta við bæði starfsmen og viðskiptavini væri betri: 

 

Með betra aðgengi starfsmanna að upplýsingum þá hlýtur það að skila sér til 

viðskiptavinarins líka. Þar hefur kerfið nýst okkur vel, það allavega er mikil 

áhersla lögð á að þjónustumenn sem eru hjá viðskiptavinum hafi gott aðgengi að 

upplýsingum sem þeir þurfa á að halda hjá viðskiptavini. Því tíminn þar er 

dýrmætur og við höfum reynt að styðja það vel. 

 

7.4 Öryggi upplýsinga og lagalegar kröfur 

,,Þegar þú ert komin með rafrænt skjalastjórnunarkerfi þá er auðvitað öryggi 

upplýsinga miklu betur farið þarna inni heldur en á víð og dreif“ 

 

Fimm viðmælendur greindu frá því að öryggi upplýsinga væri betra eftir innleiðingu og tveir 

þeirra greindu einnig frá því að lagalegum kröfum væri betur mætt. Dröfn hjá skipulagsheild 

H taldi að öryggi upplýsinga hefði aukist eftir innleiðingu kerfisins, þar sem gögnin væru nú á 

rafrænu formi í aðgangasstýrðu kerfi: 
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Þarna fara inn tölvupóstar og viðhengi og gögn, og við náttúrulega aðgangsstýrum 

líka öllum gögnum. Þannig að segjum sem svo að það skili einhver inn hérna til 

[XYZ-deildar] þá bara skannar hérna starfsmaður gögn viðkomandi inn og 

afhendir honum gögnin aftur. Þannig að þau verða bara til á rafrænu formi hjá 

okkur og þeim er læst. Áður fyrr hefði hugsanlega verið tekið ljósrit af þessum 

gögnum og þau hugsanlega legið á borði viðkomandi starfsmanns. Þannig að já ég 

myndi segja að þetta sé til hins betra. Og líka með þessum aðgangsstýringum og 

annað við getum náttúrulega læst og það er náttúrulega markvisst gert á vissum 

sviðum. Þannig að aðrir starfsmenn 95 prósent sér ekki þessi gögn, ég myndi 

segja að þetta væri mikið til bóta hvað varðar öryggi. 

 

Dröfn sagði einnig að lagalegum kröfum væri betur mætt eftir innleiðingu kerfisins: 

 

Við lútum bókhaldslögum og varðandi persónuvernd og annað. Og persónuvernd 

hefur gert athugasemd á einhverjum tímapunkti fyrir einhverjum árum um 

meðhöndlun svona persónugreinanlegra gagna sem við erum að taka á móti. Og 

við höfum getað sýnt þeim bara fram á að hérna sé þetta með þessum og hætti og 

hérna erum við með læstar hirslur, við erum með aðganstýrðar skjalageymslur 

niðri þar sem að bara örfáir hafa aðgang. Og að sama skapi með kerfið að þarna er 

gætt fylgstu varúðar með meðhöndlun þessara gagna.  

 

Svala hjá skipulagsheild G sagði eins og Dröfn að upplýsingar væru mun öruggari en 

áður. Þar sem að gögnin lægju ekki á einhverjum drifum utan þess að vera týnd ef starfsmaður 

hættir, eða í tölvupósti sem engin kemst í þegar starfsmaður væri veikur. Heldur væru gögnin 

aðgengileg þegar á þyrfti að halda. Hún sagði einnig frá því að lagalegum kröfum væri betur 

mætt eftir innleiðingu kerfisins: 

 

Það er ekki spurning allt sem snýr að þessum skipulagskröfum og allt sem snýr að 

öllu mati og því það er miklu betur haldið utan um þetta. Allt orðið gagnsætt og 

hópurinn sem er að vinna þetta er búinn að skipuleggja sig mjög vel. Hann tók vel 

í að fá þetta kerfi til þess að nýta þetta. Það skiptir svo miklu máli að þetta sé vel 

unnið og að þetta sé aðgengilegt, þessi gögn. Því þessi gögn sem þau eru að vinna 

umhverfisráðherra þarf að skrifa upp á þetta. Þannig að þetta eru auðvitað mjög 

mikilvæg gögn fyrir landsmenn. Það hefur orðið mikil breyting á með það og 

passað vel upp á þetta. 

 

Hanna hjá skipulagsheild B sagði líkt og ofangreindar að öryggi upplýsinga væri tryggara 

eftir innleiðingu kerfisins. Ása hjá skipulagsheild A var á sama máli og sagði það auka öryggi 

að hafa öll gögn á einum stað. Hún sagði öryggi upplýsinga miklu betur varið inni í kerfinu 

heldur en á víð og dreif. Hugrún hjá skipulagsheild C taldi einnig að öryggi upplýsinga væri 
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meira eftir innleiðingu, hún sagði: ,,við erum sem sagt núna að fara í vottunarferli á 27001 

öryggisstaðlinum þannig að hérna þetta mun hafa mikil áhrif þar.“ 

 

7.5 Sparnaður  

,,Þetta hefur í för með sér sparnað vegna þess að um leið og þú ert farin að fanga gögnin 

svona skipulega þá fer minni tími í að leita“ 

 

Fjórir viðmælendur af átta greindu frá því að innleiðingin hefði haft í för með sér sparnað 

fyrir skipulagsheildirnar. Dröfn hjá skipulagsheild H sagði að kerfið hefði líka leitt til 

sparnaðar á tíma starfsfólks. Hún komst svo að orði: 

 

Ég myndi segja að svona kerfi snýst um tíma fólks, tími eru peningar og auðvitað 

kostar ákveðið á mánuði að reka þetta kerfi. En ég held að skilvirknin og allt 

annað sem þetta er að skila okkur í tíma starfsfólksins, ég held að þegar upp er 

staðið þá er þetta að spara okkur ótrúlegan tíma í vinnu. Að hafa öll þessi gögn 

aðgengileg og að hafa þennan miðlæga aðgang að öllum þessum gögnum. Ég tel 

að það sé ekki spurning. 

 

 

Hugrún hjá skipulagsheild C tilgreindi líkt og Dröfn að notkun rafræns kerfis hefði dregið 

úr kostnaði, til að mynda vegna þess að minni tími færi í að leita að gögnum. Hún sagði 

einnig frá því að aukið skipulag sem væri ávinningur kerfisins, hefði í för með sér skilvirkari 

vinnubrögð sem myndu skila sér í sparnaði. Svala hjá skipulagsheild G tók í sama streng og 

sagði að kerfið hefði leitt til sparnaðar fyrir skipulagsheildina vegna aukins skipulags og 

minni tíma sem færi í leit að gögnum: 

 

Þetta hefur í för með sér sparnað vegna þess að um leið og þú ert farin að fanga 

gögnin svona skipulega þá fer minni tími í að leita. Það er svona þumalputtaregla 

sem að gengur, að ef tíu prósent af tíma starfsmanna fer í að leita og ef þú tekur 

tíu prósent af heildarlaunum sem að fyrirtækið er að borga. Þá getur þú eytt 

svolítið miklu í skjalastjórn. Þó það sé ekki nema um tíu prósent og sumir eru 

kannski mun lengur að leita að gögnum ef það er ekki vel skipulagt. 

 

Sólveig hjá skipulagsheild F sagði líkt og Dröfn, Hugrún og Svala að rafrænt kerfi hefði í 

för með sér tímasparnað við gagnaleit. Sólveig sagði einnig frá því að minni þörf væri nú fyrir 
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geymslupláss: ,,Það er sparnaður í tíma að leita að gögnum, ekki spurning. Líka hjá öllum 

ekki bara þeim sem eru að skrá. Menn ganga bara beint að hlutunum þetta er bara þarna, 

maður þarf ekkert að ganga út um allt hús. Tími og pláss það er líka hilluplássið sem sparast, 

geymslan.“ 

 

7.6  Notkun pappírs 

,,Við erum ekki í rafrænum skilum, þannig að það þarf að prenta allt út og ég get ekki 

séð að það sé einhver pappírssparnaður í því“ 

 

Viðmælendur fögurra skipulagsheilda sögðu frá því að dregið hefði úr notkun pappírs. Tveir 

viðmælendur lögðu aftur á móti ekki mat á það hvort dregið hefði úr pappírsnotkun en töldu 

að rafræn skil til þjóðskjalasafns myndu verða til þess. Dröfn hjá skipulagsheild H sagði að 

mikið hefði dregið úr notkun pappírs eftir innleiðingu: 

 

Já það hefur helling dregið úr notkun pappírs, við erum farin að skanna öll gögn 

inn. Bæði náttúrulega gögn sem að fólk kemur með og við reynum að skanna 

málin inn og hengja málin á, og láta fólk bara fá gögnin sín aftur skilurðu. Það 

kemur hérna með bunka af gögnum það er bara skannað í staðinn fyrir áður var 

þetta geymt allt í möppum. Þannig að ég sé til dæmis þegar ég er að pakka úr 

[XYZ-skápnum] hvað möppurnar þynnast. Og ég er farin að koma fleiri möppum 

í hvern kassa af því að það er alltaf minni og minni pappír.  

 

Dröfn sagði einnig frá því að vinnuumhverfi almennt hefði breyst til hins betra hvað 

varðar notkun á pappír: 

 

Eins og þegar við fundum, við erum ekkert að taka einhverja bunka af pappír með 

okkur á fundi. Við bara ræsum skjalakerfið í fundaaðstöðunni og svo erum við 

tengd. Kannski af því að við erum með stöðvar úti á landi og þá bara erum við 

með fjarfund og þá bara ræsum við gögnin uppi á skjánum. Þú þarft ekkert að 

senda einhvern pappír af því að þið eruð að fara að funda, þetta er bara allt þarna. 

Og við bara ræsum kerfið og fundargerðin er skrifuð í kerfinu og við getum látið 

gögnin ,,poppa“ upp á skjáinn þar sem við sitjum við fundarborðið. Þá kemur 

aftur að pappírssparnaðinum og þessu vinnuumhverfi að það náttúrulega er allt 

annað. 
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Hanna hjá skipulagsheild B sagði að talsvert hefði dregið úr notkun pappírs, þó svo að 

notkunin væri enn mikil. Hún sagði frá því að hún hefði kassa undir borði hjá sér fyrir pappír 

og að hún tæki eftir því að mikið hefði minnkað í honum eftir innleiðingu. Hugrún hjá 

skipulagsheild C sagði einnig frá því að dregið hefði úr notkun pappírs en að notkunin væri þó 

enn mjög mikil. Hún sagði að unnið væri að rafrænum undirskriftum hjá skipulagsheildinni 

og að það kæmi til með að minnka pappírinn umtalsvert, vegna þess að þá yrðu allar 

umsóknir sem nú eru á pappír rafrænar. Hún sagði að sumt væri nauðsynlegt að geyma á 

pappír vegna laga sem giltu um skipulagsheildina. Sólveig hjá skipulagsheild F taldi að 

notkun pappírs hefði minkað mikið. Hún sagði það vera að miklu leyti vegna þess að þeim 

væri heimilt að skila gögum á rafrænu formi til þjóðskjalasafns. Sólveig sagði einnig frá því 

að skipulagsheildin hefði takmarkað geymslupláss og því væri pappírinn vandamál. Hún sagði 

að verið væri að vinna í því að auka vægi rafrænna gagna með því að skanna öll gögn. Í 

framhaldi af því væri svo hægt að farga þeim pappír sem hefði verið varðveittur í tilskilinn 

tíma. 

Ása hjá skipulagsheild A sagði að starfsmenn hefðu mikla tilhneigingu til að prenta út 

samninga og ýmis drög til yfirlestrar og að það myndi draga úr notkun pappírs yrði því hætt. 

Hún talaði um rafræn skil eins og Sólveig en tók fram að skipulagsheild A væri ekki í 

rafrænum skilum, því þyrfti að prenta allt og hún sagðist ekki sjá sparnað í því. Hún sagði 

jafnframt að sér þætti lagaramminn sem settur er opinberum stofnunum ekki til þess fallinn að 

spara notkun á pappír. Svala hjá skipulagsheild G treysti sér ekki til að dæma um hvort 

notkun pappírs hefði minnkað hjá þeim. Hún talaði um rafræn skil eins og þær Sólveig og Ása 

og sagði að þegar skipulagsheildin verði komin í rafræn skil til Þjóðskjalasafns muni draga úr 

pappírsnotkun: 

 

Það er auðvitað alltaf þessi spurning hvort það á að prenta út tölvupóst, auðvitað á 

að prenta út tölvupóst sem fer inn í skjalastjórnunarkerfið bara samkvæmt 

þjóðskjalasafni. En svo er þetta bara orðið svo svakalega mikið, að fólk er bara 

farið að velja svona helstu sönnunarskjöl í tölvupósti og prenta það út. Annað eru 

kannski einhver samskipti sem hafa kannski tímabundið gildi og eru bara látin 

vera rafræn. En um leið og rafræn skil verða samþykkt þá verður það algjör 

bylting. Því ég var að vinna áður hjá ráðuneyti sem fékk samþykkt rafræn skil hjá 

þjóðskjalasafni og þar varð algjör bylting, sparaði alveg svakalega mikið. 
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Tafla 8. Ávinningur rafrænnar skjalastjórnunar 

 

Ávinningur 
Skipulagsheildir 

A B C D E F G H Samtala 

Yfirsýn, aðgengi 

upplýsinga og 

gagnsæi 

x x x x  x x x 7 

Vinnuumhverfi og 

verklag 
 x x  x x x x 6 

Þjónusta við 

starfsmenn og 

viðskiptavini 

x x    x x x 5 

Öryggi upplýsinga 

og lagalegar 

kröfur 

x x x    x x 5 

Sparnaður   x   x x x 4 

Notkun pappírs  x x   x  x 4 

Samtals 3 5 5 1 1 5 5 6 31 

 

Líkt og tafla 8 sýnir var algengast að viðmælendur greindu frá ávinningi varðandi yfirsýn, 

aðgengi upplýsinga og gagnsæi hjá skipulagsheildunum en það kom fram hjá öllum nema 

viðmælenda skipulagsheildar E. Einnig má sjá að viðmælendur skipulagsheilda B, C, E, F, G 

og H töldu ávinninginn felast í bættu vinnuumhverfi og verklagi. Viðmælendur 

skipulagsheilda A, B, F, G og H sögðu frá ávinningi varðandi þjónustu við starfsmenn og 

viðskiptavini, auk þess sem viðmælendur skipulagsheilda A, B, C, G og H greindu frá meira 

öryggi upplýsinga sem og að lagalegum kröfum væri betur fullnægt. Tafla 8 sýnir jafnframt 

að viðmælendur skipulagsheilda C, G, H og F greindu frá því að innleiðingin hefði haft í för 

með sér sparnað. Sjá má að viðmælendur skipulagsheilda B, C, F og H sögðu frá því að 

dregið hefði úr notkun pappírs.  

 

7.7 Samantekt 

 

Viðmælendur greindu frá margvíslegum ávinningi af innleiðingu á rafrænni skjalastjórnun. 

Fram kom að viðmælendur sjö af átta skipulagsheilda nefndu ávinning af bættri yfirsýn, 

aðgengi upplýsinga og gagnsæi. Dröfn hjá skipulagsheild H sagði að kerfið hefði breytt 

rekstrarformi skipulagsheildarinnar og væri í raun upplýsingakerfi sem hefði í för með sér 

þekkingarstjórnun. Hanna hjá skipulagsheild B sagði allt gagnsæi og aðgengi upplýsinga mun 

betra, auk þess sem kerfið byði upp á mikið utanumhald. Svala hjá skipulagsheild G sagði 

mikinn mun á aðgengi upplýsinga þar sem að nú væru gögnin alltaf aðgengileg og auðvelt að 
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finna þau þegar á þyrfti að halda. Sólveig hjá skipulagsheild F sagði yfirsýn yfir skjöl og 

rekstur betri, mikil tölfræði væri tekin úr kerfinu og hægt væri að sjá nákvæmlega hvað hefði 

komið inn í kerfið. Ása hjá skipulagsheild A sagði kerfið einnig veita góða yfirsýn yfir skjöl 

og rekstur. Hugrún hjá skipulagsheild C sagði að innleiðing kerfisins hefði haft í för með sér 

aukið skipulag. Guðbjörg hjá skipulagsheild D sagði mun auðveldara að nálgast allar 

upplýsingar eftir að kerfið var tekið í notkun. 

Sex viðmælendur sögðu ávinninginn felast í bættu vinnuumhverfi og verklagi. Áslaug hjá 

skipulagsheild E tilgreindi að möguleikarnir sem kerfið byði upp á væru margvíslegir og 

auðvelduðu ýmsa vinnu starfsmanna. Dröfn hjá skipulagsheild H sagði minna um pappír 

þegar allt væri rafrænt. Verklag væri skýrt og starfsmenn fyndu til öryggis og treystu á 

verklagið. Hugrún hjá skipulagsheild C sagði útgáfustýringu með tilkomu kerfisins breyta 

verklagi og auðvelda starfsmönnum vinnu sína. Hanna hjá skipulagsheild B sagði auðveldara 

að halda utan um verkefni og öll gögn þegar unnið væri innan kerfisins. Sólveig hjá 

skipulagsheild F sagði kerfið hafa haft í för með sér agaðri vinnubrögð og markvissari  

útdeilingu verkefna. Svala hjá skipulagsheild G sagði vinnuumhverfi almennt betra hjá 

skipulagsheildinni. 

Viðmælendur skipulagsheilda A, B, F, G og H sögðu frá ávinningi varðandi þjónustu við 

starfsmenn og viðskiptavini. Þeir sögðu betri yfirsýn og bættan aðgang upplýsinga auðvelda 

alla þjónustu og gera hana skilvirkari. Auk þess sem kerfin auðveldi samskipti og skemmri 

tíma taki að svara fyrirspurnum. 

Fram kom hjá viðmælendum skipulagsheilda A, B, C, G og H að öryggi upplýsinga væri 

betra eftir innleiðingu. Auk þess sem viðmælendur skipulagsheilda G og H greindu einnig frá 

því að lagalegum kröfum væri betur mætt hjá skipulagsheildunum. 

Fjórir viðmælendur greindu frá því að innleiðingin hefði haft í för með sér sparnað fyrir 

skipulagsheildirnar. Dröfn hjá skipulagsheild H sagði að kerfið hefði leitt til tímasparnaðar 

hjá starfsfólki. Hugrún hjá skipulagsheild C tók undir það og sagði einnig að aukið skipulag 

hefði í för með sér skilvirkari vinnubrögð, sem myndu skila sér í sparnaði. Svala hjá 

skipulagsheild G var á sama máli og sagði frá auknu skipulagi og tímasparnaði. Sólveig hjá 

skipulagsheild F greindi auk þess frá að minni tími færi í leit að gögnum og að þörfin fyrir 

geymslupláss hefði minnkað.  

Fram kom að viðmælendur skipulagsheilda B, C, F og H greindu frá því að dregið hefði úr 

notkun pappírs. Einnig kom fram að viðmælendur skipulagsheilda A og G lögðu ekki mat á 
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hvort dregið hefði úr notkun pappírs en töldu að rafræn skil til þjóðskjalasafns myndu verða 

til þess. 
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8 Innleiðing kerfisins eins og gert var ráð fyrir í upphafi. Hvað hefði mátt 

betur fara ? 

,,þegar þú ferð í svona mikið breytingaferli eins og að innleiða rafrænt 

skjalastjórnunarkerfi þá er þetta bara svo margt sem að þarf að hafa í huga varðandi þessa 

þætti“ 

 

Viðmælendur tveggja skipulagsheilda greindu frá því að innleiðing á rafrænni skjalastjórnun 

hefði gengið vel. Aðrir tveir sögðu frá ástæðum þess að endurmarkaðssetja þurfti kerfið hjá 

einni skipulagsheild og að hætt var við innleiðingu á kostnaðarsömu erlendu kerfi hjá annarri 

skipulagsheild. Svala hjá skipulagsheild G sagði að innleiðing kerfisins hefði gengið vel. Ekki 

væri þó búið að innleiða allt sem kerfið hefði upp á að bjóða, þar sem starfsmenn þyrftu að fá 

tíma til þess að venjast kerfinu: 

 

Þetta var svo mikil breyting og við vildum ekki kynna alla verkþætti, alla ,,fítusa“ 

strax í byrjun. Það var bara meðvitað gert til þess að hafa ekki svona ,,overload“. 

Þannig að núna eru að byrja námskeið með svona millistjórnendum eins og 

hópstjórum og fagstjórum. Þar sem við erum að sýna þeim meiri ,,fítusa“ sem að 

þeir geta nýtt sér í sinni vinnu. Þannig að þetta er tekið svona í skrefum, mér 

finnst það mjög skynsöm ákvörðun að taka þetta í skrefum því að fólk hefur bara, 

bara tekur ekki við öllu. Mér finnst það skynsöm leið að fara að taka þetta svona í 

áföngum. Leyfa fólki að venjast kerfinu fyrst og síðan fara að kenna því flóknari 

aðferðir. 

 

Þegar rætt var um það sem betur hefði mátt fara við innleiðingu tilgreindi Svala að 

eftirfylgni við starfsmenn hefði mátt vera meiri: 

 

Já það er eitt sem ég myndi gera öðruvísi í dag það er að auka meira eftirfylgni. 

Gefa meiri tíma í hana því að hún auðvitað er tímafrek því að þetta er maður á 

mann, en hún skilar mestum árangri. Að gefa sér tíma í eftirfylgnina bara hitta 

fólk og setjast með því og koma því af stað. Þegar verið er að stofna fyrsta 

verkefnið sitt, setja inn gögn. Því að þó það hafi verið gert á námskeiðunum þá er 

það öðruvísi. Þegar þú ert komin á starfsstöð starfsmannsins þá er hann með 

verkefnin sín og þá er auðveldara að afgreiða málin og koma honum af stað. 

Þannig að þetta myndi ég vilja hafa gert öðruvísi að gefa meiri tíma í þessa 

eftirfylgni. 

 

Svala lagði mikla áherslu á mannlega þáttinn varðandi innleiðingu á rafrænni 

skjalastjórnun. Hún sagði að ekki væri hægt að innleiða rafrænt kerfi nema að tekið væri á 
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mannlega þættinum, þar sem þetta væri breytingastjórnun fyrst og fremst. Auk þess sem 

mikilvægt væri að vanda til þarfagreiningar: 

 

Og það er ekkert mál að kaupa bara kerfi, það þarf að móta verklagið, það þarf að 

vinna með fólkinu og það er oft vanmetinn þáttur. Maður á ekki að rjúka til og 

kaupa kerfi án þess að hugsa, hvernig maður ætlar að nota það. Kerfið leysir ekki 

vandann. Það gleymist mjög oft, það var unnin þarfagreining fyrir [XYZ] að 

einhverju leyti en það var áður en ég kom þarna að. Það mætti alveg vanda 

undirbúninginn því það er oft rokið af stað, kannski gerð greining á hvernig 

aðstæður eru í dag en ekki gerð greining á hvað vantar, hvað þarf að gera til að 

leysa þau mál sem upp koma hjá [XYZ]. 

 

Dröfn hjá skipulagsheild H sagði að innleiðinginn hefði gengið vel. Hún sagði frá því að 

staðalinn 15489 um skjalastjórnun hefði nýst sér mjög vel. Mikilvægt væri að kynna sér 

breytingastjórnun, verkefnastjórnun og gæðastjórnun: 

 

Þegar þú ferð í svona mikið breytingarferli eins og að innleiða rafrænt 

skjalastjórnunarkerfi þá er þetta bara svo margt sem að þarf að hafa í huga 

varðandi þessa þætti. Og sér í lagi hvað varðar breytingarstjórnunina í þessu 

innleiðingarferli er mannlegi þátturinn. Að gera sér grein fyrir hvaða 

skipulagsheild ertu með, hvaða fólk ertu með, hvernig einstaklingar eru þetta, 

hvernig nærðu þeim með þér. Þú hendir þessu ekkert yfir fólk svona eins og neti. 

Þú þarft einhvern veginn að fara undir og ná fólki með þér. Mér finnst svona aðal 

punkturinn í þessu að eitt er kerfið. Kerfið sem slíkt er ekki aðalmálið, mér finnst í 

raun og veru fólkið sem vinnur við það aðalmálið, af því að þetta snýst alltaf á 

endanum um fólkið en ekki endilega tæknina eða tölvurnar. 

 

Hanna hjá skipulagsheild B tók fram að innleiðingin væri ennþá í gangi. Hún sagði ,,IT 

manager“ skipulagsheildarinnar hafa ákveðið á sínum tíma að þörf væri á: ,,einhverju 

skjalastjórnunarkerfi:“ Í upphafi gerðu menn sér enga grein fyrir því hvaða gögn það væru 

sem skipulagsheildin þyrfti að halda utan um og stýra. Ekki var heldur ráðinn skjalastjóri eða 

ráðgjafi með reynslu eða menntun. Þetta varð til þess að innleiðing kerfisins varð ,,djókur“ 

skipulagsheildarinnar. Hún sagði mikinn tíma og vinnu hafa farið í að endurmarkaðssetja 

kerfið hjá skipulagsheildinni. Hanna lagði áherslu á að hún myndi fara öðruvísi að, færi hún 

með stjórn innleiðingar eftir þessa reynslu. Hún komst svo að orði: ,,Ég myndi byrja á því að 

þarfagreina skjalaþörf fyrirtækisins. Ég myndi ráða skjalastjóra sem að bara stýrði þessari 

vinnslu og bara mótaði einhverskonar framtíðarsýn. Samhliða framtíðarsýn fyrirtækisins og 

mótaði sem sagt skjalastefnu.“ 
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Guðbjörg hjá skipulagsheild D sagði að varðandi kerfið sem hætt var við að innleiða hefði 

upphaflega verið skoðaður einn afmarkaður ferill hjá skipulagsheildinni. Í raun og veru hefði 

verið horft of þröngt á hann og í framhaldinu lagt upp með að forðast að gera slík mistök aftur 

enda sé mikilvægt að horfa á heildarmyndina:  

Við erum með verkefnastjóra sem að líkir þessu verkefni við að borða fíl. Maður 

þarf að taka einn bita í einu. Og við erum að átta okkur á því að við þurfum að 

byrja á því að horfa á og teikna upp hvernig fíllinn lítur út. Og átta okkur á því 

hvernig við ætlum að vinna þetta og á hverju við ætlum að byrja. Svo þurfum við 

að átta okkur á því að hlutirnir þurfa að tengjast saman. Við þurfum að hafa 

heildarsýnina þó við séum að vinna með einn hluta í einu. 

Guðbjörg sagði einnig að sér hefði þótt of lítið horft til þarfagreiningarinnar sem fram fór 

hjá skipulagsheildinni. Hún sagði jafnframt ráðgjafa fyrirtækisins sem kerfið var keypt af ekki 

hafa áttað sig á starfsemi skipulagsheildarinnar. Auk þess sem faglega þekkingu á 

skjalastjórnun hefði skort hjá því fyrirtæki, hún sagði: 

Þetta voru allt einhverjir ,,tölvukarlar“ svo kom ég inn og sagði en það eru hefðir 

og reglur og lög. Þeir komu bara af fjöllum og ég er ekki að tala um íslenskar 

hefðir heldur hluti sem ég myndi halda að væru eins alstaðar í heiminum. Þannig 

að ég var virkilega svekkt með ráðgjafann okkar. 

8.1 Samantekt 

Fram kom að innleiðingin hefði gengið vel fyrir sig hjá skipulagsheildum G og H. Einnig að 

endurmarkaðssetja þurfti kerfið hjá skipulagsheild B eftir óvandaðan undirbúning og hætta 

þurfti við innleiðingu hjá skipulagsheild D. 

Varðandi það sem betur hefði mátt fara tilgreindi viðmælandi skipulagsheildar G að 

eftirfylgni hefði mátt vera meiri og að betur hefði þurft að vanda til þarfagreiningar. 

Viðmælandi skipulagsheildar B, en þar var enn unnið að innleiðingu vegna þess að 

endurmarkaðsetja þurfi kerfið, sagði að hún myndi fara öðruvísi að eftir sína reynslu. Hún 

lagði áherslu á að fram þyrfti að fara þarfagreining, ráða þyrfti skjalastjóra til að stýra 

verkefninu og móta framtíðarsýn og skjalastefnu. Viðmælandi skipulagsheildar D, þar sem 

hætta þurfti við innleiðingu, sagði að ekki hefði verið litið á heildarmyndina þegar 

innleiðingin var undirbúin. Auk þess sem þarfagreiningu var áfátt. Hún taldi að ráðgjafa 

fyrirtækisins sem seldi skipulagsheildinni kerfið hefði skort þekkingu á starfsemi 

skipulagsheildarinnar. Hún sagði auk þess að þekkingu á skjalastjórnun hefði skort innan 

fyrirtækisins sem seldi þeim kerfið. 
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9 Umræður 

 

Hér verður fjallað um helstu efnisþætti hvers þema fyrir sig og umræður um þá. Jafnframt 

verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem rannsakandi setti fram í tengslum 

við markmið rannsóknarinnar: 

 

 Hver er ávinningur rafrænnar skjalastjórnunar? 

o Hvaða áhrif hefur undirbúningur og það hvernig staðið er að innleiðingu 

rafræna kerfisins? 

o Hvað hvetur starfsmenn til að nota rafræna kerfið? 

o Hvað hindrar að kerfið skili tilætluðum árangri? 

o Hvað eykur líkur á að kerfið skili tilætluðum árangri? 

o Er munur á innleiðingu, notkun og ávinningi rafrænnar skjalastjórnunar hjá 

einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum og ef svo er, hvernig lýsir það 

sér? 

 

 

Það voru þættir í innra og ytra umhverfi skipulagsheildanna sem voru helstu hvatar til 

innleiðingar á rafrænni skjalastjórnun. Algengustu hvatarnir að mati viðmælenda voru úr 

innra umhverfi en flestir sögðu að þörf fyrir bætt aðgengi og stýringu upplýsinga hefði verið 

helsti hvatinn. Næst á eftir tilgreindu viðmælendur þörf fyrir aukið skipulag og utanumhald 

upplýsinga. Því næst var varðveisla nefnd auk þess sem viðmælendur tilgreindu hvata út ytra 

umhverfi svo sem lög, reglur, staðla og sameiningu skipulagsheilda. Þar á eftir töldu 

viðmælendur fleiri hvata úr innra umhverfi hafa haft áhrif eins og sparnaður á rými, auk þess 

sem starfsmenn með reynslu af ávinningi rafrænnar skjalastjórnunar sem ráðnir voru til 

skipulagsheildanna voru hvatar. Þar á eftir nefndu viðmælendur leit upplýsinga og 

rekjanleika, því næst kom svo fram hvati úr ytra umhverfi sem hafði að gera með að ein 

skipulagsheildanna varð alþjóðlegt fyrirtæki sem hvatti til innleiðingar á rafrænni 

skjalastjórnun. Hjá tveimur af átta skipulagsheildum var búið að innleiða nýtt rafrænt 

skjalastjórnunarkerfi í stað eldra kerfis. Hvatar til innleiðingar á nýrra kerfi voru annars vegar 

að gamla kerfið uppfyllti ekki lengur þarfir skipulagsheildarinnar og hins vegar sameining 

tveggja skipulagsheilda. 

Samkvæmt skilgreiningu ISO 15489 felur skjalastjórnun í sér: ,,...stjórnunarsvið sem ber 

ábyrgð á skilvirkri og kerfisbundinni stýringu á myndun skjala, móttöku, skjalahaldi, notkun 

og umráðum, þ.á.m. ferlum til að fanga og viðhalda vitnisburði og upplýsingum um starfsemi 
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og viðskipti í formi skjala (Staðlaráð Íslands, 2005a, bls. 12). Johnston og Bowen (2005, bls. 

133) greindu frá tilgangi rafrænna skjalastjórnunarkerfa og sögðu tilgang þeirra vera að 

varðveita þekkingu skipulagsheilda, viðhalda minni þeirra og að varðveita sönnunargögn. 

Samræmist ofangreint þeim hvötum sem lágu að baki innleiðingar á rafrænni skjalastjórnun 

hjá viðmælendum rannsóknarinnar. Þeir hvatar sem nefndir voru samræmast einnig umfjöllun 

Jóhönnu Gunnlaugsdóttur (2006, bls. 53; 2007, bls 185) sem segir þörfina fyrir rafræna 

skjalastjórnun kunna að skapast bæði innan og utan skipulagsheilda. Þar sem innri þörfin hafi 

að gera með stjórnun skjala svo að skipulagsheildirnar geti starfað og að ytri þörf og 

lagabreytingar geti einnig verið hvati. Auk þess sem tilkoma gæðastjórnunar auk ISO 9000 og 

ISO 14000 staðlanna hafi haft í för með sér að margar skipulagsheildir vinni að vottun eða 

viðhaldi vottunar samkvæmt þeim. Staðlarnir kveða á um stýringu skjala auk þess gilda lög, 

reglur og reglugerðir varðandi skjöl og upplýsingar sem erfitt er að fara eftir án 

kerfisbundinnar skjalastjórnunar. Samkvæmt rannsókn Magneu Davíðsdóttur (2013, bls. 109) 

voru hvatar til innleiðingar á rafrænni skjalatjórnun lög og reglugerðir, vitundarvakning hjá 

stjórnendum, nýir stjórnendur, að tími væri kominn á að uppfæra kerfin auk þess sem sumir 

væru ekki með kerfi og væru því að byrja frá grunni. Samræmist það einnig niðurstöðum 

þessarar rannsóknar varðandi hvata til innleiðingar.  

Miklu máli skiptir hver fer með stjórn þegar kemur að undirbúningi og innleiðingu á 

rafrænni skjalastjórnun. Viðmælendur rannsóknarinnar greindu frá því að skjalastjóri hefði 

farið með stjórnina í samstarfi við stjórnendur og aðra strarfsmenn hjá sex af átta 

skipulagsheildum. Hjá þremur þeirra var ráðinn skjalastjóri til þess að fara með stjórnina en 

hjá hinum þremur kom það í hlut starfandi skjalastjóra. Tveir viðmælendur greindu hins vegar 

frá því að ekki hefði verið skjalastjóri við stjórn. Hjá annari þeirra var skjalastjóri aðeins 

ráðgefandi en hjá hinni starfaði ekki skjalastjóri við innleiðingu og hvorki var ráðinn  

skjalastjóri né sérfræðingur í skjalamálum til ráðgjafar. Flestir viðmælendur greindu frá því að 

fræðsla og þjálfun starfsmanna hefði verið markviss og vel skipulögð en einn viðmælandi 

sagði frá því að fræðslu og þjálfun hefði verið ábótavant í upphafi en „nú“ stæði yfir 

endurmarkaðssetning á kerfinu. Mikill meirihluti viðmælenda sagði að stuðningur stjórnenda 

hefði verið mikill og skipt sköpum. Einn viðmælenda greindi hins vegar frá því að stuðningur 

stjórnenda hefði verið af skornum skammti sem að hans mati hafði veruleg áhrif á að 

innleiðingin mistókst upphaflega. Allir viðmælendur rannsóknarinnar greindu frá því að upp 

hefði komið andstaða meðal starfsmanna við innleiðingu og flestir sögðu hana hafa stafað af 

ótta við breytingar hjá starfsmönnum. 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast umfjöllunum Amstrong (2012, bls. 566-567) 

og Jóhönnu Gunnlaugsdóttur ( 2007, bls. 191) varðandi það að breytingaferlið gangi jafnan 

betur fyrir sig ef ráðinn er ráðgjafi á sviði breytinga. Ráðgjafar geta ýmist verið einstaklingur 

eða hópur sem starfar innan eða utan skipulagsheildar. Hlutverk ráðgjafa felst í því að vera 

leiðandi og veita aðstoð við að stýra breytingum í formi stuðnings og ráðgjafar í 

innleiðingarferlinu. Ráðgjafar greina hvers er krafist varðandi breytingarnar og gera 

starfsmenn að þátttakendum við skipulagningu og stjórnun þeirra. Auk þess að fræða 

starfsmenn um ávinning breytinganna og veita ráðgjöf um framkvæmd þeirra. Mesta hættan á 

að innleiðing á breyttum vinnuferlum mistakist er þegar stuðningur stjórnenda er ekki 

nægjanlegur, þátttaka starfsmanna í aðlögun og þróun kerfisins of lítil og vegna takmarkaðar 

þjálfunar þeirra. Rannsóknir Jóhönnu Gunnlaugsdóttur (2007, bls. 202-203) og Magneu 

Davísdóttur (2013, bls. 1-3) sýndu að það sem ákvarðaði hvort innleiðing rafrænnar 

skjalastjórnunar gekk vel eða illa var stuðningur æðstu stjórnenda, þátttaka skjalastjóra og 

fræðsla og þjálfun starfsmanna. Innleiðingin gekk best og hlutfall starfsmanna sem notuðu 

kerfið var hæst þegar stjórnendur voru virkir þátttakendur í innleiðingunni. Auk þess sem 

staðsetning skjalastjóra í skipuriti, þátttaka varðandi þarfagreiningu og val á kerfi sem og 

þróun og aðlögun þess var mikilvæg í innleiðingarferlinu. Niðurstöður sýndu einnig að 

þjálfun starfsmanna á kerfið og innsýn í almenna skjalastjórnun var nauðsynleg til þess að 

innleiðingin tækist. Niðurstöður þeirra sýndu jafnframt að í breytingaferli er andstaða meðal 

starfsmanna algeng og til að takast á við hana er mikilvægt að upplýsa starfsmenn, þeir séu 

virkir þátttakendur í ferlinu auk þess að veita þeim viðurkenningu. Það samræmist 

niðurstöðum þessarar rannsóknar eins og umfjöllun Amstrong (2012 bls. 566-567) um að við 

breytingar getur komið upp andstaða meðal starfsmanna skipulagsheilda vegna þess að þeim 

þykir stöðu sinni, launum og fastmótuðum vinnubrögðum ógnað. Kynna þarf þær breytingar 

sem framundan eru og tryggja skilning á þeim, auk þess að stuðla að ánægju starfsmanna og 

gera þá að þátttakendum. 

Mikilvægt er því að skipulagsheildir sem stefna að innleiðingu á rafrænni skjalastjórnun 

tryggi stuðning, ábyrgð, forystu og þátttöku stjórnenda. 

Flestir viðmælendur greindu frá því að hvati til notkunar á rafræna kerfinu hefði verið til 

staðar hjá skipulagsheildunum. Þeir hvatar sem helst voru nefndir voru tiltektardagar, 

markviss þjálfun og fræðsla sem varð hvati til notkunar og áhersla á ábyrgð starfsmanna sem 

einnig varð hvati. Meirihluti viðmælenda sagði notkun starfsmanna á kerfinu með 

fullnægjandi hætti eftir innleiðingu vera á bilinu 90 – 100%. Einn viðmælenda nefndi 70%, 
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annar 50% og einn þeirra, þar sem endurmarkaðssetja þurfti kerfið, talaði um 10%. Flestir 

viðmælendur greindu frá mun á notkun kerfisins hjá starfsmönnum eftir aldri þar sem eldri 

starfsmenn ættu erfiðara með að tileinka sér noktun kerfisins. Einn viðmælenda nefndi mun 

eftir kyni þar sem konur væru samviskusamari í kerfnu og annar greindi frá mun eftir 

áhugasviði og bakgrunni starfsfólks. Þá greindi einn viðmælandi frá því að hann sæi ekki mun 

á notkun líkt og aðrir viðælendur. Að mati flestra viðmælenda gékk heimt gagna mjög vel eða 

nokkuð vel en þrír viðmælendur sögðu hana ganga misvel. Flesti viðmælendur sögðu 

verklagsreglur og skriflegar leiðbeiningar aðgengilegar starfsmönnum en þrír þeirra sögðu að 

þær þyrfti að uppfæra. Þá greindu viðmælendur sex af átta skipulagsheilda frá því að eftirlit 

væri með rafræna kerfinu en tveir þeirra sögðu eftirlitið ekki markvisst. 

Samkvæmt Jóhönnu Gunnlaugsdóttur 2007 (bls. 181) má með réttri notkun rafrænnar 

skjalastjórnunar stuðla að hagkvæmri og markvissri stjórnun skjala. Til þess að svo megi 

verða er nauðsynlegt að allir starfsmenn vinni á samræmdan hátt í kerfinu, í samræmi við 

stefnu skipulagsheilda. Einnig er mikilvægt að miða við reglur byggðar á þörfum 

skipulagsheildarinnar og þeim reglugerðum og lögum sem um hana gilda. Rannsókn Jónellu 

Sigurjónsdóttur (2010, bls. 1-3, 84-85) sýndi að innleiðing hafði áhrif á viðhorf starfsmanna 

til rafrænna skjalastjórnunarkerfa og að þátttaka starfsfólks í hönnun kerfisins hafði hvetjandi 

áhrif á skjalavistunarferli þeirra. Rannsóknin sýndi jafnramt að þátttaka starfsfólks við mótun 

skjalamála, fræðsla og þjálfun starfsmanna og áhrif stjórnunar hafði áhrif á viðhorf 

starfsmanna til rafrænna skjalastjórnunarkerfa og skjalamála. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Samkvæmt rannsókn Jónellu Sigurjónsdóttur (2010, bls. 1-3, 

84-85) hefur aldur ekki úrslitaáhrif á viðhorf starfsmanna til rafrænna skjalastjórnunarkerfa og 

samræmist það ekki niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

 Viðmælendur greindu frá margvíslegum ávinningi af innleiðingu á rafrænni 

skjalastjórnun. Sjö þeirra nefndu ávinning af betri yfirsýn, aðgengi upplýsinga og gagnsæi. 

Viðmælendur sögðu kerfin hafa haft í för með sér þekkingarstjórnun, breytingu á 

rekstrarformi og aukið utanumhald. Viðmælendur greindu frá því að kerfin veiti góða yfirsýn 

yfir skjöl og rekstur auk þess að hafa í för með sér meira skipulag. Flestir greindu einnig frá 

ávinningi varðandi vinnuumhverfi og verklag. Þeir sögðu kerfin auðvelda ýmsa vinnu 

starfsmanna, hafa haft í för með sér útgáfustýringu, verklag væri skýrt og starfsmenn finndu 

til öryggis við vinnu sína. Auk þess sem kerfin hefðu stuðlað að markvissari útdeilingu 

verkefna og agaðri vinnubrögðum. Fimm af átta viðmælendum nefndu bætta þjónustu við 

starfsmenn og viðskiptavini, þar sem betri yfirsýn og bættur aðgangur upplýsinga geri 
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þjónustuna auðveldari og skilvirkari. Flestir sögðu öryggi upplýsinga meira eftir innleiðingu 

og tveir viðmælendur greindu einnig frá því að lagalegum kröfum væri betur mætt. Þá sagði 

helmingur viðmælenda sparnað hafa hlotist af innleiðingunni, þar sem kerfið hefði leitt til 

tímasparnaðar. Minni tími færi í leit að gögnum og auk þess væri minni þörf fyrir 

geymslurými. Helmingur viðmælenda greindi auk þess frá því að dregið hefði úr notkun 

pappírs hjá skipulagsheildunum.  

Í umfjöllun um ávinning skjalastjórnunar í ISO 15489 staðlinum segir meðal annars að 

skjalastjórnunarkerfi verði uppspretta upplýsinga um starfsemi skipulagsheilda og að með 

skjölum verði unnt að starfa á ábyrgan og skipulegan hátt, þjónusta á samkvæman hátt, 

tryggja að ákvæði reglugerða og laga séu uppfyllt, stuðla að aukinni framleiðni og 

samkvæmni í stjórnun og að viðhalda og vernda þekkingu (Staðlaráð íslands, 2005a bls. 14-

15). Rannsókn Jóhönnu Gunnlagusdóttur (2007, bls. 196) sýndi að vinnuaðferðir varðandi 

skjalastjórnun hefðu batnað hjá skipulagsheildum eftir innleiðingu. Niðurstöður sýndu einnig 

að skjalaöryggi og notkun kerfisins héldust í hendur, því meiri notkun, því meira skjalaöryggi. 

Lagalegum kröfum varðandi skjöl og upplýsingnar var betur mætt. Aukin framleiðni kom 

fram hjá viðmælendum og niðurstöður Jóhönnu sýndu að hjá þeim skipulagsheildum sem 

höfðu hæst hlutfall notenda,voru niðurstöður jákvæðar hvað varðaði alla þætti væntinga sem 

gerðar höfðu verið. Sá ávinningur sem viðmælendur þessarar rannsóknar tiltóku er í samræmi 

við þetta, auk þess að samræmast umfjöllun Jóhönnu Gunnlaugsdóttur og Kristínar H. 

Péturdsóttur (1998, bls. 6) um markmið skjalastjórnunar. Markmiðin felast í varðveislu skjala 

á skipulegan, hagkvæman og öruggan hátt, auk þess að stuðla að endurheimt skjala með 

fljótlegum og öruggum hætti. Markmið skjalastjórnunar miða einnig að skipulagi sem leiðir 

til þess að skjölum sé eytt eða komið í varanlega varðveislu eftir því sem við á. 

Viðmælendur greindu líka frá þáttum sem betur hefðu mátt fara við innleiðingu á rafrænni 

skjalastjórnun. Einn þeirra sagði eftirfylgni hefði mátt vera meiri og að vanda hefði þurft betur 

til þarfagreiningarinnar. Viðmælandi skipulagsheildar þar sem endurmarkaðssetja þurfti kerfið 

taldi að stuðningur stjórnenda hefði þurft að vera meiri, ráða hefði þurft skjalastjóra til að 

stýra verkefninu og móta framtíðarsýn og skjalastefnu. Auk þess sem fræðsla starfsmanna 

hefði þurft að vera markvissari. Þá sagði viðmælandi skipulagsheildar þar sem hætta þurfti við 

innleiðingu, að ekki hefði verið litið á heildarmyndina við undirbúning og þarfagreiningu 

hefði verið ábótavant. Hann greindi einnig frá því að skort hefði þekkingu á skjalastjórnun  

hjá fyrirtækinu sem seldi kerfið. 
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Þetta er í samræni við niðurstöður Amstrong (2012, bls. 566-567) en hann komst að því að 

breytingaferlið skilar frekar árangri með aðstoð ráðgjafa sem leiðir verkefnið og aðstoðar við 

sjórnun og framkvæmd þess til að mynda varðandi fræðslu starfsfólks. Fram kemur í 

umfjöllun Jóhönnu Gunnlaugsdóttur (2007, bls. 191) að mesta hættan á að innleiðing 

mistakist sé þegar stuðningur stjórnenda er ekki nægur og vegna takmarkaðrar þátttöku og 

þjálfunar starfsmanna. Rannsóknir Jóhönnu Gunnlaugsdóttur (2007, bls. 202-203) og Jónellu 

Sigurjónsdóttur (2010 , bls. 1-3, 84-85) sýndu að stuðningur stjórnenda, þátttaka skjalastjóra 

og fræðsla og þjálfun starfsmanna skiptu höfuðmáli. Þátttaka skjalastjóra varðandi 

þarfagreiningu og val á kerfi sem og þróun og aðlögun þess var mikilvæg í 

innleiðingarferlinu. Niðurstöður þeirra sýndu einnig að einstaklingsmiðuð þjálfun og 

eftirmenntun var nauðsynleg. Þá sýndu niðurstöður rannsóknar Gregory (2005) að góður 

undirbúningur innleiðingarferlisins er nauðsynlegur. Er það í samræmi við niðurstöður  

þessarar rannsóknar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna í fyrsta lagi að það sem hvatti til innleiðingar á rafrænni 

skjalastjórnun voru kröfur úr innra og ytra umhverfi skipulagsheildanna. Kröfur í innra 

umhverfi reyndust vera þörf fyrir bætt aðgengi og stýringu upplýsinga, þörf fyrir aukið 

skipulag og utanumhald, varðveisla upplýsinga og sparnaður á rými. Kröfur úr innra umhverfi 

komu einnig frá starfsmönnum sem höfðu reynslu af ávinningi af rafrænni skjalastjórnun og 

ráðnir voru til skipulagsheildanna auk þarfar fyrir bætta upplýsingaöflun og rekjanleika. 

Kröfur út ytra umhverfi voru lög, reglur og staðlar, sameining skipulagsheilda og að verða 

alþjóðleg skipulagsheild. Hvatar til innleiðingar á nýju rafrænu kerfi reyndust vera að kerfið 

uppfyllti ekki lengur þarfir skipulagsheildar og sameining tveggja skipulagsheilda.  

Í öðru lagi sýna niðurstöður rannsóknarinnar að það sem skipti höfuðmáli við innleiðingu 

á rafrænni skjalastórnun var að skjalastjóri færi með stjórn undirbúnings og innleiðingar í 

samstarfi við stjórnendur. Stuðningur stjórnenda og markviss fræðsla og þjálfun starfsmanna 

var lykilatriði svo innleiðingin tækist. Niðurstöður sýndu einnig að búast má við andstöðu 

meðal starfsmanna vegna ótta þeirra við breytingar og að vænlegast er að takast á við 

andstöðuna með fræðslu og markaðssetningu á kerfinu. 

Í þriðja lagi sýna niðurstöður að hvatar til notkunar, aðgengilegar verklagsreglur og 

leiðbeiningar auk eftirlits með kerfinu skiptir máli. Niðurstöður sýna jafnframt að munur var á 

notkun kerfisins hjá starfsmönnum eftir aldri en eldri starfsmenn áttu erfiðara með að tileinka 

sér noktun þess. 
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Í fjórða lagi sýnir þessi rannsókn að margvíslegum ávinningi má ná með innleiðingu á 

rafrænni skjalastjórnun. Yfirsýn, aðgengi upplýsinga og gagnsæi hjá skipulagsheildunum varð 

betra. Kerfin höfðu í för með sér þekkingarstjórnun, breytingu á rekstrarformi, aukið 

utanumhald og skipulag. Kerfin veittu góða yfirsýn yfir skjöl og rekstur auk þess að hafa í för 

með sér bætt vinnuumhverfi og skýrara verklag. Kerfin auðvelduðu ýmsa vinnu starfsmanna, 

höfðu í för með sér útgáfustýringu, stuðluðu að markvissari útdeilingu verkefna og agaðri  

vinnubrögðum, auk þess sem starfsmenn fundu til meira öryggis. Þjónusta við starfsmenn og 

viðskiptavini varð betri, þar sem betri yfirsýn og bættur aðgangur að upplýsingum auðveldaði 

þjónustuna og gerði hana skilvirkari. Öryggi upplýsinga varð meira eftir innleiðingu og 

lagalegum kröfum betur mætt. Þá hlaust sparnaður af innleiðingunni hvað varðaði skilvirkari 

vinnubrögð og tíma og leit starfsfólks, ásamt því að sparnaður kom fram varðandi 

geymslupláss og notkun pappírs. 

Í fimmta lagi sýnir þessi rannsókn að það er munur á rafrænni skjalastjórnun hjá 

einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum en lengri hefð er fyrir notkun rafrænnar 

skjalastjórnunar í opinberum stofnunum. Einnig að skjalastjóri fór með stjórn innleiðingar í 

öllum tilvikum hjá opinberum stofnunum en hjá helmingi einkafyrirtækja var skjalastjóri ekki 

við stjórn og í þeim tilvikum þurfti annars vegar að endurmarkaðssetja kerfið og hins vegar að 

hætta við innleiðingu og velja annað kerfi. 
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10 Lokaorð 

 

Í upphafi ritgerðarinnar var gerð grein fyrir helstu grunnþáttum skjalastjórnunar og hugtök 

tengd skjalastjórnun voru skilgreind. Fjallað var um skjöl og skjalastjórnun, þörf fyrir 

kerfisbundna stjórnun á skjölum og rafræna skjalastjórnun. Greint var frá alþjóðlega 

staðlinum um skjalastjórnun ÍST/ISO 15489 og fjallað um innleiðingu rafrænnar 

skjalastjórnunar og breytingastjórnun. Að auki var fjallað um lagaumhverfi skjalastjórnunar 

og helstu lög sem tengjast skjölum og skjalastjórnun. Að lokum var greint frá rannsóknum 

sem gerðar hafa verið og tengjast þessari rannsókn. 

 Þá var fjallað um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar og greint frá markmiði, 

rannsóknarspurningum og gildi hennar. Enn fremur var framkvæmd rannsóknarinnar gerð skil 

svo og undirbúningi, vali þátttakenda og bent á hugsanlegar takmarkanir og styrk  

rannsóknarinnar.  

 Niðurstöður voru settar fram í sérstökum köflum sem lýstu þeim þemum eða efnistökum 

sem í ljós komu við greiningu og úrvinnslu gagna sem stuðst var við. Að lokum voru 

umræður um niðurstöður birtar þar sem rannsakandi tengdi þemakafla við fræðilega 

umfjöllun og aðrar rannsóknir. 

 Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á þeim ávinningi sem hlýst af því að koma 

á rafrænni skjalastjórnun hjá fyrirtækjum og stofnunum. Einnig var tilgangurinn að fá innsýn í 

hvaða atriði kynnu að hafa áhrif á árangur af innleiðingu á rafrænu kerfi og hvernig hægt var 

að fá starfsmenn til að nota það með skilvirkum hætti. Enn fremur var skoðað hvort 

framkvæmd innleiðingar hafi áhrif á þann ávinning sem hlýst af því að koma kerfinu á. 

Rannsakandi athugaði einnig hvort sjá mætti mun á innleiðingu og ávinningi rafrænnar 

skjalastjórnunar hjá einkafyrirtækjum annars vegar og opinberum stofnunum hins vegar. 

 Þegar ákveðið er að innleiða rafræna skjalastjórnun er mikilvægt að huga að ýmsum 

þáttum eins og hvötum til innleiðingar, undirbúningi, stjórn, stuðningi stjórnenda, fræðslu og 

þjálfun starfsmanna sem og væntingum um ávinning. Innleiðing rafrænnar skjalastjórnunar 

hefur í för með sér breytingar á starfsháttum skipulagsheilda sem tengjast breytingastjórnun. 

Þessi rannsókn kemur inn á ofangreinda þætti og gæti sú þekking sem niðurstöður hennar 

leiða í ljós því orðið grunnur að frekari rannsóknum og nýst skipulagsheildum sem huga að 

innleiðingu eða endurinnleiðingu rafrænnar skjalastjórnunar. Niðurstöðurnar sýna fram á 

mikilvæg atriði sem kunna að stuðla að árangursríkri innleiðingu rafrænnar skjalastjórnunar.  
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 Áhugavert væri að gera megindlega rannsókna í framhaldi af þessari rannsókn, þannig að 

hún myndi nýtast sem grunnur sambærilegrar megindlegrar rannsóknar og niðurstöður beggja 

rannsókna yrðu bornar saman. Einnig mætti kanna störf skjalastjóra í innleiðingarferlinu 

betur. Hvernig er starf skjalastjóra skilgreint og hversu mikilvægt er það fyrir hagsmuni 

skipulagsheildar? Áhugvert væri að fá svar við þessum spurningum. Að auki mætti kanna 

innleiðingu rafrænnar skjalastjórnunar betur út frá mannlega þættinum, þeirri andstöðu sem 

upp kemur við þær breytingar sem innleiðing hefur í för með sér og hvernig betur má koma í 

veg fyrir slíkt. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar og annara sýna að ávinningur rafrænnar skjalastjórnunar 

getur verið mikill. Rafræn skjalastjórnun opnar gáttir og stuðlar að þekkingastjórnun innan 

skipulagsheilda. 
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Viðauki 1 – Tölvupóstur vegna beiðni um þátttöku  

 

 

 

 

 

 

Sæl/sæll (nafn viðmælanda)  

 

Ég er að vinna að lokaverkefni sem nefnist Ávinningur rafrænnar skjalastjórnunar og er að 

taka viðtöl við skjalastjóra hjá opinberum stofnunum og einkafyrirtækjum. Mig langar að 

athuga hvort þú myndir vilja veita mér viðtal, en í viðtölunum spyr ég út í rafræn 

skjalastjórnunarkerfi og ávinninginn af þeim.  

  

 

Kær kveðja Sigurbjörg Yngvadóttir 
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi 

 

Marmið – Rannsóknin beinist að 

 Rafræn skjalastjórnun og ávinningur þess að koma henni á innan skipulagsheilda 

 Innleiðing og notkun rafrænnar skjalastjórnunar 

Inngangur 

 Kynna sig og rannsóknina 

 Endurtaka mögulega tímalengd viðtals 

 Ræða um trúnað og nafnleynd 

 Biðja um leyfi til að taka upp viðtalið 

Spurningar 

 Getur þú sagt mér frá menntun þinni? 

 Hvert er hlutverk þitt innan skipulagsheildarinnar og hver er starfsaldur þinn? 

 Getur þú lýst fyrir mér venjulegum degi í vinnunni? 

 Hvaða skjalastjórnunarkerfi er notast við hjá skipulagsheildinni? 

 Er notast við fleiri kerfi og þá hvaða? 

 Hversu lengi hefur verið rafræn skjalstjórnun hjá skipulagsheildinni? 

Markmið og innleiðing 

 Hverjar voru helstu ástæður þess að farið var í að koma upp rafrænu 

skjalastjórnunarkerfi? 

 Tókst þú sem skjalastjóri þátt í vali og innleiðingu kerfisins?  

- Getur þú lýst þátttöku þinni fyrir mér ? 

 Hver fór með stjórn verkefnisins ? 

 Kom upp andstaða vegna breytinganna og gagnvart því að hefja notkun á nýju kerfi 

meðal starfsfólks? 

- Getur þú lýst því fyrir mér? 

Vinnur þú að því að leysa úr því? 

 Var stuðningur æðstu stjórnenda til staðar?  

- Hvernig fundu starfsmenn fyrir stuðningnum? 

 Er eitthvað til staðar sem hvetur starfsmenn til þess að nota kerfið og hvað þá helst? 

 Voru markmið, ástæður og þörfin útskýrð fyrir starfsfólki fyrir innleiðingu kerfisins? 

- Getur þú lýst því fyrir mér? 

 Getur þú sagt mér frá þjálfun starfsmanna á notkun kerfisins? 

 Er eitthvað til staðar sem tryggir að starfsmenn notist við kerfið sem hefur verið 

innleitt í stað þess að vinna eftir gamla verklaginu og þá hvað? 

- Var ákveðin dagsetning þar sem hætt var að notast við það verklag sem var 

áður og byrjað að nota kerfið sem notað er í dag? 

- Getur þú lýst fyrirkomulaginu fyrir mér? 
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Væntingar og útkoma 

 Hversu hátt hlutfall starfsmanna sem nota kerfið telur þú að noti það á fullnægjandi 

hátt? 

 Hefur kerfið breytt því hvernig skipulagsheildin vinnur? 

-  hafa verklagsreglur varðandi skjöl breyst eftir að notkun kerfisins tók gildi? 

 Telur þú að kerfið auki öryggi upplýsinga hjá skipulagsheildinni? 

- finnast yfirleitt öll gögn sem leitað er eftir? 

- kemur fyrir að gögn týnist/tapast? 

 Er auðveldara að nálgast gögn/ upplýsingar með nýja kerfinu? 

 Telur þú að skipulagsheildin mæti betur lagalegum kröfum eftir innleiðinguna? 

 Hefur framleiðni /eða framleiðsla verið mæld eftir innleiðinguna? 

- Hefur kerfið verið innleitt eins og gert var ráð fyrir í upphafi? 

- Er eitthvað sem þú myndir vilja gera öðruvísi? 

Notkun kerfisins 

 Hvaða gögn sem mynduð eru innan skipulagsheildarinnar á að vista innan kerfisins og 

hversu hátt hlutfall starfsmanna telur þú að skrái og visti þessi gögn í kerfinu? 

- bréf 

- tölvupóstur 

- viðhengi 

- rafræn gögn á öðru formi 

- fax 

- kvikmyndir 

- ljósmyndir 

- teikningar og kort 

- annað 

 Hver skráir gögn sem eru mynduð innan skipulagsheildarinnar? 

- einn ákveðinn einstaklingur 

- starfsmaður sem vinnur að því máli sem um ræðir? 

- aðrir? 

 Hvaða gögn sem berast skipulagsheildarinni á að vista innan kerfisins og hversu hátt 

hlutfall starfsmanna telur þú að skrái og visti þessi gögn í kerfinu? 

- bréf 

- tölvupóstur 

- viðhengi 

- rafræn gögn á öðru formi 

- fax 

- kvikmyndir 

- ljósmyndir 

- teikningar og kort 

- annað 

 Hver skráir gögn sem berast skipulagsheildinni? 

 Er skjalastjóri eða skjaladeild að skrá inn í kerfið eða eru flestir starfsmenn að skrá 

upplýsingar inn sjálfir? 
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 Sækja starfsmenn skipulagsheildarinnar upplýsingar í gagnagrunna utan 

skipulagsheildarinnar? 

- þjóðskrá 

- annað 

 Sækja starfsmenn skipulagsheildarinnar upplýsingar í önnur kerfi innan 

stofnunarinnar? 

 Hversu hátt hlutfall starfsmanna telur þú að skrái sín eigin skjöl inn í kerfið? 

- Er fylgst með  flokkun og skráningu gagna inn í kerfið og nauðsynlegar 

leiðréttingar gerðar? Af hverjum? 

 

Stefna og verklagsreglur 

 Hefur skipulagsheildin stefnu eða staðlaðar verklagsreglur varðandi kerfið? 

 Eru til leiðbeiningar varðandi kerfið? 

Lýðræði 

 Telur þú vera mun á ásættanlegri notkun kerfisins á milli hópa innan 

skipulagsheildarinnar? 

- Karlar 

- Konur 

- Yngra starfsfólk (undir 45) 

- Eldra starfsfólk (yfir 45) 

- Starfsfólk í fullri vinnu 

- Starfsfólk í hlutastarfi 

- Æðstu stjórnendur 

- Milli stjórnendur 

- Sérfræðingar 

- Almenn skrifstofustörf 

- Aðrir 

Ávinningur kerfisins 

 Er munur varðandi yfirsýn yfir skjöl og rekstur skipulagsheildarinnar? 

 Er meira upplýsingaöryggi vegna kerfisins? 

 Hefur dregið úr notkun pappírs? 

 Er aðgegni að skjölum betra? 

 Er munur á þjónustu við starfsmenn og viðskipavini ? 

 Sparar kerfið kostnað á einhvern hátt og þá hvern? 

 Eru lagakröfur betur uppfylltar með notkun kerfisins ? 

 Er betra vinnuumhverfi almennt vegna notkunar kerfisins og þá hvernig? 

Lok viðtals 

 Er eitthvað sem þú myndir vilja segja um kerfið? 

 Væri í lagi að ég hefði samband ef það vakna fleiri spurningar hjá mér? 


