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ÚTDRÁTTUR 

 

 

Mikilvægur áfangi náðist í sögu íslenskra safna með tilkomu safnalaganna nr. 

141/2011. Þá gátu söfn sótt um viðurkenningu frá mennta – og menningarmálaráðherra 

að undangenginni tillögu safnaráðs. Söfnin sem hlotið hafa viðurkenningu eru 45 

talsins og eru þau staðsett víðsvegar um landið. Þetta eru listasöfn, 

menningarminjasöfn, náttúruminjasöfn og söfn með blandaða starfsemi. Markmið 

þessarar rannsóknar var að skoða hvernig safnstjórum viðurkenndra safna á Íslandi 

hefur tekist að sinna því hlutverki sem þeim er ætlað í lögum. Sjónum var beint að 

safnstjórum sem bera ábyrgð á rekstri safna og að þau starfi í anda safnalaganna. 

Hlutverk stjórnenda safna var skoðað og ljósi varpað á fræðilegar heimildir um 

safnastjórnun og hvernig starfið birtist í raunveruleikanum. Stjórnendur safna eins og 

aðrir stjórnendur eru stöðugt að bregðast við áreiti og eiga í margvíslegum samskiptum 

við gesti, eigendur safna og aðra hagsmunaaðila. Þeir sópa líka gólf, skipta um 

ljósaperur, setja upp sýningar og moka snjó. Flest viðurkennd söfn á Íslandi eru lítil þar 

sem stöðugildi á ársgrundvelli eru frá hálfu upp í fimm. Rannsókn þessi byggir á 

blandaðri aðferð, þar sem notaðar voru bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir við 

gagnaöflun og úrvinnslu. Tekin voru þrjú viðtöl og sendur út spurningalisti til safnstjóra 

viðurkenndra safna. Rannsakandi starfar sjálfur sem safnstjóri og hefur því 

persónulegan áhuga á viðfangsefni rannsóknarinnar. Helstu niðurstöður voru þær að 

þeir safnstjórar sem tóku þátt í rannsókninni telja að það gangi vel að innleiða 

safnalögin og að þau séu til bóta. Lögin eru rammi um gæði og aukna fagmennsku í 

safnastarfi. Aftur á móti skortir fé til rekstursins og mannauð til að sinna þeim 

verkefnum sem lögin kveða á um. Safnalögin eru sett af Alþingi en sveitarfélögin sem 

í flestum tilvikum eru eigendur safna móta stefnu og útdeila fé til safnastarfsins. 

Starfsumhverfið er því síbreytilegt vegna mismunandi áherslna eigenda safna og ekki 

á vísan að róa með fjármagn til rekstursins. 

 

 

Lykilorð: [Safn, safnalög, viðurkennt safn, safnstjóri, menningarstjórnun] 
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ABSTRACT 

 

An important milestone was reached in the history of Icelandic museums when the 

Museum Act no. 141/2011 was approved by the Parliament. Museums were then able 

to seek accreditation from the minister of culture and education after nomination from 

the Icelandic Museum Council. In the beginning of 2016 accredited museums were 45. 

They are located all over Iceland and of various kind; art museums, heritage museums, 

nature museums and museums with mixed purpose. The aim of this research was to 

investigate how museum directors manage to implement the museum law. The focus 

was on the managing directors as they are responsible for running their museums 

according to law. Museum director’s role is researched, the reality of their job and how 

it is portrayed in theory. They like other managers are very responsive, busy 

communicating with museum guests, owners and other stakeholders. Sweeping the 

floor, changing light bulbs, curating and clearing the snow in winter is also part of their 

daily routine. Most Icelandic accredited museums are small with staff positons from 

half to five on annual basis. This research uses both qualitative and quantitative research 

methods. Interviews were taken with three directors and a questionnaire was sent to all 

directors via QuestionPro. Researcher is a museum director and has therefore a personal 

interest in the research subject. Research findings show that museum directors 

appreciate the museum accreditation and the implementation of museum law goes well. 

The law is a framework where quality and professionalism in museum work is 

emphasized. However, there is a lack of funds for operations and human resources to 

perform the tasks stipulated by law. The Museum Law are set by Parliament but the 

fact is that local authorities in most cases are the museum owners and they have the 

authority to formulate policy and allocate funds to the museums. The work environment 

is dynamic and in some cases unstable due to the different priorities of the owners from 

time to time. 

 

Keywords [Museum, museum law, accredited museum, museum director, cultural 

management] 
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1 INNGANGUR 

Í þessum fyrsta kafla er viðfangsefni rannsóknarinnar lýst og ástæðum fyrir vali þess. 

Lögð er fram rannsóknarspurning og rökstuðningur fyrir vali á verkefninu. Þá er 

aðferðafræði rannsóknar kynnt og gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni en ítarlega er 

fjallað um báða þætti í kafla tvö og þrjú.  

 

1.1 LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Á Íslandi eru 45 viðurkennd söfn samkvæmt upplýsingum í safnalögum nr. 141/2011. 

Flest þeirra eru lítil þar sem starfar fátt starfsfólk. Þessi litlu söfn eru með stöðugildi á 

bilinu hálfu til fimm á ársgrundvelli (Ólöf Gerður Sigfúsdóttir, 2014). Þetta eru 

menningarminjasöfn, listasöfn, náttúruminjasöfn og söfn með blandaða starfsemi sem 

staðsett eru víðs vegar um landið. Þau hafa öll fengið viðurkenningu mennta- og 

menningarmálaráðherra að fenginni tillögu safnaráðs og ber því að sinna ákveðnum 

skyldum samkvæmt safnalögum. Í safnalögum segir í 3.gr. um hlutverk safna: 

 

…Með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri 

miðlun er það hlutverk safna að tryggja menningar- og náttúruarf Íslands, 

varpa ljósi á menningar-, náttúru- og listasögu landsins, styrkja safnkost og 

heimildasöfnun innan síns sérsviðs og gera safnkost sinn og heimildasöfn 

aðgengileg almenningi og fræðimönnum. Í starfi sínu skulu söfn hafa að 

leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu 

menningar, lista, náttúru eða vísinda.  

Með tilkomu safnalaganna sem tóku gildi 1. janúar 2013 var áfanga náð í átt til meiri 

fagmennsku í safnastarfi.  

Í þessari rannsókn verður skoðað hvernig viðurkenndum söfnum á Íslandi gengur að 

innleiða safnalögin og hvaða úrræði þau hafa til að hrinda í framkvæmd þeim 

verkefnum sem skilgreind eru í lögunum; að safna, skrá, varðveita, rannsaka, miðla og 

gera safnkostinn aðgengilegan almenningi og fræðimönnum.   

Lagaumhverfi safna og sá rammi sem þar er markaður er því leiðarljós í starfi 

viðurkenndra safna (Safnaráð, e.d. -b). Um höfuðsöfnin þrjú þ.e. Þjóðminjasafn Íslands, 

Náttúruminjasafn Íslands og Listasafn Íslands gilda sérstök lög og eru þau leiðandi 

hvert á sínu sérsviði. Náttúruminjasafn Íslands hefur ekki yfir húsnæði né fjármunum 

að ráða þó sérstaklega hafi verið til þess stofnað samkvæmt lögum um 

Náttúruminjasafn Íslands nr. 35/2007.  
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Vöxtur í ferðaþjónustu hefur leitt til fjölgunar erlendra gesta sem heimsækja söfn, 

setur og sýningar á Íslandi. Söfnin hafa því fengið aukið hlutverk í miðlun 

menningararfsins til erlendra ferðamanna samhliða vexti í greininni (Edward Hákon 

Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013; Sigurjón Baldur Hafsteinsson o.fl., 2015). 

Greina má því ákveðnar væntingar til safna hjá ferðaþjónustunni. Ferðamálastofa 

stendur reglulega fyrir könnunum á viðhorfum erlendra og innlendra ferðamanna. 

Áhugi á menningu og listum kemur glöggt fram þar. Í gögnum Hagstofu Íslands má 

finna upplýsingar um að erlendum gestum sem heimsækja söfn, setur og sýningar hefur 

fjölgað síðustu ár (Hagstofa Íslands, 2014).  

Undanfarin ár hafa verið tímabil breytinga í safnastarfi bæði hér á landi og erlendis. 

Sigurjón Baldur Hafsteinsson rekur þróun safnstarfs í inngangi að bókinni Byggðasöfn 

á Íslandi þar sem hann fjallar um tilkomu byggðasafnanna og aðdraganda þess að þeim 

var markaður rammi í lögum (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2015).  Með lagasetningu 

og breyttu starfsumhverfi hafa söfn verið þátttakendur í þessu breytingaferli. Safnalög 

voru sett hér á landi í fyrsta sinn árið 2001 (Safnalög nr. 106/2001).  Í safnastefnu á 

sviði þjóðminjavörslu 2008–2014 voru söfn m.a. hvött til faglegri nálgunar í starfi sínu 

auk þess að skoða bæði samstarf og möguleika á sameiningu (Þjóðminjasafn Íslands, 

2010). Söfn í Reykjavík sameinuðust undir heitinu Borgarsögusafn Reykjavíkur 1. júní 

2014 þegar Árbæjarsafn, Landnámssýningin í Aðalstræti, Sjóminjasafnið í Reykjavík, 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur og Viðey sameinuðust í eina stofnun („Borgarsögusafn 

Reykjavíkur,” e.d.). Markmið sameiningarinnar var að efla starfsemi safnsins svo þjóna 

megi fjölbreyttum hópi safngesta enn betur.  

Þó litlu söfnin sem þegar hafa verið viðurkennd samkvæmt lögum séu litlar einingar 

þá þurfa þau engu að síður að standast þær kröfur sem til þeirra eru gerðar. Safnaráð 

hefur boðað eftirlit með þeim og mun heimsækja hvert safna, til að gera úttekt á 

starfseminni (Safnaráð, e.d.-g). Nú þegar þetta er skrifað eru liðin rúm þrjú ár frá því 

lögin tóku gildi og því er vert að kanna hvernig safnstjórum viðurkenndra safna gengur 

að starfa samkvæmt lögunum.  

 

1.2  MARKMIÐ RANNSÓKNAR OG RANNSÓKNARSPURNING 

Markmið rannsóknarinnar er að leita eftir viðhorfi safnstjóra viðurkenndra safna um 

hvernig þeim söfnum, sem þeir eru í forsvari fyrir, tekst að sinna þeim hlutverkum sem 

skilgreind eru í safnalögum.  
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Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar er:  

 

Telja stjórnendur viðurkenndra safna að  þeim takist að sinna þeim hlutverkum sem 

skilgreind eru í safnalögum? 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig gengur að innleiða safnalögin 

og hvernig safnstjórunum tekst að hrinda í framkvæmd því sem kveðið er á um í 

lögunum. Safnstjórar gegna lykilhlutverki hvað varðar innleiðinguna þar sem þeir bera 

ábyrgð á rekstri þeirra safna sem þeir eru í forsvari fyrir. Einnig er leitað eftir 

upplýsingum um hvaða úrræði söfn hafa yfir að ráða til að sinna hlutverki sínu þ.e. 

fjármagni, mannauði, þekkingu, húsakosti og tíma.  

Stjórnun menningarstofnunar á borð við safn jafnvel þó lítið sé krefst þess að 

stjórnandinn sinni mörgum ólíkum hlutverkum. Fá stöðugildi og takmarkað fjármagn 

lítilla viðurkenndra safna á Íslandi setur söfnunum skorður. Húsnæði og það rými sem 

söfnin hafa yfir að ráða er mjög mismunandi og er skortur á geymslurými fyrir safngripi 

staðreynd. Möguleikar stærri safna sem hafa yfir að ráða mannauði ættu að vera meiri 

en hjá minni söfnunum.  

Rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð hér á landi enda ekki langt frá því að 

safnalögin tóku gildi. Gert er ráð fyrir að rannsóknin muni hafa hagnýtt gildi bæði fyrir 

eigendur safna og söfnin sjálf. Formleg rannsókn á hvernig safnstjórum tekst að 

innleiða safnalögin gefur gagnlegar upplýsingar um stöðu mála og hvaða úrræði söfn 

hafa eða skortir til að vinna samkvæmt skilyrðum safnalaganna.  

 

1.3  FRÆÐILEG NÁLGUN 

Í safnalögum og siðareglum ICOM er fjallað um hlutverk safnstjóra. Stjórnun safna er 

áhugavert svið sem talsvert hefur verið fjallað um. Í handbók UNESCO um rekstur 

safna er fjallað um alla þætti safnstarfsins. Siðareglur ICOM eru þar til grundvallar og 

lagðar línur um starfsemi safna í heiminum. Þar er skýrt kveðið á um að ávallt skuli 

fara að lögum hvers lands og virða þá staðreynd að menningararfurinn er sameign þjóða 

og ekki til að hagnast af á fjárhagsgrundvelli. Kirsten Holmes og Alf Hatton (2008) 

rannsökuðu stjórnun safna í Bretlandi. Þar tala þau um að þjálfun og menntun skorti í 
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stjórnunarfræði safna og að nauðsynlegt sé að efla þekkingu á sviði stjórnunar innan 

safnafræðanna (Holmes og Hatton, 2008). Í sama streng taka Genoways og Ireland og 

benda á að þekking á stjórnun eigi ekki einungis að ná til safnstjóra heldur til safnafólks 

almennt sem sinni t.a.m. sýningastjórn, fræðslu og forvörslu (Genoways og Ireland, 

2003). 

Stutt er síðan safnalögin tóku gildi hér á Íslandi og því fróðlegt að skoða hvernig 

innleiðing þeirra hefur gengið. Fram hefur komið að söfn skortir fé m.a. til að sinna 

rannsóknum sem er eitt þeirra hlutverka sem skilgreind eru í lögunum (Ólöf  Gerður  

Sigfúsdóttir, 2014).  

Mikið hefur verið ritað um hlutverk stjórnenda og um eiginleika góðs stjórnanda. 

Hefðbundið hlutverk stjórnanda er að skipuleggja, leiða, eiga í samskiptum og stjórna. 

Henry Mintzberg telur að þannig sé raunveruleikinn ekki. Stjórnendurnir eru miklu 

fremur í öllu öðru, alltaf í viðbragðstöðu, að slökkva elda og eiga í margþættum 

samskiptum. Að hans mati þarf stjórnandinn að tileinka sér aðferðir stjórnunar til að ná 

árangri. Hann telur að hugmyndir um stjórnanda og leiðtoga hangi saman (e. 

communityship) og að stjórnun sé í sjálfu sér engin vísindi. Stjórnun snúist um að 

hrinda verkefnum í framkvæmd og að skilvirk og góð stjórnun sé skapandi og byggja 

beri á verkviti og innsæi (Mintzberg, 2013). Fólk sem starfar á söfnum getur nýtt sér 

aðferðir stjórnunarfræðanna því verkefnin eru mörg og krefjast flest þeirra utanumhalds 

og stjórnunar í senn. Miðlunarverkefni eins og sýningar eru sérstakt verkefni sem þarf 

að halda sérstaklega utan um. Gæta þarf að því að verkefnið sé innan fjárheimilda, sinna 

þarf markaðsmálum og standa fyrir fræðslu og viðburðum (Genoways og Ireland, 

2003). 

 

1.4  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Í þessari rannsókn er blönduðum aðferðum beitt með það að markmiði að fá sem 

heildstæðasta niðurstöðu. Ákveðið ferli er við gagnaöflun þar sem fylgt er eftir 

svokölluðu könnunarsniði (e. explanatory sequential design). Nýttar voru bæði  

eigindlegar og megindlegar aðferðir þ.e. blandaðar aðferðir. En til að hægt sé að tala 

um blandaða aðferð verður að vera hægt að tengja aðferðirnar saman á rökrænan hátt 

(Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  Fyrst var aflað eigindlegra gagna 

með því að taka þrjú viðtöl við safnstjóra lítilla viðurkenndra safna. Viðtölin voru 
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hljóðrituð og skrifuð upp orðrétt. Því næst voru þau þemagreind og fylgt eftir með því 

að leita í fyrirliggjandi gögn s.s. útgefnar skýrslur, stofnskrár safna, lög og rannsóknir 

sem tengjast viðfangsefni þessarar rannsóknar. Á grundvelli þeirrar greiningar og 

gagnaöflunar var unninn spurningalisti sem sendur var til safnstjóra allra viðurkenndra 

safna á Íslandi. Megintilgangur þess að nýta blandaðar aðferðir í þessari rannsókn er að 

dýpka skilning á viðfangsefninu og afla ítarlegri gagna til að svara 

rannsóknarspurningunni. Viðtölin gáfu tóninn og voru notuð sem grunnur fyrir 

spurningakönnunina.  

Úrtakið fyrir spurningakönnun er svokallað heildarúrtak og samanstendur þýðið af 

44 safnstjórum. Hvað þýðið varðar þá er það ekki fjölmennt og því auðvelt að ná til 

allra til að fá sem flest svör. Send var út spurningakönnun með lokuðum og opnum 

spurningum þar sem svarendum gafst kostur á að svara með eigin orðum og á ítarlegan 

hátt.  

 

1.5  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Rannsókn þessi hefur bæði hagnýtt og fræðilegt gildi fyrir eigendur safna og fyrir 

faglega stjórnun þeirra. Sveitarfélög eru í flestum tilvikum eigendur safna á Íslandi og 

því ættu upplýsingar frá safnstjórunum að vera áhugaverðar fyrir þau. Stefnumótun og 

pólitískar áherslur hafa áhrif á rekstur þeirra. Verkefnin sem skilgreind eru í safnalögum 

eru fjölmörg og þarf bæði fjármuni og mannafla til að hrinda þeim í framkvæmd. Með 

því að skoða hvaða úrræði söfnin hafa til að sinna grunnþáttum safnastarfsins þ.e. 

söfnun, rannsóknum, skráningu, varðveislu og miðlun, fást mikilvægar upplýsingar 

fyrir eigendur safna. Það er í verkahring eigenda safna eins og sveitarfélaga sem eiga 

söfnin að úthluta fé til starfsemi þeirra. Rannsóknin hefur fræðilegt gildi að því leyti að 

hér eru hugmyndir um stjórnun safna sem fag skoðaðar og settar í samhengi við 

hlutverk og þjálfun safnstjóra á Íslandi. Safnstjórinn gegnir lykilhlutverki þar sem hann 

ber ábyrgð á rekstri safnsins og því hvernig verkefnum er forgangsraðað (Safnaráð, e.d. 

-f).  Safnstjórinn deilir því fé sem safnið hefur úr að spila niður á verkefni þess. Það eru 

ekki allir safnstjórar viðurkenndra safna svo lánsamir að hafa starfsfólk sér við hlið og 

dæmi eru um að einungis hálft stöðugildi sé á viðurkenndu safni. Stærri söfn hafa meiri 

möguleika á að sinna þeim verkefnum sem skilgreind eru í lögunum. Safnkostur er 

hjarta hvers safns og í raun ástæðan fyrir tilvist þess. Hann er lítils virði án þekkingar, 
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mannauðs og rýmis. Safnkosturinn er grundvöllur safnastarfs en það er starfsfólk safna 

sem sinnir rannsóknum, varðveislu, fræðslu og miðlun til almennings. Lifandi 

safnastarf byggir á mannauði (Boylan, 2004). Siðareglur ICOM eru einnig vegvísir um 

starfsemi safna og grundvallast safnalögin á þeim.  

 

1.6  UPPBYGGING RITGERÐAR 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er rannsókninni lýst og markmið hennar kynnt. Val á 

viðfangsefni rannsóknar er rökstutt og rannsóknarspurningin lögð fram. Þá er fjallað 

um fræðilega nálgun verkefnisins og aðferðafræði rannsóknar kynnt. Fræðilegur 

bakgrunnur og hugtök rannsóknarinnar eru viðfangsefni annars kafla. Fjallað er um 

stjórnun safna og starfsumhverfi þeirra. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði 

rannsóknar. Fjallað er um þátttakendur rannsóknar og val á þeim. Einnig er gerð grein 

fyrir hönnun rannsóknar og rannsóknaraðferðum. Sagt er frá framkvæmd rannsóknar 

og greiningu gagna. Að síðustu er fjallað um réttmæti og áreiðanleika og gerð grein 

fyrir stöðu rannsakanda. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknar kynntar. Notaðar eru 

blandaðar aðferðir. Niðurstöður þriggja viðtala og svör við spurningakönnun eru settar 

fram bæði í texta og á myndrænan hátt. Umræður um niðurstöðu rannsóknar er 

viðfangsefni fimmta kaflans og í síðasta kafla ritgerðarinnar eru reifaðar hugmyndir um 

frekari rannsóknir ásamt lokaorðum rannsakanda. 
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2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Í þessum kafla verður fjallað um stjórnun safna sem fag og gerð grein fyrir kenningum 

sem tengjast viðfangsefninu. Safnastjórnun er áhugavert fag sem ekki hefur verið mikið 

fjallað um hér á landi. Starfsumhverfi safna er einnig til umfjöllunar þar sem skoðaðir 

eru þeir ytri þættir sem áhrif hafa á starfsemi safna á Íslandi. Byrjað er á því að gera 

grein fyrir þeim hugtökum sem rannsóknina varða.  

 

2.1 HELSTU HUGTÖK 

Þau hugtök sem notuð eru í rannsókninni og vert er að skilgreina svo ekki fari milli 

mála við hvað er átt, eru; viðurkennt safn, auðlindir / úrræði (e. resources) og 

starfsheitið safnstjóri.  

 

2.1.1 Viðurkennt safn 

Orðið safn (e. museum) er notað nokkuð almennt í íslenskri tungu. Í daglegu tali er 

orðið notað sem samheiti jafnt um sýningar, setur og skylda starfsemi. Þetta má m.a. 

sjá í tölfræðigögnum hjá Hagstofu Íslands þar sem ekki er gerður greinarmunur á safni, 

setri eða sýningum. Safnabókin (e. Museum Guide) sem gefin er út árlega er 

kynningarbók sem ætluð er til að markaðssetja menningarstarfsemi fyrir innlenda og 

erlenda gesti. Bókin heitir Safnabókin þó þar séu kynntar margskonar 

menningarstofnanir, minnisvarðar, sýningar og setur.  Orðið safn er því notað um allt 

framangreint. Ritstjóri bókarinnar segir í formála að finna megi upplýsingar um 160 

söfn í bókinni. Í daglegu tali er orðið safn notað á svipaðan hátt.  

Í safnalögum nr. 141/2011 kemur skýrt fram hvað átt er við með orðinu safn auk 

þess sem hlutverk safna er skilgreint. „Söfn í skilningi laga þessara eru varanlegar 

stofnanir sem starfa í þágu almennings og eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Þau skulu 

vera opin almenningi“.  

Sambærileg skilgreining er í siðareglum ICOM en þar segir:  

 

Söfn eru stofnanir með fastan rekstur sem ekki eru reknar til ágóða heldur 

til þjónustu við samfélagið og til framgangs þess, eru opnar almenningi og 

safna til sín, viðhalda, rannsaka, miðla og sýna – til skoðunar, 

menntunarauka eða ánægju – það sem til vitnis er um fólk og umhverfi 

þess, hvort tveggja hið sýnilega og hið ósýnilega (ICOM, 2015). 
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Safnaráð hefur það hlutverk í safnalögunum að fjalla um viðurkenningu safna og 

afturköllun viðurkenningar áður en tillögur þar að lútandi eru sendar 

ráðherra.  Markmiðið með viðurkenningu safna er að:  

 

... að efla starfsemi safna við varðveislu menningar- og náttúruarfs Íslands, 

tryggja að honum verið skilað óspilltum til komandi kynslóða, veiti fólki 

aðgang að honum og stuðla að aukinni þekkingu á þessari arfleifð og 

skilningi á tengslum hennar við umheiminn (Safnaráð, e.d.-d). 

 

Safnaráði er gert að setja söfnum skilmála varðandi húsakost, öryggismál, aðgengi, 

skráningarkerfi og annað faglegt starf sem söfn verða að uppfylla til að fá 

viðurkenningu safnaráðs (Safnaráð, e.d.-d). Telja má að almenningur geri ekki 

greinarmun á þeim hugtökum sem notuð eru í daglegu tali þ.e. viðurkenndu safni, 

sýningu eða setri. Því má velta fyrir sér hvaða þýðingu viðurkenningin hefur fyrir þessi 

45 söfn ef almenningi er ekki kunnugt um þýðingu orðsins. Söfnin sjálf og starfsfólk 

þeirra er meðvitað um viðurkenninguna enda auknar kröfur lagðar á starfsemi safnanna 

með tilkomu laganna. Í 4. gr. safnalaga segir: „Viðurkennt safn er safn sem ráðherra 

hefur veitt viðurkenningu að fenginni tillögu safnaráðs. Slíkt safn hefur tiltekið 

starfssvið eða starfssvæði sem er tilgreint í stofnskjali þess“. 

 

2.1.2 Safnstjórinn 

Í þessari rannsókn er hugtakið safnstjóri notað fyrir þá sem veita safni forstöðu. 

Mismunandi er hvaða starfsheiti er almennt notað. Við skoðun á heimasíðum 

viðurkenndra safna má sjá að ýmist eru notuð eftirfarandi starfsheiti:  

framkvæmdastjóri, forstöðumaður, safnstjóri og verkefnastjóri. Í safnalögum er fjallað 

um hlutverk forstöðumanna safna og orðið forstöðumaður notað. Þar segir í gr. 8 að 

„Forstöðumaður safns skal hafa menntun á ábyrgðarsviði safnsins eða hafa aflað sér 

hliðstæðrar hæfni á annan hátt“. Einnig er fjallað um ábyrgð safnstjóra varðandi útlán 

og varðveislu safngripa. 
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Í siðareglum Alþjóðaráðs safna ICOM sem að viðurkenndum söfnum starfa 

samkvæmt segir um forstöðumann:  

Forstöðumaður eða aðalstjórnandi safns gegnir lykilhlutverki og við 

ráðningu í slíka stöðu skal yfirstjórn hafa hliðsjón af þeirri þekkingu og 

þeim hæfileikum sem þörf er á til að sinna starfinu. Meðal hæfniskrafna 

þarf að vera krafan um fullnægjandi fagþekkingu, vitsmunalega færni og 

sterka siðferðisvitund (ICOM, 2015). 

Enn fremur kemur fram að forstöðumaður skuli bera ábyrgð gagnvart yfirstjórn og hafa 

aðgang að henni. Í leiðbeiningum Safnaráðs um hvað stofnskrár safna skuli innihalda 

er fjallað um hlutverk safnstjórans. Í leiðbeiningum sem Safnaráð gefur út um 

stofnskrár safna er lagt til að hlutverk og ábyrgð safnstjóra sé m.a. að taka ákvarðanir 

fyrir safnið innan samþykkts fjárhagsramma, varðandi starfsmannamál, söfnun, lán á 

minjum og vinnur safnstjóri líka í nánum tengslum við stjórn safnsins að stefnumótun 

(Safnaráð, e.d.-e). Í leiðbeiningum Safnaráðs um ritun stofnskrár er fjallað um hlutverk 

safnstjórans: 

 Safnstjóri starfar í umboði stjórnar. 

 Safnstjóri hefur sjálfstæði til þess að taka ákvarðanir fyrir safnið innan 

samþykkts fjárhagsramma, varðandi starfsmannamál, söfnun, lán á 

minjum og vinnur í nánum tengslum við stjórn safnsins að stefnumótun. 

 Safnstjóri ber ábyrgð á rekstri safns gagnvart stjórn þess. 

 Safnstjóri hefur aðgengi að eigenda/eigendum safnsins. 

 Safnstjóri fylgir siðareglum ICOM 

 (Safnaráð, e.d.-e).  

 

Safnstjórinn ber ábyrgð í samræmi við lög og siðareglur ICOM. Því er sjónum beint að 

þeim og varpað til þeirra spurningunni um hvernig stjórnendum viðurkenndra safna 

tekst að sinna þeim hlutverkum sem skilgreind eru í safnalögum.  

Margir sem áhuga hafa á safnstjórastarfinu átta sig jafnvel ekki á hver raunveruleiki 

starfsins er. Einkum á þetta við um lítil söfn þar sem það þarf að ganga í öll verk; að 

skúra gólfin, moka snjó, brosa og taka á móti gestum, sinna starfsmönnum og þeirra 

persónulegu málum, stemma af reikninga, skrifa skýrslur, skrá muni, setja upp 

sýningar, standa fyrir viðburðum, sitja fundi með stjórn, sækja um styrki, hvetja 

samstarfsfólk og vera leiðandi á vinnustað (Genoways og Ireland, 2003). Veruleikinn 
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er auðvitað annar á stærri söfnum þar sem möguleiki er á sérhæfingu og fleiri til að 

vinna verkin.  

 

2.1.3 Úrræði (e. resource) 

Þegar talað er um úrræði eða auðlindir skipulagsheildar er fyrst og fremst átt við 

mannauð og þá fjármuni sem að hún hefur yfir að ráða. Auðlindir geta verið bæði 

áþreifanlegar (e. tangible resources) t.d. húsnæði, fjármagn, tæki, en óáþreifanlegar 

auðlindir (e. intangible resources) eru t.a.m. þekking, upplýsingar og virðing. 

Hefðbundin hlutverk stjórnandans eru að áætla, skipuleggja, leiða og fylgjast með í 

samræmi við heildarmarkmið skipulagsheildarinnar.  Hlutverk stjórnandans felur í sér 

m.a. að stýra öllum þáttum innan skipulagsheildarinnar miðað við þær auðlindir eða 

úrræði sem úr er að spila (Boddy, 2011). 

Ólöf Gerður Sigfúsdóttir gerði rannsókn fyrir Safnaráð um umfang og skipulag 

rannsókna í íslensku safnastarfi. Í niðurstöðum Ólafar kemur fram að ýmislegt stendur 

í vegi fyrir því að söfn geti lagt stund á rannsóknir. Hún nefnir skort á fjármagni, 

mannauði og stuðningi frá yfirvöldum (Ólöf  Gerður  Sigfúsdóttir, 2014).  Meirihluti 

viðurkenndra safna eru lítil eða með færri en fimm stöðugildi á ársgrundvelli. Þá liggur 

fyrir að þær auðlindir eða úrræði sem söfn hafa yfir að ráða eru takmarkaðar. 

Stofnanirnar eru fámennar og það fé sem er til umráða dugir ekki. Húsnæði safna setur 

þeim einnig skorður og oft er skortur á geymslurými fyrir safngripi (Þóra Ólafsdóttir, 

2012). 

 

2.2 STJÓRNUN SAFNA 

Í handbók UNESCO um rekstur safna er fjallað um alla þætti safnstarfsins. Siðareglur 

ICOM eru þar til grundvallar og lagðar línur um starfsemi safna í heiminum. Þetta er 

handbók fyrir uppbyggingu, hlutverk og rekstur safna. Línur eru skýrar og áhersla á 

sanngildi eða trúverðugleika (e. authenticity) menningararfsins. Þar er skýrt kveðið á 

um að ávallt skuli fara að lögum hvers lands og virða þá staðreynd að 

menningararfurinn er sameign þjóða og ekki til að hagnast af á fjárhagsgrundvelli. Söfn 

eru ekki rekin í hagnaðarskyni (Lewis, 2004). 

Í bókum um safnastjórnun er yfirleitt fjallað um stór söfn og starfsemi þeirra. Söfn 

þar sem fjöldi starfsfólks vinnur. Þar hefur hver og einn sitt hlutverk og skyldur. Sá sem 
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rannsakar, forvörðurinn, sýningastjórinn, öryggisvörðurinn og safnkennarinn. Hópur 

sem þarf að ganga í takt og sinna starfi sínu í samræmi við yfirlýsta stefnu safnsins og 

í anda siðareglna (Genoways og Ireland, 2003). Til að ná sameiginlegum markmiðum 

stofnunarinnar þá er mikilvægt að yfirlýst stefna sé skjalfest og skýrt sé kveðið á um 

sérsvið og samstarf á stofnuninni. Siðareglur eru því mikilvægt hjálpartæki í starfsemi 

safnanna. Safnafólk þarf að leysa úr margvíslegum siðferðilegum spurningum varðandi 

meðferð safngripa, varðveislu, sýningar og lán gripa. Siðareglur, yfirlýst stefna safna 

og lög marka ramma sem hjálpa safnastarfinu og vísa vegin (Gary, 2004).   

Holmes og Hatton (2008) rannsökuðu stjórnun safna í Bretlandi og birtu grein í 

tímaritinu Museum Mangament and Curatorship 2008. Þar tala þau um að þjálfun og 

þekkingu skorti á stjórnun safna og að viðhorf safnafólks hafi almennt verið fremur 

neikvætt til stjórnunarfræða. Stjórnun sé hugtak sem á uppruna sinn í viðskipta- og 

markaðsfræðum og því óskylt starfsemi safna. Hatton og Holmes telja aftur á móti að 

nauðsynlegt sé að efla beri þekkingu á sviði stjórnunar innan safna. Enn fremur að 

rannsaka beri sérstaklega stjórnun safna. Í sama streng taka Genoways og Ireland 

(2003) og benda á að þekking á stjórnun eigi ekki einungis að ná til safnstjóra heldur 

til safnafólks almennt sem sinni t.a.m. sýningastjórnun, fræðslu og forvörslu. Hatton og 

Holmes benda á að hráar stjórnunarkenningar sem ættaðar eru úr viðskiptalífinu eigi 

ekki við rekstur safna á sama hátt og almennan rekstur fyrirtækja því söfn séu ekki rekin 

í hagnaðarskyni og hafa því hlutverki að gegna að varðveita og sýna menningararf 

þjóða. Söfn sem sækja um styrki úr ýmsum sjóðum þurfa að skila greinargóðum 

skýrslum um verkefni og stjórnun. Þannig gera þeir sem úthluta styrkjum kröfu um 

upplýsingar um verkaferla og meðferð fjármuna. Í Bretlandi geta söfn sótt um styrki í 

lottósjóðinn (e. Heritage Lottery Fund ) og á Íslandi sækja viðurkennd söfn um styrki 

til safnasjóðs og senda inn ítarlegar skýrslur með fjárhagsáætlun, tímaáætlun um 

markmið og tilgang verkefna. Að mati Hatton og Holmes hafa söfn brugðist við 

utanaðkomandi kröfum um góða stjórnunarhætti t.d. vegna umsókna í sjóði.  

Safn þarf að byggja upp traust og sýna fram á trúverðugleika. Það ber ábyrgð á 

túlkun á menningararfinum í formi sýninga og annarrar miðlunar (Lewis, 2004). 

Almenningur og komandi kynslóðir eru hinir raunverulegu eigendur menningararfsins.  

Söfn starfa í almannaþágu og eru rekin af almannafé því ætti allt starf safna að 

endurspegla þá staðreynd. Allar stofnanir sem starfa með hagsmuni almennings að 

leiðarljósi verða að stýra málefnum sínum af metnaði. Söfn eru í raun vörsluaðilar 
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menningararfleifðar og náttúruminja almennings. Stjórnun og rekstur safna skyldi því 

nálgast af ábyrgð og virðingu (Gary, 2004).  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því Frederick Taylor (1911) kynnti hugmyndir 

sínar um vísindalega stjórnun. Þar sem manneskjan var aðeins hlekkur í 

framleiðslukeðjunni og allt átti að renna smurt áfram eins og vél. Kenningar um 

mannauðsstjórnun (e. human resource management) breyttu sýninni á rekstur fyrirtækja 

og stofnana. Manneskjan sjálf skipti þar höfuðmáli. Mannauðsfræðin fjalla um allt sem 

viðkemur starfsfólki frá umsóknarferli til starfsloka. Gríðarlega mikið hefur verið 

rannsakað og ritað um þetta svið stjórnunar sem lítur að mannauðsstjórnun og hjá 

stórum stofnunum og fyrirtækjum er sérstök staða mannauðsstjóra (Armstrong, 2009). 

Í handbók UNESCO um starfsemi safna er fjallað sérstaklega um mannauð safna. Á 

söfnum starfar fólk sem hefur menntun og býr yfir sérhæfingu á sínu sviði. Mikilvægt 

er að hlúa að mannauðinum því það er starfsfólkið sem vinnur vinnuna sem er hjarta 

hvers safns (Gary, 2004). 

Drucker (1954) kom hugtakinu stjórnun (e.management) á kortið. Síðan þá hafa 

margar hugmyndir verið kynntar um fyrirbærið. Mikið hefur verið ritað um 

stjórnunarstíl, eðli stjórnunar og um leiðtoga (e. leaders) og hæfni hans til að leiða. Í 

bók sinni Simply Management fjallar Mintzberg (2013) um stjórnun eða einfaldlega 

stjórnun þar sem einkenni, innihald og fjölbreytni starfsins eru skoðaðar. Áskoranir sem 

mæta stjórnendum og hvernig þeir geta tamið sér að vera góðir stjórnendur. Mintzberg 

telur mikilvægt fyrir stjórnendur að skilja starfið og hvað felst í því. Árið 1960 

rannsakaði hann fimm stjórnendur í eina viku og kynnti niðurstöður í bók sinni The 

Nature of Managerial Work (1973). Á tíunda áratugnum tók hann upp þráðinn á ný. 

Hann eyddi degi með 29 stjórnendum ýmiss konar fyrirtækja og stofnana. Rannsóknin 

var á margan hátt afhjúpandi. Niðurstöður sínar birti hann í bókinni Managing (2009). 

Í stuttu máli voru niðurstöðurnar þær að stjórnendur voru ekki eingöngu í þessum 

hefðbundnu hlutverkum þ.e. að skipuleggja, samhæfa, áætla, líta eftir og eiga í 

samskiptum. Stjórnendurnir voru miklu fremur í öllu öðru, alltaf í viðbragðstöðu, að 

slökkva elda og eiga í samskiptum. Hann spyr: Hvernig litist þér á að vera stjórnað af 

einhverjum sem ekki leiðir? Eða hvernig þætti þér að vera með leiðtoga sem ekki 

stjórnaði? Mintzberg telur að við séum of upptekin af leiðtogafræðum og að það skorti 

fremur stjórnun því leiðtogafræðin einblína um of á einstaklingin. Hann leggur áherslu 

á að líta beri á að hugmyndir um stjórnanda og leiðtoga sem samhangandi (e. 
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communityship). Mintzberg telur að stjórnun séu engin vísindi eða sérstakt fag. 

Stjórnun snýst um að hrinda verkefnum í framkvæmd og það séu engin vísindi. Vísindin 

byggja á því að upplýsingum er safnað saman á kerfisbundinn hátt með rannsóknum 

sem er ekki hlutverk stjórnunar. Stjórnun snýst um að hrinda verkefnum í framkvæmd. 

Skilvirk og góð stjórnun er meira í ætt við list (e. art) sem á rætur sínar í verkviti eða 

fagmennsku (e. craft). Listrænt auga veitir innsýn og innsæi. Fagmennskan vísar til þess 

að við lærum af reynslunni, þurfum að finna út úr hlutunum og hvernig þeir virka. 

Stjórnandinn verður sér út um reynslu. Hægt er að líta á stjórnun sem þríhyrning þar 

sem listin, verkvitið og vísindin mætast. Listin (e. art) – þar kvikna hugmyndir og 

samhljómurinn; Fagmennskan (e. craft) tengir allt saman, býr til áþreifanlega upplifun 

og vísindin veita okkur undirstöðu í gegnum kerfisbundna greiningu á þekkingu 

(Mintzberg, 2013). 

Hvað gerðist daginn sem þú varðst stjórnandi? Fékkstu einhverja leiðsögn? Þetta eru 

dæmi um spurningar sem Henry Mintzberg lagði fyrir stjórnendur í rannsókn sinni um 

eðli stjórnunar. Tilgangurinn var að kalla fram álit á því hvað breyttist við það að 

viðkomandi tók við stjórnunarstarfi. Hvernig á að stjórna jafningjum á sama sviði. 

Flestir yppta öxlum við þessum spurningum og bæta svo við að þeir hafi þurft að finna 

út úr þessu sjálfir. Hafi smátt og smátt lært af reynslunni (Mintzberg, 2013).  

Fólk sem starfar á söfnum getur nýtt sér aðferðir stjórnunarfræðanna t.d. eru 

miðlunarverkefni eins og  sýningar sérstök verkefni sem þarf að halda utan um. Gæta 

þarf að verkefnið sé innan fjárheimilda, sinna þarf markaðsmálum og standa fyrir 

fræðslu og viðburðum (Genoways og Ireland, 2003). Söfn eru spennandi vinnustaðir 

en það eru margvísleg verkefni sem krefjast skapandi úrlausna. Safnstjórinn þarf að 

sinna mörgum ólíkum hlutverkum því oft á tíðum er enginn annar til að sinna því sem 

þarf að gera. Genoways og Ireland fjalla um stjórnun og skipulag safna í bók sinni 

Museum Administration. Þar er sérstaklega fjallað um starfsmannamálin og stjórnun. 

Söfn leggja fram yfirlýsta stefnu, starfa í anda siðareglna og leggja fram stefnu um 

hlutverk og skilgreina gildi. Það er þó algengt að starfsmannastefna sé ekki til eða sitji 

á hakanum, einkum hjá litlum söfnum. Söfn ættu að leggja áherslu á að marka stefnu í 

mannauðsmálum og tengja við stefnu safnsins og starfsemi þess (Genoways og Ireland, 

2003). Í handbók UNESCO fjallar Boylan (2004) um stjórnendur safna. Handbókin er 

leiðbeiningarrit fyrir söfn og var gefin út 2004 af Alþjóðaráði safna, ICOM. Boylan 

leggur áherslu á mikilvægi starfsfólks safna. Þó safnkosturinn sé það sem söfnin snúast 
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um þá er hann lítils virði án manneskjunnar sem rannsakar, varðveitir, miðlar og veitir 

fræðslu til gesta safnsins. Mestu dýrgripir safnsins verða lítils virði án aðkomu hæfs 

starfsfólks (Boylan, 2004). 

Í UNESCO handbókinni skilgreinir Edson (2004) fjóra grunnþætti góðrar stjórnunar 

allra safna án tillits til stærð þeirra, þeim fjármunum sem þau hafa yfir að ráða, safnkosti 

og gestafjölda. Stjórnandinn á að leiða, leiðbeina, hafa skýra sýn á starfsemina og starfa 

í anda þess lagaumhverfis og siðareglna sem gild eru í hverju landi og um það safn sem 

hann stýrir. Án faglegrar stjórnunar getur safn ekki veitt viðeigandi umsjón með 

safnkosti, staðið fyrir vönduðum sýningum eða fræðsluverkefnum  (Edson, 2004). 

Hagsmunaaðilar (e. stakeholders) safna geta verið margir og oft þurfa safnstjórar að 

vera í samskiptum við þá. Flest söfn starfa með stjórn sem fundar reglulega með 

safnstjórum og öðrum starfsmönnum safna. Þá starfa á sumum söfnum sjálfboðaliðar 

og vinafélög. Eigendur safna sem í flestum tilvikum á Íslandi eru sveitarfélög eru í 

margvíslegum samskiptum við safnstjórana. Sum söfn eru í sameiginlegri eigu 

nokkurra sveitarfélaga (Þóra Ólafsdóttir, 2012). Í safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu 

2010–2014 er lögð áhersla á samvinnu milli safna og við aðra aðila s.s. háskóla, 

menningarstofnanir og félagasamtök. Þá er einnig komið inn á samfélagslegt hlutverk 

safna og mikilvægi þess að aðgengi að söfnum sé fyrir alla (Þjóðminjasafn Íslands, 

2010). 

Safnstjórinn þarf að vera í góðum samskiptum við hagsmunaaðila og hlusta á öll 

sjónarmið. Sögu og menningarminjastaðir eru þess eðlis að margir hafa skoðanir á 

þeim, hvernig þeir eigi að vera og hvaða hlutverki þeir eiga að gegna. Álit 

hagsmunaaðila og aðkoma að uppbyggingu og rekstri safna getur verið mikil og 

stuðningur þeirra því mikilvægur (Mckercher og Cros, 2002). Til hagsmunaaðila teljast 

líka allir gestir safna. Markhópar safna eru meðal annars innlendir og erlendir gestir 

sem heimsækja söfn til að fræðast, upplifa og kynnast þeirri sögu sem söfnin miðla. 

Þarfir og væntingar gestahópa eru mismunandi. Söfnum ber samkvæmt lögum að sinna 

fræðslu skólanemenda án gjaldtöku. Skólahóparnir eru börn í grunn- og leikskólum, 

ungt fólk í framhalds og háskólum. Innlendir gestir eru til dæmis eldri borgarar, 

fjölskyldufólk og margvíslegir áhugahópar. Þannig að gestahópurinn er mismunandi og 

þurfa söfn að miðla með margvíslegum sýningum, viðburðum og fræðslu til þessara 

hópa.  
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Að áliti Mintzberg (2013) er engin ein leið til að stjórna því stjórnun veltur á 

aðstæðum hverju sinni. Góð stjórnun er blanda af verkviti með örlitlu listrænu innsæi 

ásamt vísindalegum grunni. Að hans mati ber ekki að líta á stjórnun sem sérstaka 

starfsgrein. Öfugt við verkfræði eða læknisfræði er stjórnun ekki sérstök starfsgrein. Fá 

okkar myndu treysta lækni sem ekki hefur menntað sig sérstaklega í faginu. Mintzberg 

er tortrygginn á hinar hefðbundnu stjórnunarfræðikenningar eins og þær hafa verið 

skilgreindar. Stjórnendur eru eins góðir og hæfni þeirra leyfir og möguleiki þeirra á að 

finna út úr hlutunum á hugvitsaman hátt með eigin leiðum. Hann telur að 

raunveruleikinn sé sá að starf stjórnandans einkennist af hraða og áreiti. Stjórnun er 

starf þar sem stjórnandinn þarf að vera gagntekinn af viðfangsefninu. Stjórnandinn er 

aldrei laus frá starfi sínu, hann getur aldrei gælt við þá hugsun að það sé ekkert sem á 

eftir að gera. Öfugt við verkfræðinginn sem veit nákvæmlega þegar hönnun brúarinnar 

er lokið. Flest sérhæfð störf krefjast sérhæfingar og einbeitingar. Starf forritara er dæmi 

um slíkt starf því hann þarf að geta sökkt sér ofan í verkefnið með fullri einbeitingu. 

Stjórnendur geta ekki vænst slíks næðis í sínum störfum nema þegar þeir loka sig af t.d. 

við fjárhagsáætlanagerð. Lítill friður, mikil truflun, er það sem leggst á stjórnendur og 

sú tilfinning að þeir eigi eftir að gera eitthvað og að þeir hefðu getað gert betur. Chong 

(2010) fjallar um áskorun menningarstjórnenda í bók sinni Arts Management. Hann er 

mjög gagnrýninn á hefðbundnar kenningar og hann efast um hvort heimfæra megi 

tungumál hinna hefðbundnu stjórnunarfræða upp á list- og menningarstofnanir. 

Tungumál markaðsvæðingarinnar eða viðskiptavinavæðingin geti leitt til einsleitni og 

smættunar þar sem krafan um hagnað á ekki við í öllum tilvikum. Að mati Chong standa 

stjórnendur frammi fyrir þrenns konar áskorunum þ.e. að tryggja gæði og 

trúverðugleika (e. authenticity), aðgengi almennings – ekki bara elítunnar og að þeir 

þurfi að tileinka sér aðsjálni. Fjármunir þurfa að duga svo endar nái saman þar sem farið 

er með opinbert fé og fé frá styrktaraðilum. Stjórnandinn þarf að stjórna sambandinu 

milli allra hagsmunaaðila; eiganda, gesta, starfsmanna og samfélagins. Það sé hin 

raunverulega áskorun í stað þess að einblína á mælikvarða eins og tekjur og gestafjölda 

(Chong, 2010). 

Erfitt getur verið að nota módel úr stjórnunarfræðinni en það getur aftur á móti verið 

gagnleg aðferð sem kemur að hagnýtum notum fyrir skipulagsheild eins og söfn. Söfn 

eru menningarstofnanir sem m.a. sinna miðlunarhlutverki og standa fyrir margvíslegum 

listviðburðum. Eins og kemur fram í siðareglum ICOM og safnalögum þá eru söfn ekki 
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rekin í hagnaðarskyni og því gilda önnur lögmál um rekstur þeirra en fyrirtækis á 

markaði. Í siðareglum ICOM er fjallað um ráðningu forstöðumanns eða aðalstjórnanda. 

Þar kemur fram að hann skuli vera lykilmaður og að við ráðningu hans ber að huga að 

þekkingu og hæfileikum sem henta starfinu. Enn fremur að hann hafi viðunandi 

þekkingu í bland við heiðarleika og vandaða framkomu. Forstöðumaður skal vera 

ábyrgðarmaður gagnvart stjórnvaldi sem ræður yfir viðkomandi safni og vera í beinu 

sambandi við þá sem fara með stjórn (Íslandsdeild ICOM, 2015). Stjórnandinn ber líka 

ábyrgð, hefur vald til að þróa hugmyndir, hrinda þeim í framkvæmd með það að 

leiðarljósi að miðla menningararfi eða listaverki svo safngestir fái notið. Undirbúningur 

og skipulagning verkefna er stór hluti innra starfs safnstjórans í samræmi við markmið 

og hlutverk safns (Genoways og Ireland, 2003). Aukin fagmennska og kröfur gesta um 

einstakar sýningar, viðburði, skemmtun og upplifun eru áskoranir safna í nútímanum 

og í framtíðinni. Genoways og Ireland fjalla um áskoranir safna í nútímanum og þá 

staðreynd að almenningur geri stöðugt meiri kröfur til safna. Sýningar eiga að vera allt 

í senn; trúverðugar, einstakar, fróðlegar, gagnrýnar og skemmtilegar. Þær eiga að taka 

á málefnum samtímans og laða að gesti með sem fjölbreyttustu móti. Stjórnir og 

eigendur safna hafa einnig væntingar á svipuðum nótum. Með aukinni menntun og 

sérfræðiþekkingu gerir starfsfólk safna einnig kröfur um að safnið haldi í við önnur 

söfn og starfi faglega. Söfn þurfi að tileinka sér það nýjasta í heimi tækninnar. Lífleg 

miðlun getur bæði verið á netinu og á sýningum. Sýna þarf frumleika á 

samfélagsmiðlum til að vekja athygli á starfseminni og laða fólk að. Genoways og 

Ireland tala um þá samkeppni sem söfn eiga við aðrar menningarstofnanir og tala um 

að forðast beri Disney væðingu og líta á fjölda gesta sem mælikvarða á gæði safna. Til 

að bregðast við þessari þróun telja þeir að söfn þurfi safnstjóra sem leiða og leggja 

áherslu á að söfn tileinki sér stefnumiðaða stjórnunarhætti.  

Safnstjórinn þarf að hafa ástríðu fyrir starfi sínu og vinna í anda stefnumótunar 

safnsins þar sem framtíðarsýn hefur verið skilgreind. Safnstjórinn þarf að hafa hugrekki 

og kjark til að leiða safnið á síbreytilegum tímum. Huga að fjölbreytileika mannlífsins 

og þess samfélags sem safnið starfar í. Einnig er lögð áhersla á mikilvægi teymisvinnu 

þar sem ólíkir starfsmenn koma sama og leggja fram krafta sína og sérfræðiþekkingu. 

Að síðustu þarf safnstjórinn að kynna árangur þess safns sem hann er í forsvari fyrir. 

Hann þarf að leita í smiðju markaðsfræðinnar til að kynna hvað safnið hefur upp á að 



 

 

 
25 

 

bjóða, láta gesti vita af starfseminni og laða þannig að gesti og hæft starfsfólk 

(Genoways og  Ireland, 2003). 

Í rannsókn Holmes og Hatton (2008) um söfn og stjórnun er velt upp spurningunni 

um hvers vegna stjórnun safna sem sérstök grein hafi ekki átt upp á pallborðið í 

Bretlandi. Sumir innan safnageirans líta svo á að stjórnendur geri fátt annað en koma 

með kröfur um skýrslugerð og eilíf fundahöld en vilja frekar frið til að sinna 

safnkostinum og fræða gesti safnsins. Í bókinni The Manual of Museum Management 

benda höfundar á að stjórnandinn þurfi að vera leiðandi í starfi. Ef hann er ekki leiðandi 

þá hefur það áhrif á bæði starfsfólk og gesti. Spurningin er, hvað er áhrifarík stjórnun 

og af hverju þurfa söfn að tileinka sér stjórnun sem fag. Í bókinni kynna þau klassískt 

módel stjórnunar safna. Tilgangur stjórnunar er að gera starfið auðveldara bæði fyrir 

starfsfólk og safnið og búa þannig í haginn svo hægt sé að sinna safnastarfinu í anda 

yfirlýstrar stefnu þess. Markviss stjórnun auðveldar vinnuna að settum markmiðum 

(Lord og Lord, 2009). Tilgangur stjórnunar er að auðvelda (e. facilitate) ákvarðanir (e. 

decisions). Út frá þessum skilningi er hægt að meta stjórnun safnsins. Söfn eru í eðli 

sínu flóknar menningarstofnanir vegna þess að starfsemin snýst bæði um að safna, 

varðveita menningararfinn og einnig að miðla með fulltingi skapandi greina, 

sérfræðinga og vísindamanna. Þá má ekki gleyma hinu samfélagslega hlutverki og hinu 

pólitíska (Lord og Lord, 2009). 

 

2.3 STARFSUMHVERFI SAFNA 

Til að skoða ytra starfsumhverfi viðurkenndra safna er gagnlegt að beita PESTEL 

greiningu. Með því móti er hægt að kortleggja þá áhrifaþætti sem hafa áhrif á starfsemi 

þeirra. Ytra starfsumhverfi getur verið breytilegt og oft háð ákveðinni óvissu í 

umhverfinu. PESTEL (e. political, economy, social, technical, legal, environment) 

greinir áhrifaþætti eins og stjórnmál, efnahagsmál, samfélag, tækni, lög og reglugerðir, 

náttúru og umhverfi (Kotler, 1998; Timothy Ambrose, e.d.). Hér verður rýnt í þessa 

áhrifaþætti sem hafa áhrif á starfsumhverfi safna.  

 

2.3.1 Lagalegt umhverfi 

Lagaumhverfi það sem söfnum er gert að starfa eftir er vert skoðunar. Safnalögin nr. 

141/2011 hafa verið nefnd hér áður. Þá hafa ýmis önnur lög og reglugerðir áhrif á 
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umgjörð og starfsemi safnanna. Fer það eftir tegund þeirra, eignarhaldi og 

ábyrgðasviði: Reglugerð um viðurkenningu safna nr. 900/2013, lög um Þjóðminjasafn 

Íslands nr. 140/2011, myndlistarlög nr. 64/2012, lög um menningarminjar nr. 20/2012, 

lög um Náttúruminjasafn Íslands nr. 35/2007 og Stjórnsýslulög nr. 37/1993 (Safnaráð, 

e.d.-b). Til viðbótar við þessa upptalningu eru lög sem snúa að starfsmannamálum, 

húsnæði, öryggismálum, aðbúnað á vinnustað og fleiri. Ramminn er skýr og að mörgu 

að hyggja.  

 

2.3.2 Stjórnmálalegt umhverfi 

Stjórnmál og mismunandi hugmyndafræðilegar áherslur hafa bein áhrif á rekstur safna. 

Á fjögurra ára fresti minnst er kosið bæði til Alþingis og til sveitastjórna. Sveitarfélögin 

eiga söfnin í flestum tilvikum þannig að sveitastjórnir geta haft áhrif á starfsemi safna 

út frá mismunandi pólitískri sýn. Færst hefur í vöxt að sveitarfélög og landshlutasamtök 

setji menningarstefnu sem söfnum sem undir stefnuna heyra ber að taka mið af (Gerður 

Jónsdóttir, 2009). Úthlutun fjár er einnig í höndum ríkis og sveitastjórna sem og 

áherslur um uppbyggingu eða niðurskurð. 

Þegar ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar tók við 2013 mátti greina 

sérstakar áherslur í safnamálum á Íslandi. Áhugi virtist vera á því að gera þjóðmenningu 

hátt undir höfði og voru tvær menningarstofnanir þ.e. Þjóðminjasafn Íslands og 

Minjastofnun Íslands færðar undir forsætisráðuneyti með forsetaúrskurði nr. 71/2013. 

Var þetta reyndar öfugt við það sem Ríkisendurskoðun lagði til í skýrslu sinni 2009, 

þar sem lagt var til að mennta- og menningarmálaráðuneytið hefði forræði yfir 

menningarmálum og þar með söfnum (Ríkisendurskoðun, 2009). Alþingi samþykkti í 

mars 2013 að marka stefnu í menningarmálum á Íslandi. Menningarstefnan markar 

ákveðna umgjörð um starfsemi menningarstofnana í eigu ríkisins og ber þeim því að 

taka tillit til stefnunnar í starfseminni (Menningarstefna, 2013). Í menningarstefnunni 

má finna leiðarljós og framtíðarsýn í menningarmálum fyrir Ísland. Söfnin eru auðvitað 

hluti þeirrar heildarstefnu.  

 

2.3.3 Efnahagslegt umhverfi 

Viðurkennd söfn í opinberri eigu reiða sig á fjárframlag frá sveitarfélögum og ríki.  

Flest lítil söfn á Íslandi eru í eigu sveitarfélaga (Þóra Ólafsdóttir, 2012; Ólöf  Gerður  

Sigfúsdóttir, 2014). Viðurkennd söfn eiga kost á að sækja um í safnasjóð til að standa 
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undir ákveðnum skilgreindum verkefnum. Flest safnanna hafa tekjur af sölu 

aðgangsmiða og minjagripa (Þóra Ólafsdóttir, 2012). Miðað við þau hlutverk sem 

söfnunum er ætlað samkvæmt lagaramma þá er fé til allra þeirra verkefna af skornum 

skammti. Þá búa mörg safnanna við þröngan húsakost t.d. hvað varðar geymslur, 

sýningaraðstöðu og til rannsókna (Þóra Ólafsdóttir, 2012). Söfn hafa kost á að sækja í 

sjóði s.s. menningarsamninga landshlutanna, til einkaaðila og fleiri. Með aukinni 

ferðaþjónustu hafa söfn átt þess kost að leggja áherslu á móttöku ferðamanna og selja 

minjagripi.  

Í meistararitgerð Þóru Ólafsdóttur í safnafræði er gerð ítarlega greining á 

rekstrarumhverfi safna í eigu annarra en ríkisins. Í ritgerðinni tekur hún saman 

upplýsingar um rekstur 52 safna sem sóttu um styrk til safnasjóðs 2010. Hafa ber í huga 

að rannsókn Þóru er gerð áður en safnalögin tóku gildi. Fram kemur að þau söfn sem 

rekin eru af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu hafi traustari rekstrargrundvöll en 

önnur söfn sem t.d. eru í eigu sveitarfélaga á landsbyggðinni og þau sem eru 

sjálfseignarstofnanir. Þóra álítur að móta þurfi langtímastefnu hvað varðar úthlutun 

fjármagns úr opinberum sjóðum til safnastarfs. Þetta sjónarmið kallast á við niðurstöðu 

úttektar Ríkisendurskoðunar frá 2009 um muna og minjasöfn. Fram kemur í rannsókn 

Þóru að hjá 34 þeirra safna sem hún skoðaði voru 65% forstöðumanna í 100% 

starfshlutfalli. Hjá níu söfnum starfaði forstöðumaður í 75-99% starfshlutfalli og 

áhugavert er að sjá að á tveimur söfnum fengu safnstjórar ekki laun en gáfu samt upp 

að þeir væru í 100% starfi. Konur voru safnstjórar 27 safna en karlmenn 25 safna. Þegar 

litið er á fjölda ársverka í þeim söfnum sem Þóra skoðaði kemur í ljós að meðalfjöldi 

ársverka 50 safna var 3,83. Eins og fram kemur hér að ofan skoðaði Þóra einungis þau 

söfn sem sóttu um í safnasjóð. Úthlutunarreglur sjóðsins árið 2010 útilokuðu að söfn 

sem fengu fast framlag frá ríkissjóði gætu sótt um. Á þessu varð breyting þegar söfn 

gátu sótt um viðurkenningu í kjölfar samþykktar Alþingis á safnalögunum sem tóku 

gildi 1. janúar 2013. Því ber að skoða rannsókn Þóru í ljósi þeirra reglna og laga sem 

giltu árið 2010 (Þóra Ólafsdóttir, 2012). 

 

2.3.4 Samfélag og umhverfi 

Samsetning samfélagsins hefur einnig áhrif á starfsumhverfi safna s.s. aldur og kyn, 

áhugasvið og tískusveiflur. Hvers konar samfélag er það sem þau er staðsett í. Mörg 

safnanna sem um er að ræða eru á landsbyggðinni og því gætir árstíðasveiflna í 
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heimsóknum. Áhrifa ferðaþjónustu gætir yfir sumarmánuðina og þurfa söfn að bregðast 

við með miðlun á öðrum tungumálum en íslensku bæði í leiðsögn og með 

kynningarefni. Á undanförnum árum hafa söfn tekið þátt í margvíslegu samstarfi við 

ferðaþjónustuaðila á sínu svæði (Sigurjón Baldur Hafsteinsson o.fl., 2015). Í 

safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu 2010–2014 er lögð áhersla á samfélagslegt hlutverk 

safna. Þar eru söfn hvött til virkrar samfélagslegrar þátttöku. Söfnun muna og heimilda 

á að vera í þágu samfélagsins og mikilvægt að aðgengi almennings og fræðimanna sé 

tryggt. Enn fremur eru söfn oft hvött til að hafa frumkvæði að ýmiss konar verkefnum 

í samvinnu við sitt nær samfélag t.d. með stofnun vinafélaga og hollvinasamtaka. Söfn 

eru líka þjónustustofnanir og ber að sinna fræðslu til almennings og nemenda. Með 

breyttri samsetningu samfélagsins þurfa söfn að vera meðvituð um að miðla og fræða 

ólíka hópa um menningararfinn. Enn fremur eru söfnin hvött til að vera virk í 

samfélagsumræðunni og safna samtímaheimildum (Þjóðminjasafn Íslands, 2010). 

 

2.3.5 Tæknilegt umhverfi 

Söfn eins og aðrar skiplagsheildir í nútímasamfélagi þurfa að fylgjast með 

tækniframförum. Í markaðs- og fræðslumálum nýta söfn rafræna miðlun í auknu mæli. 

Heimasíður og samfélagsmiðlar eru tól sem flest lítil viðurkennd söfn nýta til miðlunar 

á fróðleik og í kynningarskyni. Á heimasíðum gefst söfnum tækifæri til að miðla 

rannsóknum, fræðslu og sýningum auk þess sem síðan er notuð í markaðssetningu. 

Nýjasta tækni er aftur á móti kostnaðarsöm og veltur það á fjárhagslegum úrræðum 

safna hvort mögulegt er að festa kaup á búnaði eða setja upp sýningar sem krefjast 

tæknilegrar útfærslu. Söfn hafa eins og aðrar skipulagsheildir þurft að aðlaga sig að 

breyttum heimi. Undanfarinn áratug hafa orðið miklar breytingar á safnastarfi og gestir 

safna gera meiri kröfur um upplifun og skemmtun. Þeirri kröfu mæta söfn í gegnum 

margskonar miðlun, fræðslu af ýmsu tagi m.a. með hjálp rafrænnar miðlunar (Sandell 

og Janes, 2007).  

Sarpur er viðurkennt skráningakerfi sem flest viðurkennd söfn á Íslandi nota til að 

skrá upplýsingar um safnkost sinn. Söfnin greiða árgjald sem fer í rekstur 

gagnagrunnsins (Sarpur, e.d.). Í safnalögum kemur fram að viðurkennt safn skuli skrá 

safnkostinn í viðurkennt skráningarkerfi.  
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2.3.6 Umhverfismál 

Rétt eins og aðrar stofnanir þurfa söfn að láta sig varða umhverfismál og sjálfbærni. 

Alþjóðlegi safnadagurinn 2015 bar yfirskriftina „Söfn í þágu sjálfbærni” þar sem söfn 

voru hvött til að huga að sjálfbærni til framtíðar (FÍSOS, e.d.). Söfn þurfa að sýna 

ábyrgð í umhverfismálum. Nú þegar þetta er skrifað stendur yfir endurskoðun á 

safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu þar sem áhersla á sjálfbærni verður eitt af 

höfuðmarkmiðum stefnunnar.  
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3 AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknar, farið verður nánar yfir 

val á þátttakendum, hönnun rannsóknar og rannsóknarnálgun. Því næst verður 

rannsóknaraðferðum lýst, og fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknar. Að lokum 

verður greint frá siðferðilegum álitaefnum og stöðu rannsakanda.  

 

3.1 ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að leita svara við því hvernig safnstjórum 

viðurkenndra safna tekst að sinna þeim hlutverkum sem kveðið er á um í safnalögum. 

Tekin voru þrjú viðtöl við safnstjóra lítilla viðurkenndra safna. Öll viðurkennd söfn á 

Íslandi eru samtals 45, eins og fram kemur á vef Safnaráðs í upphafi árs 2016 (Safnaráð, 

e.d.-c). 

 

Borgarsögusafn Reykjavíkur  

Byggðasafn Árnesinga  

Byggðasafn Borgarfjarðar  

Byggðasafn Dalamanna  

Byggðasafn Garðskaga  

Byggðasafn Hafnarfjarðar  

Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna  

Byggðasafn Reykjanesbæjar  

Byggðasafn Skagfirðinga 

Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla  

Byggðasafn Vestfjarða  

Byggðasafnið Görðum, Akranesi  

Byggðasafnið Hvoll, Dalvík  

Byggðasafnið í Skógum 

Flugsafn Íslands  

Gljúfrasteinn - hús skáldsins – ekki með 

Grasagarður Reykjavíkur  

Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð 

Hafnarfjarðar  

Heimilisiðnaðarsafnið  

Hvalasafnið á Húsavík  

Hönnunarsafn Íslands  

Iðnaðarsafnið á Akureyri  

 

Landbúnaðarsafn Íslands ses.  

Listasafn ASÍ  

Listasafn Árnesinga 

Listasafn Kópavogs-Gerðarsafn 

Listasafn Reykjanesbæjar  

Listasafn Reykjavíkur 

Listasafn Akureyrar 

Menningarmiðstöð Hornafjarðar   

Menningarmiðstöð Þingeyinga  

Minjasafn Austurlands  

Minjasafn Egils Ólafssonar  

Minjasafnið Burstarfelli  

Minjasafnið á Akureyri  

Náttúrufræðistofa Kópavogs 

Nýlistasafnið  

Safnasafnið  

Sagnheimar, byggðasafn  

Sauðfjársetrið á Ströndum 

Síldarminjasafn Íslands ses.  

Sæheimar Fiskasafn 

Tónlistarsafn Íslands  

Tækniminjasafn Austurlands  

Veiðisafnið 

 

 
Mynd 1. Listi yfir öll viðurkennd söfn á Íslandi (Safnaráð, 2016).  

 

Þátttakendur rannsóknar voru safnstjórar viðurkenndra safna á Íslandi. Þýðið (e. 

sample) samanstóð af safnstjórum viðurkenndra safna, sem voru 45 talsins. Þar sem 
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rannsakandi er sjálfur safnstjóri var einu safni sleppt þannig að spurningalisti var sendur 

út til 44 safnstjóra. Úrtakið var svokallað heildarúrtak (e. total population ) (Katrín 

Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).   

Rannsóknin var tvíþætt þar sem notast var við blandaðar rannsóknaraðferðir, þ.e. 

bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir til að fá sem gleggsta mynd af viðfangsefninu  

(Anna Ólafsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Tekin voru viðtöl við þrjá safnstjóra á grundvelli upplýsts samþykkis þeirra  

(Sigurður Kristinsson, 2013). Valdir voru þrír safnstjórar lítilla viðurkenndra safna þar 

sem stöðugildi á ársgrundvelli var eitt og upp í þrjú komma fimm. Tilgangur viðtalanna 

var að skoða hvort finna mætti ákveðin munstur eða þemu í svörum safnstjóranna, 

kanna hvernig þeim tekst að hrinda í framkvæmd ákvæðum safnalaganna og hvaða 

úrræði söfnin hafa til þess. Safnstjórarnir eru nefndir A, B, og D til að tryggja nafnleynd 

og halda trúnað við viðmælendur.  

Jafnframt var unnin spurningakönnun með QuestionPro forritinu sem send var 44 

safnstjórum. Telur rannsakandi að með því móti megi fá góða heildarmynd af 

viðfangsefninu þ.e. að nota bæði viðtöl og leggja einnig fyrir spurningakönnun.  

 

3.2 HÖNNUN Á RANNSÓKN 

Með því skrefi sem stigið var þegar safnalögin tóku gildi í upphafi árs 2013 urðu 

talsverðar breytingar í íslensku safnastarfi. Áhersla er á meiri fagmennsku í öllu 

safnastarfi sem flestir líta á með jákvæðum augum. Eftir gildistöku laganna gátu söfn 

sótt um viðurkenningu. Viðurkenningunni fylgdu ákveðin skilyrði. Söfn sem kjósa að 

sækja um viðurkenningu þurfa að skila inn margvíslegum gögnum sem m.a. lúta að 

varðveislu, skráningu, afritun gagna, öryggismálum, stefnumörkunum og fleiru 

(Safnaráð, e.d.-d).  

Hugmyndin að þessu rannsóknarverkefni kviknaði vegna umræðu á póstlista 

safnmanna sem Félag íslenskra safna og safnmanna (FÍSOS) heldur úti. Þar voru 

líflegar umræður þegar opnað var fyrir umsóknir fyrir viðurkenningu safnaráðs. Fram 

komu upplýsingar um að verkefnið væri stórt og töluðu safnamenn um að helst þyrftu 

þeir minnst „átta hendur“ til að geta framkvæmt allt það sem þar var óskað eftir. Því 

vaknaði sú spurning hvernig söfnum gengur að sinna þeim hlutverkum sem lögin kveða 

á um nú þegar liðin eru þrjú ár frá gildistöku þeirra.  
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3.3 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ 

Markmiðið var að fá sem heildstæðasta mynd af afstöðu safnstjóra viðurkenndra safna 

á Íslandi til safnalaganna. Í viðtölunum þremur voru lagðar fram opnar spurningar með 

það að markmiði að gefa viðmælendum tækifæri á að tala frjálslega og leyfa þeim 

sjálfum að stýra samræðunni. Þó var gert ráð fyrir ákveðnum þemum sem voru 

útgangspunktar og virkuðu sem kveikja að samtali. Safnstjórarnir þrír búa yfir 

yfirgripsmikilli reynslu og þekkingu á daglegum rekstri og umfangi þeirra safna sem 

þeir eru í forsvari fyrir.  

Kosturinn við viðtölin er sá að mögulegt er að greina gögnin og sjá áhersluatriði og 

þemu. Það er einnig ótvíræður kostur að hitta viðmælendur augliti til auglitis og ná 

þannig dýpra samtali en í gegnum síma eða með spurningalista (Helga Jónsdóttir, 2013, 

bls. 137-153).  

Galli viðtalsaðferðarinnar sem hér er lýst er einkum sá að mikil nálægð er milli 

viðmælanda og rannsakanda. Eins og áður hefur verið lýst þá eru fyrirfram ákveðin 

tengsl milli aðila þar sem rannsakandi starfar sjálfur sem safnstjóri og er félagi í FÍSOS 

eins og viðmælendur. Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að gæta hlutleysis. Því 

var valin sú leið að hafa viðtölin opin þar sem viðmælendum var gefinn kostur á að 

segja sína skoðun (Helga Jónsdóttir. 2013, bls. 137-153).  

Viðtölin voru hljóðrituð og skrifuð upp orðrétt. Því næst voru þau þemagreind. Á 

grundvelli þeirrar greiningar og gagnaöflunar var unninn spurningalisti sem sendur var 

til safnstjóra allra viðurkenndra safna á Íslandi. Megintilgangur þess að nýta blandaðar 

aðferðir í þessari rannsókn er að dýpka (aðleiðsla) skilning á viðfangsefninu (Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 393-402). Viðtölin gáfu tóninn og voru 

notuð sem grunnur fyrir spurningakönnunina.  

Spurningalistinn var unninn út frá viðtölunum og þeim þemum sem lagt var upp með 

þar, og þeim verkefnum sem skilgreind eru í safnalögunum. Sjá spurningalista í viðauka 

3. Upphaflega stóð hugur rannsakanda til að leita eingöngu til lítilla viðurkenndra safna 

þar sem stöðugildi á ársgrundvelli voru færri en fimm. En eftir umhugsun var ákveðið 

að leita til allra safnstjóra viðurkenndra safna til að fá sem heildstæðust svör við 

rannsóknarspurningunni. Send var út spurningakönnun með lokuðum og opnum 
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spurningum þar sem svarendum gafst kostur á að svara með eigin orðum og á ítarlegan 

hátt. Spurningalistanum var skipt í 3 megin flokka: 

 

3.3.1 Safnalögin 

Í fyrsta lagi var spurt almennt út í afstöðu safnstjóra til þess hvernig þeim tekst að sinna 

þeim hlutverkum sem skilgreind eru í  3. gr. safnalaga. Því næst var spurt nánar út í 

einstök atriði 3. greinarinnar þ.e. hvernig gengi að sinna markvissri söfnun muna og 

heimilda, varðveislu, skráningarvinnu, sýningum, rannsóknum og hvernig gengi að 

gera safnkostinn aðgengilegan almenningi og fræðimönnum. Að síðustu var opin 

spurning til að gefa svarendum kost á að bæta einhverju við frá eigin brjósti.  

 

3.3.2 Úrræði (e. resource) 

Spurt var út í þau úrræði sem söfn búa yfir til þess að hrinda í framkvæmd ákvæðum 

safnalaganna, þ.e. að skrá, varðveita, rannsaka og miðla. Hvort væri skortur á úrræðum 

upp í engan skort á úrræðum. Spurt var út í fjármuni, húsakost, varðveislurými 

(geymslu), þekkingu, mannauð og að síðustu var opin reitur svo svarendur gætu svarað 

með eigin orðum og bætt við svör sín.  

 

3.3.3 Vinnutími í önnur verkefni 

Í þessum hluta var spurt út í hversu mikill hluti vinnutíma svarenda færi í almennan 

rekstur þ.e. önnur verkefni en þau sem skilgreind eru í safnalögum. Þau atriði sem 

kallað var eftir voru: almennur rekstur, starfsmannahald, skýrslu- og áætlanagerð, 

bókhald, samskipti við stjórn og aðra hagsmunaaðila, eigendur safnsins, stefnumótun, 

viðburði, móttöku gesta, móttöku ferðamanna, fræðslumál, markaðsmál, viðhald 

húsnæðis og annað. Í lokinn var reitur þar sem mögulegt var að skrifa viðbótarefni. 

 

3.3.4 Sameining og samstarf 

Í fjórða hluta spurningalistans var spurt út í afstöðu safnstjóra til sameiningar safna og 

til samstarfs safna og annarra stofnana. Þar voru svarmöguleikarnir þrír þ.e. já, nei og 

hef ekki skoðun á þessu.   
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3.3.5 Bakgrunnsbreytur 

Í síðasta hluta spurningalistans var kallað eftir svörum við nokkrum 

bakgrunnspurningum. Í fyrsta lagi um fjölda stöðugilda og í öðru lagi um bakgrunn 

safnstjóra þ.e. menntun, starfsaldur og reynslu af safnastarfi. Einnig var óskað eftir 

upplýsingum um hvort safnstjórar hefðu fengið leiðsögn og þjálfun þegar þeir hófu 

störf sem safnstjórar og hvaða endurmenntun þeir hafa sótt sér á sviði sem tengist 

stjórnun og rekstri safnsins. Að lokum var spurt um kyn og aldur svarenda og gefinn 

möguleiki á opnu svari ef safnstjórar vildu bæta einhverju við.  

 

3.4 FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 

Viðtöl voru tekin við þrjá safnstjóra á tímabilinu 30. mars – 1. apríl 2015. Viðmælendur 

voru valdir út frá lista Safnaráðs yfir viðurkennd söfn. Haft var samband símleiðis og 

óskað eftir viðtali og gerð grein fyrir markmiði og tilgangi rannsóknarinnar. 

Rannsakandi gerði grein fyrir því að nöfn viðmælenda myndu ekki koma fram. Viðtölin 

voru hljóðrituð og skrifuð orðrétt niður. Þá voru þau lesin vandlega yfir með það að 

leiðarljósi að finna helstu áhersluatriði viðmælenda. Í viðauka 2 má sjá þau þemu sem 

fram komu við greiningu viðtalanna.  

Rannsakandi setti sér ákveðnar verklagsreglur varðandi viðtölin. Þær verklagsreglur 

voru fyrst og fremst að sýna hógværð og reyna að forðast að ræða um eigið starf, hlusta 

vel og sýna viðmælendum einlægan áhuga. Slökkt var á síma á meðan á viðtali stóð og 

gengið úr skugga um að tími og friður gæfist til að taka viðtalið. Óskað var eftir leyfi 

til að taka upp viðtalið. Nafnleynd þátttakenda var tryggð bæði í viðtölunum fjórum og 

í spurningakönnuninni. Vert er að hafa í huga að nálægð rannsakanda við viðfangsefnið 

getur ef til vill verið truflandi fyrir viðmælendur (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137-153). 

Viðmælendum var kynnt markmið og tilgangur rannsóknarinnar og mögulegt hagnýtt 

gildi hennar.  

Spurningakönnunin var sett saman út frá viðtölunum en megináherslan var á afstöðu 

til safnalaganna, úrræði safna og bakgrunn safnstjóra. Spurningarnar voru sendar út á 

netföng safnstjóra í gegnum forritið QuestionPro í febrúar og mars 2016.  
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3.5 GREINING GAGNA 

Viðtölin þrjú voru lesin vandlega yfir með það að markmiði að greina þau þemu sem 

fram komu. Þemun voru teiknuð upp til að fá myndræna sýn á þau gögn sem þegar 

hefur verið safnað (sjá viðauka 2). Spurningalisti var unninn út frá þemunum. 

Tölfræðiupplýsingar fengust í gegnum forritið QuestionPro. Gögnin voru síðan skoðuð 

í heild sinni til að varpa ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar.   

 

3.6 RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNÓKNAR  

Gögn rannsóknar ráða úrslitum um ágæti rannsóknar. Réttmæti og áreiðanleiki eru 

mælikvarðar á það. Bæði hugtökin eru mikilvæg hvað varðar megindlegar og 

eigindlegar rannsóknir (Sigurlína Davíðsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Réttmæti er þó metið út frá öðrum mælikvörðum í eigindlegum rannsóknum en 

megindlegum. Skiptar skoðanir eru um hvort réttmæti og áreiðanleiki eigi við í bæði 

megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Að mati Sigríðar Halldórsdóttur og 

Sigurlínar Davíðsdóttur er mikilvægt að efla gæði eigindlegra rannsókna m.a. með tilliti 

til réttmætis og áreiðanleika. Í eigindlegum rannsóknum er önnur fræðasýn 

rannsakanda en í megindlegum rannsóknum.  

Innra réttmæti vísar til þess hversu trúverðugar ályktanir megi draga af niðurstöðum 

rannsóknarinnar en þegar talað er um hið ytra réttmæti er átt við hvort hægt sé að alhæfa 

út frá rannsóknarniðurstöðunum yfir á annað þýði eða aðstæður þ.e. hversu mikið er 

hægt að álykta um þýðið út frá niðurstöðunum (Sigurlína Davíðsdóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

Ytra réttmæti vísar til yfirfærslugildis þ.e. hvort hægt sé að alhæfa út frá 

niðurstöðunum. Rannsókn hefur yfirfærslugildi þegar hún uppfyllir skilyrði þegar 

rannsóknin er í samhengi utan við rannsóknina sjálfa, niðurstöður passa við 

rannsóknargögnin (Sigurlína Davíðsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Það má 

draga í efa ytra réttmæti þegar kemur að spurningunni um hvort yfirfæra megi 

rannsóknarniðurstöður utan við rannsóknina sjálfa þ.e. á önnur sambærileg fyrirbæri.  

Spurningalistinn er byggður upp í kringum rannsóknarspurninguna og er honum 

skipt niður í fjögur meginþemu þ.e. safnalögin, úrræði safna, hlutverk safnstjóra og 

afstöðuna til sameiningar og samstarfs safna. Rannsókn þessi hefur ákveðið notagildi 

fyrir viðurkennd söfn á Íslandi og eigendur þeirra. Hið hagnýta gildi felst í  
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upplýsingum um úrræði safna og möguleika þeirra að hrinda í framkvæmd þeim 

verkefnum sem safnalögin gera ráð fyrir. Hafa verður í huga að rannsóknin var 

framkvæmd á ákveðnum tíma og fjallar því um ákveðna stöðu eins og hún var þegar 

rannsóknin var framkvæmd. Heildarúrtakið voru einungis 44 söfn og svör bárust frá 31.  

 

3.7 STAÐA RANNSAKANDA 

Rannsakandi er starfandi sem safnstjóri á viðurkenndu safni og er félagsmaður í Félagi 

íslenskra safna og safnmanna (FÍSOS) og gegndi formennsku í félaginu frá 2009–2011. 

FÍSOS er vettvangur safnafólks á Íslandi og stendur m.a. fyrir fræðslu, endurmenntun 

og farskóla safnmanna sem haldinn er ár hvert. Safnaheimurinn á Íslandi er mjög lítill 

þannig að nálægðin við fólk er nokkuð mikil og þekkjast flestir ágætlega eða eru að 

minnsta kosti málkunnugir. Rannsakandi sat einnig í safnaráði sem fulltrúi FÍSOS frá 

25. nóvember 2009 – 31. desember 2012.  

Sú staðreynd að rannsakandi er svo tengdur rannsóknarefninu getur verið bæði 

kostur og galli. Kostirnir eru þeir að rannsakandi hefur reynslu og þekkir ágætlega til 

safnastarfs á Íslandi og er kunnugur flestum safnstjórunum. Ætla má að þar með hafi 

rannsakandi tækifæri til að nýta eigin reynslu og jafnframt byggja upp traust 

viðmælenda og vilja þeirra til að taka þátt í rannsókninni. Rannsakandi fylgist með 

póstlista safnmanna sem Félag íslenskra safna og safnmanna heldur úti. Enn fremur er 

hann virkur þátttakandi í fundum safnafólks og hefur gert sér far um að fylgjast með 

safnastarfi. Einnig hefur rannsakandi tekið þátt í ýmiss konar samstarfsverkefnum milli 

safna og annarra stofnana. Áhuginn kviknaði á rannsóknarefninu ekki síst vegna 

umræðna safnafólk á póstlistum, í óformlegum samtölum og á fundum safnafólks. 

Rannsakandi er einnig meðvitaður um gallana. Á sama hátt og það getur verið kostur 

að þekkja til þá getur það líka verið galli. Ef til vill hefur það líka einhvern fælingarmátt 

því safnaheimurinn er mjög lítill þ.e. svör berast ekki vegna nálægðarinnar. 

Rannsakandi setti sér þær verklagsreglur að reyna eftir fremsta megni að líta á og greina 

gögnin án fyrirframgefinna skoðana og gæta hlutleysis. Horfa á gögnin og rýna í þau 

án þess að vera leiðandi. Í viðtölunum þremur lagði rannsakandi áherslu á trúnað við 

viðmælendur og að ekki væri hægt að rekja svörin. Sama var gert þegar spurningalistinn 

var sendur út. Gögnin eru ekki rekjanleg til einstaka safnstjóra og þar sem einhver vafi 

er um það er þess gætt í niðurstöðum.   
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Sem fyrr segir er rannsóknin 

tvíþætt. Í fyrsta lagi voru tekin þrjú viðtöl við safnstjóra 30. mars – 1. apríl 2015 og í 

öðru lagi var send út spurningakönnun til safnstjóra á tímabilinu 23. febrúar – 13. mars 

2016. Niðurstöður viðtalanna þriggja voru þemagreind og teiknuð upp skýringamynd 

(sjá viðauka 2). Í kafla 4.1. verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtala en í kafla 4.2 

eru niðurstöður spurningakönnunar birtar en að auki eru birt svör úr viðtölunum. 

Rannsakandi telur að með því móti náist meiri dýpt og skilningur á afstöðu safnstjóra 

um safnalögin, úrræði og starfsumhverfi safna.  

 

4.1 NIÐURSTÖÐUR VIÐTALA 

Til að gæta nafnleyndar eru viðmælendur kallaðir A, B og D.  Bakgrunnur safnstjóranna 

er að ýmsu leyti ólíkur enda söfn þeirra um margt ólík. Tveir eiga það sameiginlegt að 

hafa starfað lengi sem safnstjórar og tekið þátt í uppbyggingastarfi á þeirra söfnum eða 

yfir 20 ár en einn hefur veitt safni forstöðu tæplega tíu ár. Háskólamenntun þeirra er á 

mismunandi sviðum. Söfnin þrjú er á landsbyggðinni. 

 

4.1.1 Safnalög og starfsumhverfi 

 
Leitað var eftir áliti viðmælenda um hvort og hvernig gildistaka safnalaganna hefði haft 

á starfsemi safnanna. Í máli viðmælenda koma fram að talsverður tími færi í að funda 

og upplýsa eigendur safnanna um allt er lýtur að starfsemi safnanna. Undirbúningur 

funda, ritun fundargerða og margvíslegra skýrslna krefðist tíma og yfirlegu. Á fjögurra 

ára fresti kemur ný stjórn og er það hlutverk safnstjóranna að upplýsa og fræða stjórn 

um starfsemi safnanna. Safnstjóri A telur að huga þurfi að ýmsu varðandi samskipti við 

stjórn. Hann segir:  

 

Á fjögurra ára tímabili kemur ný sveitastjórn. Þá hafa stjórnarmeðlimir 

svona ákveðna sýn þannig að maður þarf að setja sig í gírinn á fjögurra ára 

fresti. 

 

Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að með tilkomu laganna og því 

viðurkenningarferli sem kom í kjölfarið hefðu söfnin öðlast ákveðna stöðu og töldu 

gildi viðurkenningar safnaráðs hafa verið hvatningu til góðra verka. Með tilkomu 
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laganna væri kominn rammi og ákveðinn agi í kringum safnamál. Í 

viðurkenningarferlinu gafst tækifæri til að fara yfir ýmis atriði eins og það sem snýr að 

öryggismálum og faglegu starfi safnanna. Þrátt fyrir jákvætt viðhorf til safnalaganna þá 

komu einnig fram efasemdir um að söfn gætu raunverulega staðið undir þeim kröfum 

sem settar eru fram í lögunum. Rannsóknarhlutverkið var nefnt í því sambandi en 

Safnaráð hefur beint þeim tilmælum til safna að þau setji sér stefnu um rannsóknir. 

Safnstjórarnir nefndu allir að umsóknir í safnasjóð væru einfaldari en fyrir gildistöku 

safnalaganna og viðurkenningu safnanna. Reglur væru skýrari og umsóknarferlið 

gagnsærra.  

 

4.1.2 Sníða sér stakk eftir vexti 

Það kom skýrt fram hjá öllum safnstjórunum þremur að þar sem um takmarkað 

fjármagn er að ræða til rekstursins t.d. er varðar sýningarhald þá þurfa söfnin að sníða 

sér stakk eftir vexti. Safnstjórarnir allir sögðust reyna að nýta það sem þeir hefðu úr að 

spila og ef ekki væri hægt að ráða fólk í ákveðin verk þá bjarga þau málunum sjálf. 

Söfnin þrjú eru öll rekin af opinberu fé og er það árvisst verkefni að afla fjármagns í 

formi styrkja til að standa undir sérstökum verkefnum eins og sýningum. Einnig er ekki 

á vísan að róa með árlegt fjárframlag til almenns reksturs.  

 

Umsóknir um styrki taka gífurlegan tíma. Allar klær úti. Við fáum því 

miður ansi mörg nei. Ansi margir sem álíta að söfnin eigi að vera rekin af 

sveitarfélögunum. En svo segja sveitarfélögin við getum rekið ykkur en þið 

verðið að ná í sýningarstyrki sjálf (D). 

 

Safnstjórarnir eru ábyrgir fyrir fjárhagslegum rekstri safnanna og er mikilvægt að 

söfnin séu rekin innan fjárheimilda. Endar þurfa að ná saman. Safnstjóri D heldur áfram 

og segir að áhyggjur af fjármálum séu viðvarandi:  

 

Við þurfum að berjast í peningamálunum á hverju ári. Og það er því miður 

með sveitafélögin í ár að það hefur enginn tíma, hvorki sveitarstjóri, 

fjármálastjóri eða bókhaldari, ekki neinn tíma til að sökkva sér niður þetta  

málefnalega þegar er um niðurskurð er að ræða.  

 

Fram kom í máli safnstjóranna að þau eru vön að vinna við þessar aðstæður og lögðu 

sig fram við að sinna öllu því sem þarf. Þó að lögin séu skýr þá hafa söfnin takmörkuð 

úrræði til að sinna öllum verkefnum. „...það er ósamræmi milli laganna og milli þess 



 

 

 
39 

 

sem sveitarfélagið getur. Það er ekki þannig að það vanti viljann. Það er bara gjá á 

milli“, sagði safnstjóri D.  

Öll söfnin starfa í sveitarfélögum utan höfuðborgarsvæðisins þannig að áhrifa 

nærsamfélagsins gætir talsvert. Safnstjórarnir nefndu allir að söfnin stæðu fyrir ýmiss 

konar viðburðum og þjónustu við samfélagið. Tækju á móti skólahópum og byðu upp 

á sérstaka fræðslu. Einnig væru söfnin uppspretta fróðleiks þar sem að íbúar leituðu 

heimilda. Mikill tími fer í að svara erindum s.s. um gömul hús, ættfræði og um 

safngripi. Samfélagslegt hlutverk þessara safna sem hér eru til umfjöllunar kom einnig 

fram. Safnstjórarnir nefndu að söfnin hefðu þar ákveðnu hlutverki að gegna og væru í 

raun hluti af mannlífinu í svona litlu samfélagi.  

Safnstjórarnir voru spurðir að því hvort áhrifa ferðaþjónustu gætti á söfnunum. Fram 

kom að erlendum gestum sem heimsækja söfnin hefur fjölgað á undanförnum árum. 

Fjölgun ferðamanna hefur gefið auknar tekjur fyrir söfnin því greiddur er aðgangseyrir. 

Hins vegar hafa verkefni samfara auknum fjölda ferðamanna haft áhrif á starfsemi 

safnanna. Móttaka gesta tekur tíma t.d. í formi leiðsagnar og skipulagningar. Þá hafa 

söfnin þurft að sinna textagerð á erlendum tungumálum til að koma upplýsingum á 

framfæri á heimasíðum og í kynningarefni. Leiðsögnin krefst annars sjónarhorns en 

þegar innlendir gestir heimsækja söfnin. Miðlun til gesta í formi leiðsagnar tekur 

mikinn tíma einkum á sumrin. Þegar mikið er um gesti þá komast safnstjórar og 

starfsmenn í lítið annað en að taka á móti fólki. Söfnin þrjú eru fámenn og skiptir máli 

að forgangsraða verkefnum og sníða sér stakk eftir vexti í samræmi við þau úrræði sem 

þau hafa úr að spila. „...við verðum að vera í öllu. Þetta er lítið safn og við höfum ekki 

neinn annan. Við reynum að gera þetta allt sjálf“, segir safnstjóri A.  

 

4.1.3 Safnstjórinn heldur um alla spotta 

Safnstjórarnir bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi þeirra safna sem þeir veita 

forstöðu. Tveir þeirra viðmælanda sem tóku þátt í þessari rannsókn starfa í 100% starfi 

en einn starfar sem safnstjóri í tæplega hálfu starfi. Hér verður gerð grein fyrir innra 

starfi safnanna út frá þeim megin þemum sem greina mátti út frá viðtölunum. Dregnir 

eru fram þeir þættir sem safnstjórarnir lögðu áherslu á í svörum sínum (sjá viðauka 2).  

Störf safnstjóranna snúast að miklu leyti um samskipti af ýmsu tagi. Allir nefndu að 

umtalsverður tími fari í samskipti við gesti þar sem reynt væri að verða við óskum 

þeirra. Iðulega þarf að setja saman sérsniðna leiðsögn til að mæta þessum ólíku þörfum. 
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Talsvert er leitað til safnanna varðandi fyrirspurnir um söguleg efni og það sem tengist 

sérsviði safnanna. Miðlun í formi sýninga, viðburða og fræðslu er stór þáttur í starfi 

safnanna. Uppsetning sýninga er ferli sem kallar á mikil samskipti og verkefnastjórnun 

þar sem þræðirnir liggja víða. Dæmi um þetta er sögusýning sem nú er í vinnslu á einu 

safninu þar sem leitað er til margra til að afla heimilda, muna og ljósmynda. Safnstjóri 

D nefndi að safnstjóri þyrfti að búa yfir þeim hæfileika að eiga gott með að hafa 

samskipti við fólk og laða það til samstarfs: 

 

Við þurfum líka að getað haft samskipti við fólk. Ef safnstjóri í litlu 

samfélagi getur ekki haft samskipti við fólk þá leiðir það af sér að safnið 

verður tengslalaust. Eins og t.d. þetta sýningarverkefni okkar það byggir á 

því að geta haft samskipti við fólk.  

  

Söfnin standa einnig fyrir margvíslegum viðburðum sem krefjast skipulagningar. Með 

viðburðunum er tækifæri til að koma starfsemi safnanna á framfæri og ná til breiðari 

hóps en ella.  

Markaðsmál eru mikilvægur liður í starfsemi safnanna. Huga þarf að ólíkum þörfum 

markhópa. Nægir að nefna innlenda og erlenda gesti og þá staðreynd að leggja þarf 

fram efni í formi texta eða með lifandi leiðsögn á öðrum tungumálum en íslensku. 

Safnstjórar nefndu þetta allir, þó mismikil áhersla sé á kynningarmálin m.a. vegna 

kostnaðar við gerð kynningarefnis og við auglýsingar. Safnstjóri D segir: 

 

Síðan fer ansi mikill tími í markaðsmál eins og með sýningarnar. Allt 

kynningarefni skrifa ég sjálfur og held utan um opnanirnar og svo auðvitað 

verður maður að hafa tilbúna ræðuna sína og allt það.  

 

Skráning muna og gagna í gagnagrunna er hluti af lögbundnum hlutverkum safna. 

Verkefni sem snúa að þessum þáttum eru ekki sýnileg út á við en mikilvægur liður í 

starfseminni. Viðurkennd söfn skrá í gagnagrunninn Sarp. Fram kom hjá safnstjórunum 

að þetta væri nákvæmisvinna sem krefst tíma og þekkingar. Á minnsta safninu hefur 

ekki unnist tími til að vinna að þessum skráningarverkefnum. Söfnin búa öll yfir 

miklum og fjölbreyttum safnkosti í formi muna, ljósmynda, listaverka, skjala og 

munnlegra heimilda. Safnstjórarnir nefndu allir að tækifæri hefði gefist í 

viðurkenningarferlinu að fara yfir þau mál er lúta að öryggi safnanna. Öll nefndu að 

eftirlit og umsjón með viðhaldi húsakosts væri á þeirra vegum. Útvega iðnaðarmenn í 

þau verk sem þarf að sinna, viðhalda safnmunum og fleira í þeim dúr.  
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Það er hlutverk safnstjóranna að halda utan um starfsmannamálin hvort sem 

stöðugildin eru mörg eða fá. Safnstjórinn heldur utan um alla spotta varðandi samskipti 

við sjálfboðaliða og skipulagningu viðburða þar sem margir koma að. Einn safnstjóri 

nefndi mikilvægi þess að þjálfa starfsfólk vel svo það geti sinnt verkefnum eins og 

móttöku gesta og skráningum. Starfsmenn safna eru í beinum samskiptum við gesti og 

veita þeim þjónustu og leiðsögn um sérsvið safnanna. Einnig kom fram að einn 

safnstjóranna sagðist vera langt á eftir með starfsmannaviðtöl vegna þess hversu mikið 

af verkefnum væru á borði hans.  

Viðurkenndum söfnum er ætlað að leggja stund á rannsóknir. Fram kom hjá þessum 

þremur viðmælendum að skortur á tíma og starfsfólki gerði það að verkum að ekki væri 

hægt að sinna þessu hlutverki sem skyldi. Safnstjóri A segir að skortur sé á tíma og 

mannauði: 

Rannsóknir eru varðandi hina ýmsu muni og reynum við að rannsaka þá ofan í 

kjölinn. Eins þegar við höfum verið að búa til hinar ýmsu sérsýningar. 

Rannsóknir svona til útgáfustarfsemi - hefur ekki verið mikið. Við höfum bara 

ekki haft tíma í það. Því er nú ver og miður. 

 

Fræðsluhlutverkið tekur mikinn tíma og greindu safnstjórarnir frá því að þeir legðu 

mikið upp úr því starfi. Safngestir á öllum aldri koma til að fræðast og upplifa. 

Safnstjóri D sagði t.d. frá því að safnið tæki á móti leikskólahópum og oft væri óskað 

eftir fræðslu um tiltekna hluti eins og ákveðið dýr. Þá þarf að setja saman fræðslupakka.  

Það kom hópur til mín í síðustu viku frá menntaskóla og fræddist um myndist... 

Mjög skemmtilegt. Við höfum tekið á móti leikskólahópum til að fræðast um 

annað efni. Þá þarf ég að taka mig til og lesa mig til ( hlær ). Svolítið fjölbreytt. 

 

4.2 BAKGRUNNSBREYTUR SPURNINGALISTA 

Spurningalistinn var sendur út til 44 safnstjóra viðurkenndra safna. Alls svaraði 31 

safnstjóri, alls 17 konur og 14 karlar eða 70,5%. Hér fyrir neðan er gerð grein fyrir 

bakgrunnsbreytum spurningakönnunarinnar.  

Stöðugildi á söfnum svarenda voru að meðaltali 3,42 á ársgrundvelli. Í flestum 

tilvikum voru þau á bilinu 1,5-2 eða hjá 11 söfnum og á átta söfnum voru stöðugildin 

2.5-3 á ársgrundvelli. Á tveimur söfnum voru stöðugildi á bilinu 3,5-5 og á sex söfnum 

voru stöðugildin 5.5 eða fleiri. Á þremur söfnum voru stöðugildi eitt eða færri á 

ársgrundvelli. Flestir safnstjórar eða 26 þeirra eru í fullu starfi en fimm eru í minna en 

100% starfi. 
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Mynd 1. Stöðugildi  

 

Spurt var út í starfsaldur safnstjóra. Rannsakandi ákvað að hafa þessa spurningu 

opna þannig að svarendur hefðu tækifæri á að tilgreina starfsaldur sinn nokkuð 

nákvæmlega. Starfsaldur safnstjóra er frá fimm mánuðum upp í 30 ár. Alls höfðu sjö 

safnstjórar starfað á núverandi safni frá fimm mánuðum upp í tvö ár, sjö safnstjórar 

hafa tveggja til fimm ára starfsreynslu, átta hafa sex til tíu ára starfsreynslu og alls hafa 

níu safnstjóranna sem tóku þátt í könnuninni 14-30 ára starfsreynslu. Spurningin um 

menntun safnstjóra var opin til að ná fram upplýsingum um þau fræði sem þeir hafa 

menntað sig til. Flestir eru með MA gráðu eða 17 þeirra og níu með BA/BS gráðu. Af 

þeim sem tiltóku hvaða fræði liggi að baki prófgráðu nefndu flestir sagnfræði eða sjö 

þeirra og jafn margir nefndu safnafræði. Önnur fræði sem nefnd voru oftar en einu sinni, 

voru menningamiðlun, búfræði, þjóðfræði, fornleifafræði og kennsluréttindi.   

 

 

Mynd 2. Menntun safnstjóra  
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Spurt var um hvort safnstjórar hefðu fengið leiðsögn eða þjálfun þegar þeir tóku við 

starfi safnstjóra. 

 

 

Mynd 3. Þjálfun og leiðsögn  

 

Spurning var opin en hér er búið að flokka svörin eins og sjá má á mynd 3. Í ljós kom 

að 16 safnstjórar höfðu enga þjálfun fengið þegar þeir hófu störf en sjö safnstjórar hefðu 

fengið tilsögn frá fyrrverandi safnstjóra. Þrír þeirra útskýrðu ögn nánar hvernig sú 

þjálfun hefði farið fram. Tveir sögðust hafa fengið leiðsögn frá fyrrverandi safnstjóra 

og að sú þjálfun hafi staðið fyrir í viku, annar kvaðst hafa fengið góða leiðsögn frá 

fráfarandi safnstjóra og sá þriðji nefndi að þjálfunin hafi verið samtal við fyrrum 

safnstjóra og stjórn og bætti við að „...annars var ætlast til þess að ég hefði þekkingu á 

öllum þáttum”. Þrír safnstjórar bjuggu yfir starfsreynslu sem þeir höfðu fengið frá 

öðrum söfnum, einn hafði menntun á þessu sviði og fjórir nefndu annað s.s. lestur 

fræðibóka og námskeið í stjórnsýslu. Þá kom fram hjá einum að þjálfun og reynsla hefði 

komið með árunum. „Þjálfunin kom hægt og bítandi með reynslu sem fæst í hægt 

vaxandi safnstarfi á mörgum árum“. Annar sagðist enga þjálfun fengið aðra en þá sem 

hann sótti sér sjálfur til annarra fagaðila. Hjá einum safnstjóra kom fram að eigendur 

safnsins hefðu hvatt hann til að sækja námskeið á sviði stjórnunar:  

 
Eigendum safnsins var þó mjög umhugað um að ég fengi þjálfun sem 

stjórnandi og studdu mig í því. Minni skilningur var fyrir faglegu hliðinni 

(þ.e. málefnum safna og styrkingu á fagþekkingu innan starfssviðs 

safnsins). 

16

7

3

1 4

Hvaða leiðsögn og þjálfun fékkst þú 

þegar þú hófst störf sem safnstjóri?

Enga þjálfun F.v. safnstjóra

Reynsla frá öðrum söfnum Mennun á þessu sviði
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Starfsreynsla frá öðrum söfnum kom að góðum notum og nefndi einn safnstjórinn að 

auk þess hefði hann sótt leiðbeiningar til annarra safnstjóra og bætti við „...hafði einnig 

verið töluvert bæði í Þjóðminjasafni og Árbæjarsafni í námi mínu við HÍ“. Síðan nefndi 

hann einnig þjálfun hjá safnskóla á vegum FÍSOS.  

Af þeim 31 sem svöruðu spurningakönnuninni tilgreindu 11 safnstjórar að þeir 

hefðu sótt námskeið á sviði stjórnunar ýmist á vegum sveitarfélaga eða háskóla. Sjö 

safnstjórar sögðust litla eða enga endurmenntun hafa sótt sér og sex sögðust hafa sótt 

námskeið hjá FÍSOS og ICOM. 

 

4.3 SAFNALÖG 

Safnstjórar telja að það gangi almennt vel að sinna þeim hlutverkum sem skilgreind eru 

í 3. gr. safnalaga. Alls taldi 21 safnstjóri eða tæplega 68% svarenda það ganga frekar 

vel og tveir safnstjórar töldu það ganga mjög vel. Sjö safnstjórar töldu það ganga hvorki 

vel né illa að sinna lögboðnum hlutvekum safnalaganna. 

 

 

Mynd 4. Hvernig gengur þér sem safnstjóra að sinna þeim hlutverkum sem skilgreind 

eru í 3. gr. safnalaga nr. 141/2011 
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Í viðtölunum þremur var mögulegt að ræða þessa spurningu nánar og kafa dýpra í 

þýðingu safnalaganna fyrir söfnin. Þá gafst færi að ræða hvað viðurkenning safna hefði 

fyrir starfsemina. Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að með tilkomu laganna og því 

viðurkenningarferli sem kom í kjölfarið hefðu söfnin öðlast ákveðna stöðu og töldu 

gildi viðurkenningar safnaráðs hafa verið hvatningu til góðra verka. Eftirfarandi kom 

fram í viðhorfum safnstjóranna sem tóku þátt í viðtölunum. Safnstjóri A sagði um 

viðurkenninguna:  

 

Munurinn felst kannski fyrst og fremst í því að vera viðurkennt safn að það 

er náttúrulega hvatning. Það var hvatning að fá þessa viðurkenningu en mér 

finnst ég núna svona vera meira...vera verðugri...hvað á ég að segja... finnst 

eins og ég sé einhvers gildandi stofnun af því að ég fékk þessa 

viðurkenningu. Já, og sveitastjórn var ánægð þegar það gerðist og það var 

líka öll hjálp frá utanaðkomandi viðurkenningu á því sem við erum að gera 

er mikilvæg. 

 

Safnstjóri B segir að með tilkomu safnalaganna og viðurkenningu safna hafi verið fest 

inn ákveðið form í safnastarfinu:  

 
Mér vefst nú svo sem tunga um tönn en þó sit ég eftir með þá tilfinningu 

að nú sé umhverfið traustara. Maður rói á vísari mið heldur en áður kannski 

ekki vegna þess að við höfum meiri peninga. Heldur vegna þess að það hafi 

verið gerð tilraun til að berja inn ákveðið form. Við vorum rekin til að fara 

í gegnum þetta viðurkenningarferli sem síðar var hluti af þessu. Mér fannst 

manni vera gert gott með því að fara í gegnum ákveðin formsatriði og líka 

til þess að kippa í lag ýmsu því sem var í ólagi. Þannig að ...svona safnaginn 

hafi aukist. Það virkar þannig á mig.  

 

Safnstjóri D telur viðurkenningarferlið hafa verið jákvætt skref fram á við. Hvert og eitt 

safn hafi haft sitt verklag fyrir tilkomu laganna. Hins vegar með tilkomu þeirra sé 

safnastarfið komið í fastari skorður.  

 
Þegar við þurftum að fá þetta viðurkenningarvottorð þá fórum við í algjöra 

naflaskoðun á öllum málum sem tengjast öryggiskerfum, brunavörnum, 

varðandi heilbrigðisvottorð og að fá starfsleyfi fyrir safnið. Þá þurftum við 

að fara í hálfgerða naflaskoðun á öllum þessu þáttum til þess að verða 

löggilt safn. Svo að þessar kröfur voru miklar en mér fannst þær nokkuð 

þarfar.  

 

Safnstjóri A nefndi einnig að með gildistöku laganna væru gerðar meiri kröfur á 

söfnin og lýsti áhyggjum sínum svona: 

 

...hvernig í veröldinni eigum við að standa undir þessum kröfum? Við 

getum það ekki. Þannig að það er ósamræmi milli laganna og milli þess 

sem sveitarfélagið getur. 
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4.3.1 Markviss söfnun muna og heimilda  

Spurt var nánar út í einstök atriði 3. gr. safnalaganna. Hér fyrir neðan er gerð grein fyrir 

svörum við spurningalistunum og viðtölunum samhliða.  

Þegar spurt var um hvernig söfnum gengur að standa að markvissri söfnun muna og 

heimilda til að safnkostur safnanna gefi sem heildstæðasta mynd af sérsviði safnsins, 

kom í ljós að 19 safnstjórar telji það ganga frekar vel. Aftur á móti töldu sex 

safnstjóranna það ganga frekar illa eða illa. Aðrir tóku ekki afgerandi afstöðu. 

 

 

Mynd 5. Hvernig gengur að standa að markvissri söfnun muna og heimilda til að safnkostur gefi sem 

heildstæðasta mynd af sérsviði safnsins? 

Í viðtölunum þremur kom fram að vel gengi að safna munum á sérsviði hvers safns. 

Söfnunarstefnan væri mikilvægt skjal sem söfnin geta stuðst við því talsvert væri um 

að fólk vildi gefa söfnum gripi sem ekki væri þörf á þar sem samskonar gripir væru 

þegar varðveittir á safninu. Safnstjóri A segir:  

 
Söfnunarstefna hefur hjálpað mér til að berjast gegn því að fylla hér allt af 

drasli. Þó sé ljótt að segja það. Ákveðið var að rýna í meginsöguna og hvert 

væri viðfangsefni safnsins í tíma og efnum. Settur upp grófur listi. Þetta 

hefur verið mér til mikillar hjálpar. Þannig að í hvert skipti sem einhver 

hringir þá er lítið annað en að fara með puttann þarna í og svona að draga 

augað aðeins í pung og svara loðmullulega því sem þarna stendur.  
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4.3.2 Varðveisla 

Frekar vel gengur að sinna varðveislu safnkostsins hjá 15 söfnum og mjög vel hjá 

þremur. Illa gengur hjá einu safni og frekar illa hjá fjórum söfnum. Aðrir tóku ekki 

afstöðu. 

 

 

Mynd 6. Hvernig gengur að sinna varðveislu? 

Í viðtölunum komu fram upplýsingar um ástæður þess að illa gengi að sinna varðveislu 

safnkostsins. Lýsti það sér einkum í þeirri staðreynd að sérfræðikunnáttu skorti til að 

sinna forvörslu og fleira fólk vantaði til að sinna verkefnunum.  

 

4.3.3 Skráningar 

Víkjum aftur að spurningalistanum. Spurt var um hvernig gangi að sinna skráningum. 

Sú vinna gengur mjög vel hjá sjö söfnum og frekar vel hjá 13 söfnum en aftur á móti 

gengur frekar illa hjá sjö þeirra.  
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Mynd  7. Hvernig gengur skráningarvinnan? 

Í viðtölunum var rætt um skráningu safnkosts safnanna þriggja. Safnstjóri B greindi frá 

því að erfitt hefði reynst að sinna þessum málum vegna manneklu: 

 

...það er eiginlega okkar sneggsti punktur. En það er hins vegar allt til í 

rafrænni aðfangabók. En ég skal alveg viðurkenna það að mér líður ekki 

vel yfir því hversu hægt hefur miðað í þessum verkum. Satt að segja hef ég 

notað dálítið af tímanum til þess að eiginlega að gramsa í sögunni til að átta 

mig á því hvað er það sem skiptir máli fyrir safnið og hvað er það að halda 

til haga fyrir safnið.  

 

 

Skráningarvinnan gengur betur hjá hinum tveimur söfnunum sem tóku þátt í 

viðtölunum. Safnstjóri A taldi skráningu í Sarp ganga vel m.a. því tekist hefði að fá 

heimild til að ráða manneskju yfir sumartímann. 

 

4.3.4 Sýningar 

Sýningahald gengur vel hjá 17 söfnum og mjög vel hjá sex söfnum. Frekar illa gengur 

hjá tveimur söfnum og hjá fimm þeirra gengur hvorki vel né illa að standa fyrir 

sýningum. Í viðtölunum kom fram að sýningar gengju almennt vel. Sýningar hefðu 

þróast á löngum tíma og sérsýningar og viðburðir yrðu að vera innan fjárhagsramma.  

 



 

 

 
49 

 

 

Mynd  8. Hvernig gengur að standa fyrir sýningum? 

Sýningahald gengur almennt vel hjá litlu söfnunum sem tóku þátt í viðtölunum. 

Mismunandi er hvernig staðið er að sýningum. Fastar sýningar hafa þróast og settar eru 

reglulega upp sérstakar sýningar og staðið fyrir viðburðum og fræðslu. Fram kom hjá 

safnstjórunum þremur að sýningar og sérstök miðlunarverkefni þurfi að vera vera innan 

fjárhagsramma. Þau sníða sér stakk eftir vexti. Safnstjóri A sagði:  

 

Ég er að setja upp sýningar og verð að nota bara gömlu innréttingarnar 

mínar - ég get ekki...ég hef í mesta lagi efni á að borga hönnuðinum, ég hef 

ekki efni á fínum skápum. Ég verð bara að treysta á að fólki finnist innihald 

sýningarinnar skipti mestu máli. 

 

4.3.5 Rannsóknir 

Þegar spurt var út í rannsóknir kom í ljós að ver gengur að sinna þeim hluta 

safnalaganna heldur en öðrum þáttum. Samtals 13 safnstjóra sem tóku þátt í 

spurningakönnuninni töldu ganga frekar illa að sinna rannsóknum og þrír töldu það 

ganga illa. Mjög vel gengur hjá tveimur söfnum og frekar vel hjá fjórum. Níu safnstjórar 

töldu hvorki ganga vel né illa að sinna rannsóknarhlutverkinu.  
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Mynd  9. Hvernig gengur að sinna rannsóknum? 

Tímaskortur hamlar vinnu við rannsóknir þó einhverskonar rannsóknir liggi að baki 

skráningum, sýningahaldi og fræðslu. Þetta kom fram í viðtölunum þremur. Hjá 

safnstjóra B kom fram að formlegar rannsóknir skorti vegna tímaleysis:  

 

Já, það hefur nú mikið til verið svona ...látið liggja svolítið á hakanum 

vegna þess að við höfum verið með einhverjar svona rannsóknir þegar við 

erum að skrá í Sarp. Rannsóknir varðandi hina ýmsu muni og reynum að 

rannsaka þá ofan í kjölinn. Eins þegar við höfum verið að búa til hinar ýmsu 

sérsýningar eins og ljósmyndasýningar og sérsýningar. En rannsóknir 

svona til útgáfustarfsemi ...hefur ekki verið mikið. Við höfum bara ekki 

haft tíma í það. Því er nú ver og miður. Allt er þetta gert í formi sýninga en 

ekki mikið til útgáfu. 

 

Fram kom einnig að safnstjórar telja rannsóknir vera mikilvægan þátt í safnastarfinu. 

Safnstjóri D var þeirrar skoðunar að þeir safnstjórar sem búa yfir þekkingu á sérsviði 

safnsins ættu að geta helgað sig rannsóknum meira. Þeir byggju yfir þekkingu því 

rannsóknir væru mikilvægur verkþáttur.  

 

... þess vegna hef ég verið að velta því fyrir mér eða það væri miklu nær að 

fá einhverja sem kunna til safnreksturs að annast um þau daglegu verk sem 

að rekstri safnsins snúast. Þá væri hægt að nota svona fólk eins og mig að 

týna eitthvað saman um hvernig þetta allt saman varð til. Ég hef svo sem 

lifað eftir því mottói að hlutur er einskisvirði án sögu. 

 

Safnstjóri A taldi að stöðugt þyrfti að forgangsraða því fjármagn væri af skornum 

skammti. Ekki skortir viljann og löngunina til að leggja stund á rannsóknir:  
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...ég myndi vilja...að forstöðumaður gæti beitt sér meira í skapandi starfi ég 

myndi vilja geta rannsakað. Auðvitað erum við alltaf að rannsaka dags 

daglega, við erum alltaf að finna út hluti um fólk og svona.  
 

 

4.3.6 Safnkostur aðgengilegur almenningi og fræðimönnum 

Mjög vel gengur að gera safnkostinn aðgengilegan fyrir fræðimenn og almenning hjá 

átta söfnum og frekar vel hjá 13 söfnum. Hvorki gengur vel né illa hjá sjö söfnum en 

frekar illa gengur hjá þremur söfnum.  

 

 

Mynd 10. Hvernig gengur að gera safnkostinn aðgengilegan almenningi og fræðimönnum? 

 
4.3.7 Annað sem tengist safnalögunum 

Í spurningakönnuninni var reitur þar sem safnstjórar gátu bætt við með eigin orðum 

öðru sem þeir vildu koma á framfæri varðandi safnalögin. Nokkrir safnstjórar svöruðu 

opnu spurningunni. Ábending kom um að eigendur safna leggja frekar áherslu á hið 

sýnilega og minni áherslu á skráningu og litla áherslu á rannsóknir. Einn safnstjóra 

nefndi að rannsóknir væru fáar. „Rannsóknir starfsmanna safnsins eru fátíðar en fengnir 

eru reglulega utanaðkomandi fræðimenn til að sinna tímabundnum verkefnum fyrir 

safnið“. Þá nefndi annar safnstjóri að tíma skorti til að sinna rannsóknum. Fram kom 

að flest söfnin á landsbyggðinni væru einyrkjasöfn og þar með gengi misvel að uppfylla 

kvaðir laganna og að skráningar færu eftir fjárveitingu frá Safnaráði. Safnstjóri benti á 

að það væri ekki skýrt hvaða söfn væru viðurkennd og hver ekki. Hann sagði:  

 

Snertir ekki beint safnalögin en það þyrfti að vera skýrar út á við hvaða 

söfn eru viðurkennd og hver ekki. Hvað það þýðir t.d. ef þú gefur grip. Þá 
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er ákvæði um ábyrgðasöfn óvirkt þar sem engar fjárveitingar fylgja því. 

Jafnframt er óskýrt hvernig ákvæði laganna verða virkjuð yfir höfuð. 

Verður auglýst eftir ábyrgðasöfnum eða valin? 

 

Annar nefndi að hann hefði lítið sett sig inn í lögin. „Hef ekki legið mjög nákvæmlega 

yfir þeim texta, satt að segja“. Að síðustu kom fram að samræmi skorti milli 

safnalaganna og getu safnanna til að sinna hlutverki sínu.  

 

4.4 ÚRRÆÐI 

Leitað var svara við hvort söfn búi yfir nægum úrræðum eða auðlindum til að sinna 

þeim hlutverkum sem skilgreind eru í safnalögunum. Auðlindir (e. resources) geta verið 

bæði snertanlegar (e. tangible resources) t.d. húsnæði, fjármagn eða tæki en 

ósnertanlegar auðlindir (e. intangible resources) eru t.a.m. þekking, upplýsingar og  

virðing. Safnstjórar merktu við á skalanum einn til fimm þar sem einn var enginn 

skortur og fimm mikill skortur. Í svörum safnstjóra kom fram að flestir töldu að skortur 

væri á fjármunum eða 4,48 á skalanum einn til fimm.  

 

4.4.1 Fjármunir 

Af svörum safnstjóranna að dæma er skortur á fjármagni til starfsemi safna. Alls töldu 

20 safnstjórar að það skorti fé í reksturinn og fimm töldu að það þyrfti aðeins meira.  

 

 

Mynd  11. Fjármunir 
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Í spurningakönnuninni kom fram hjá einum safnstjóra að herslumuninn vantaði á að 

safninu sé tryggt nægt fjármagn til að sinna hlutverki sínu og að niðurskurður síðustu 

ára hafi t.d. staðið í vegi fyrir rannsóknum og útgáfu þeirra. Annar nefndi að auðvitað 

þyrfti hvert safn að sníða sér stakk eftir vexti en kröfur eigenda og almennings væru oft 

óraunhæfar um aðgengi að menningararfinum og sýnileika t.d. í sýningum og 

viðburðum. Það verður þá alltaf á kostnað safnkostsins og ekki síst rannsókna. 

Í viðtölunum varð safnstjórunum þremur tíðrætt um skort á fjármagni til rekstrarins 

og kom fram hjá einum þeirra að skortur leiddi til þess að erfitt væri að sinna þeim 

hlutverkum sem skilgreind eru í safnalögunum. Þannig væri ekki samræmi milli 

laganna og raunveruleikans. Hlutverk safnstjórans sé að passa að safnið sé rekið innan 

fjárheimilda og því stendur hann ávallt frammi fyrir þeirri áskorun hvernig eigi að 

forgangsraða og í þágu hvers. Safnstjóri B sagði: 

 

Allt sem tengist fjármálum. Ég hef yfirumsjón með öllum fjármálum sem 

tengjast safninu. Eignaraðilar eru tveir og maður þarf að eiga við þau tvö 

sveitarfélög. Það er svona ýmislegt sem maður þarf að huga að. Hvert 

fjögurra ára tímabil þá kemur ný sveitastjórn. Þá hafa stjórnarmeðlimir 

ákveðna sýn þannig að maður þarf að setja sig í gírinn á fjögurra ára fresti. 

En síðan er alltaf ákveðin óvissa við gerð hverrar fjárhagsáætlunar hvað 

fáum við mikið á árinu til þess að moða úr. Bæði hvað varðar innra og ytra 

starf. Ekki á vísan að róa. 

 

Safnstjóra A er tíðrætt um mismunandi áhuga sveitarstjórnarfólks á safnastarfinu og 

viðri það gjarnan skoðanir sínar einkum á því sem er sýnilegt almenningi. Sveitastjórn 

hefur ekki tíma til að setja sig inn í málefni safna. Rýna bara í fjárhagsáætlunina og 

horfa ekki á heildarmyndina og hvað þá lagalegar skyldur. Þarna er ekki samræmi milli 

safnalaganna og þess sem sveitastjórn getur og vill. Hann segir: „Við þurfum að berjast 

í peningamálunum á hverju ári“. 

 

4.4.2 Húsakostur og varðveislurými 

Viðurkennd söfn á Íslandi búa við mismunandi aðstæður hvað húsakost varðar. 

Húsakost undir starfsemina almennt, sýningahald, móttöku gesta og undir varðveislu 

safnkosts. Aðeins þrír safnstjórar fullyrtu að enginn skortur væri á húsnæði á meðan 14 

töldu að þeir þyrftu meira, og fimm þeirra aðeins meira.  
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Mynd 12. Húsakostur 

 
4.4.3 Varðveislurými (geymsla) 

Sömu sögu er að segja hvað varðar varðveislurými eða geymslur safna. Þetta er rými 

sem almennt er ekki opið almenningi og hefur verið baráttumál safna lengi að fá 

viðeigandi varðveislurými. 

 

 

Mynd 13. Varðveislurými (geymsla) 
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Alls taldi 21 safnstjóri sem svaraði spurningakönnuninni að safn þeirra þyrftir meira 

eða aðeins meira rými. Bætti hins vegar við að varðveislurými væri gott en vantar 

almennt geymslurými.  

 

4.4.4 Þekking 

Ekki skortir þekkingu safnafólks að mati 18 safnstjóra sem töldu að enginn eða lítill 

skortur væri á þekkingu. Níu safnstjórar töldu að safnið þyrfti á aðeins meiri eða 

frekari þekkingu að halda. 

 

 
Mynd 14. Þekking 

 
4.4.5 Mannauður 

Spurt var um hvort söfnin byggju yfir nægum mannauði til að sinna hlutverkum safna. 

Fram kom að 19 safnstjórar töldu að söfnin þyrftu fleira eða aðeins fleira starfsfólk til 

að vinna að verkefnum safnanna.  



 

 

 
56 

 

 
Mynd 15. Mannauður 

 

Eftirfarandi kom fram hjá þeim sem tjáðu sig frekar undir þessum lið: 

 

 Safnið þarf meira af sérhæfðu starfsfólki. 

 

 Það þyrfti að fjölga starfsfólki. 

 

 Safnið er lítið og hefur áherslu á söfnun gripa. 

 

Í viðtölum við safnstjórana þrjá kom skýrt fram að skortur væri á starfsfólki til að sinna 

verkefnum safnanna. Þar sem stöðugildi eru færri en eitt á ársgrundvelli segir það sig 

sjálft að erfitt er fyrir eina manneskju að sinna öllum hlutverkum sem safnalögin kveða 

á um. Safnstjóri D sagði:  

 
Ég hef engan forvörð, ég hef engan sýningastjóra og ég hef engan sem 

mokar tröppurnar, ég hef engan sem sér um kaffistofuna nema okkur hér. 

Þannig að við bara gerum þetta hér eins og allt annað. Staða safnstjóra í 

litlu safni er einmitt svona. Vera í öllu við erum lítið safn og við erum ekki 

með neinn annan. 

 

 

4.5 TÍMI 

Leitað var eftir viðbrögðum safnstjóra um hversu mikill hluti vinnutíma þeirra færi í 

önnur verkefni en þau sem skilgreind eru í safnalögum. Í viðtölunum þremur kom fram 
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að mjög mikill tími færi í almennan rekstur og allt sem honum tengist. Áætlanir, 

skýrslugerð, starfsmannamál, almennt viðhald húsnæðis, móttöku gesta og fræðslumál. 

Þá hefur aukin ferðaþjónusta krafist mikillar vinnu og undirbúnings. Miðlun á öðrum 

tungumálum, fræðsla og leiðsögn af ýmsu tagi. Eigendur safna gera kröfur um að söfn 

auki tekjur sínar sem mest og er leiðin að því markmiði að fjölga gestum sem greiða 

aðgangseyri. Önnur störf sitja á hakanum yfir háannatímann. Safnstjóri A sagði 

eftirfarandi: „...einstaklingsheimsóknum erlendra ferðamanna hefur fjölgað og þar af 

leiðandi auknar aðgangseyristekjur“.  

Talsverður tími fer í undirbúning og markaðssetningu safna. Miðla þarf 

upplýsingum á erlendum tungumálum til þess að laða að erlenda gesti eins og kemur 

fram hjá safnstjóra B.  

 
Við erum með þetta á ensku. En svo er verið að þýða á þýsku núna. Já, við 

leggjum mikið upp úr leiðsögn. Tökum alltaf fimm mín fyrirlestur áður en 

fólk byrjar. Það er þá á tungumálunum. Allavega verðum við að hafa 

enskuna. Ég hef verið svo lánsamur að ég kann þýsku og ég hef notað hana. 

En ég þyrfti eiginlega að læra frönsku. 

 

Safnstjóri D segir að ferðamenn séu oft mjög vel að sér og þá þýði ekki að vera með 

yfirborðslega leiðsögn: 

 
Fólk hefur undirbúið ferð sína og er á eftir ákveðnum hlutum þannig að það 

er ekki fyrir alla að taka á móti þessu fólki. Það þýðir ekki að vera með 

yfirborðslega frásögn. Það er að leita að tilteknu.  

 

Safnstjóri B segir að móttaka og þjónusta við ferðamenn hafi aukist mikið á 

undanförnum árum og það útheimti vinnu: 

 

Já, já það eru auknar tekjur en líka aukin krafa. Það er meira sem þarf að 

sinna. Þá þarf ýmislegt að sitja á hakanum varðandi innra starfið. Við erum 

þrjú sem erum í föstu starfi... en síðan erum við tvö sem sjáum alfarið um 

leiðsögn. Eins og um sumartímann þá gerir þú varla annað en að taka á móti 

ferðamönnum og leiðsegja. Þessi fræðsla sko, líka varðandi skóla að vetri, 

vori og hausti og síðan í þessari ferðaþjónustu.  

 

Vegna ábendinga sem komu fram í viðtölunum þremur þótti rannsakanda áhugavert að 

spyrja safnstjóra í spurningakönnuninni út í aðra starfsemi viðurkenndra safna. Spurt 

var um hversu mikill hluti vinnutíma safnstjóra færi í önnur verkefni en skilgreind eru 

í safnalögunum. Hér verður gerð grein fyrir svörum safnstjóranna sem tóku þátt í 

spurningakönnunni. Mjög mikill eða mikill tími fer í almennan rekstur að mati 22 
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safnstjóra. Fram kom ábending um markaðsmálin og hversu stór hluti þau eru af 

safnastarfinu:  

 

Vil vekja athygli á að markaðsmál eru stór hluti safnastarfs sem snúa bæði 

að innri markaðssetningu gagnvart eigendum og öðrum söfnum en einnig 

því sem snýr beint að því að fá borgandi gesti í heimsókn. Þá er móttaka 

ferðamanna sífellt stækkandi hluti starfseminnar. Fyrir utan suðvestur 

hornið er staðan þó önnur þar sem markaðssetning og samskipti við 

ferðaskrifstofur, bókanir og samningar um heimsóknir hópa, tekur mikinn 

tíma. Ég lít jákvætt á þetta en svo virðist sem að allir haldi að þetta séu 

ávextir sem falla af trjánum. Svo er þó ekki enn í öllum landshlutum. Þá er 

þetta heldur ekki spurning um að setja út trollið og hífa. 

 

Aðstöðumunur er hjá safnstjórunum m.a. vegna stærðar safnanna. Einn safnstjóri 

taldi sig heppinn því við hlið hans starfar rekstrarstjóri en annar greindi frá því að mikill 

tími færi í gerð styrkumsókna. Mikill tími fer í að sinna gestum „...svo fer gríðarlega 

mikill tími í gesti. Bara að taka á móti fólki“. Þá kom fram hjá einum safnstjóranna að 

„...ein og sama manneskjan þarf að sinna flestum þessum störfum“ sem talin voru upp 

í spurningunni.  

Einn safnstjóranna sagðist nýlega hafa tekið við starfi og væri því enn að fóta sig í 

verkefnunum „...geri ráð fyrir að þegar frá líður muni ganga betur að finna tíma fyrir 

grunnþætti safnastarfsins og maður hætti að vera eins og hamstur í hjóli alla daga“. 

Skýrslugerð er einkum í tengslum við rannsóknir hjá einu safninu og hjá öðru safni kom 

fram að vinnuálag væri mismikið eftir árstíðum. Að síðustu kom fram hjá einum 

safnstjóranna að stefnumótun væri yfirfarin á fjögurra ára fresti.  
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4.6 SAMEINING OG SAMSTARF 

Spurt var um afstöðu safnstjóra um samstarf og sameiningu safna. Alls kváðust 13 

safnstjóranna vera hlynntir sameiningu safna, fimm voru því andvígir og 13 tóku ekki 

afstöðu.  

 

 

 

Mynd 16. Ertu hlynt(ur) sameiningu safna? 

Aftur á móti voru allir safnstjórarnir 31 jákvæðir fyrir samstarfi milli safna og annarra 

stofnana.  

 

 

Mynd 17. Ertu hlynt(ur) samstarfi milli safna og annarra stofnana?  
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5 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var; hvernig stjórnendum viðurkenndra 

safna tekst að sinna þeim hlutverkum sem skilgreind eru í safnalögum. Ljóst er af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar að safnstjórar eru almennt mjög ánægðir með tilkomu 

safnalaganna og telja innleiðingu þeirra ganga vel. Rannsóknin bregður upp mynd af 

stöðunni eins og hún er núna. Framtíðin á eftir að leiða frekar í ljós hvernig söfnunum 

tekst að bregðast við auknum kröfum og áskorunum. Rannsakandi gerði sér vonir um 

að fá fleiri en 31 viðmælanda til þátttöku í spurningakönnun rannsóknarinnar. Ástæður 

þess að ekki tóku fleiri þátt í rannsókninni eiga sér líklega þá skýringu að á sama tíma 

og spurningalistinn var sendur út voru sendar aðrar kannanir til safnstjóra um safnamál. 

Einnig er það svo að sum lítil söfn eru lokuð yfir vetrartímann og mikið er að gera hjá 

safnstjórum. Rannsóknin takmarkast því við þau svör sem fengust úr spurningalistunum 

og viðtölunum við safnstjórana þrjá.  

Umræða um niðurstöður rannsóknarinnar er í þremur köflum, þ.e. um safnalögin og 

hvernig gengur að innleiða þau, um úrræði safna og að lokum er rætt um starf safnstjóra 

og hugmyndir um stjórnun safna.  

 

5.1 SAFNALÖGIN 

Ytra starfsumhverfi viðurkenndra safna markast að lagaumhverfinu, stefnu stjórnvalda 

og samfélagslegum aðstæðum hverju sinni. Söfn eins og aðrar stofnanir samfélagsins 

finna fyrir sveiflum og óöryggi vegna mismunandi áherslna stjórnvalda. Mismunandi 

forgangsröðun og hugmyndafræði hefur áhrif á reksturinn. Ávallt koma nýjar áherslur 

með nýju fólki og mestur er áhuginn á þessu sýnilega. Ekki varðveislu eða 

geymslumálum. Ýmislegt bendir því til að skilningur á kjarnastarfsemi safna sé lítill 

hjá sveitastjórnum. Hér eru tekin dæmi um áherslubreytingar ríkis og sveitarfélaga á 

Íslandi undanfarin ár. Niðurskurður á framlagi til Tónlistarsafnsins í Kópavogi 

jafngildir því að verið sé að leggja safnið niður að mati Bjarka Sveinbjörnssonar 

forstöðumanns safnsins („Niðurskurður þýði lokun Tónlistarsafns,” 2015). Hann var 

uggandi um stöðu safnsins þar sem til stóð að leggja niður eitt stöðugildi og lýsti 

áhyggjum sínum um hvað yrði um alla starfsemina, söfnunina og miðlunina sem safnið 

hafði staðið fyrir frá stofnun þess. Þetta kom fram á facebook síðu Tónlistarsafnsins. 
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Tilvísunin í texta Bjarka Sveinbjörnssonar af síðu safnsins frá 15. nóvember 2015 er 

dregin fram sem dæmi um þá óvissu sem söfn búa við sem rekja má til mismunandi 

viðhorfa sveitastjórnarfólks. Bjarki segir:   

Ljóst er að traust til safnsins í því formi sem það er í dag er að hrynja. Það 

að embættismenn og kosnir fulltrúar skuli geta að eigin geðþótta gert 

stofnanir sem þessa að engu nær náttúrlega engri átt. Við töldum okkur vera 

að byggja upp traust og virðingu við fólk, en svo koma einstaklingar, sem 

aldrei koma til okkar, vita ekkert um starfsemi safnsins og hafa ekki einu 

sinni lesið stofnskrána og rústa þessu starfi. Ef okkur tekst ekki að koma 

starfseminni undan þessari þorpsmenningu verður sjálfhætt (Bjarki 

Sveinbjörnsson, 2015) 

 

Hætt var við rekstur Lækningaminjasafnsins á Seltjarnarnesi í byrjun árs 2013 og 

safnkosturinn færður undir Þjóðminjasafn Íslands. Í fundargerð bæjarstjórnar 

Seltjarnarness 16. janúar 2013 harmar minnihluti bæjarstjórnar að ákveðið hafi verið 

að leggja safnið niður og horfið verði frá því uppbyggingarstarfi sem hafið var 

(Seltjarnarnesbær, e.d.).  

Ríkið hefur enn ekki sett Náttúruminjasafnið á fót svo sómi sé af þrátt fyrir að í gildi 

séu lög um safnið frá því 2007. Stjórnvöld virðast ekki hafa haft vilja eða getu til að 

tryggja safninu viðeigandi starfsaðstæður svo það geti sinnt hlutverki sínu. 

Náttúruminjasafnið á að vera höfuðsafn á sviði náttúruminja og vera leiðandi á sama 

hátt og Þjóðminjasafnið á sviði menningarminja og Listasafn Íslands á sviði myndlistar. 

Tilfærsla menningararfs yfir í forsætisráðuneyti er annað dæmi. Ríkisendurskoðun 

gerði úttekt á útdeilingu fjármuna til muna og minjasafna á Íslandi árið 2009. Í 

skýrslunni er bent á að fjölgun hefur verið  í uppbyggingu safna, sýninga og setra hér á 

landi öfugt við það sem gerst hefur á Norðurlöndunum. Alls voru 200 safnvísar og 60 

söfn í ársbyrjun 2009 (Ríkisendurskoðun, 2009). Á þessum tíma voru ný safnalög í 

undirbúningi og áhugi var á að færa úthlutun opinbers fjármagns í faglegan farveg. Í 

skýrslunni kom fram að fjárlaganefnd Alþingis úthlutaði stærstum hluta fjárins eða 

52%. Lagt var til að Alþingi mótaði skýra stefnu í málefnum muna- og minjasafna og 

að forræði mennta- og menningarmálaráðuneytisins yrði aukið (Ríkisendurskoðun, 

2009). Þarna kom fram áhersla um að nýta betur það fé sem úthlutað var til 

safnastarfsemi og beina henni í faglegri farveg. Fjárlaganefnd hafði ákveðið vald þar 

sem hentugleikastefna ríkti við úthlutun styrkja og var úthlutun fjárlaganefndar oft 

tilviljanakennd og stefnulaus. Ekki var stuðst við fagleg sjónarmið sem skyldi og 

verkefni studd sem kölluð voru gæluverkefni í fjölmiðlum. Safnalögin voru m.a. 

viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar þar sem markmiðið var að færa 
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safnastarf í fastari farveg, gefa söfnum kost á að sækja um viðurkenningu auk þess sem 

úthlutun fjármagns úr safnasjóði varð faglegri. Ríkisendurskoðun fylgdi þessu eftir með 

skýrslu 2012. Í henni kom fram að með safnalögunum hefði verið komið á móts við 

ýmsar ábendingar þar sem hnykkt var á því að þörf væri á heildarstefnumótun í 

safnastarfi. Ábendingar komu enn fremur fram um að allt sem tengdist safnamálum 

skyldi heyra undir eitt ráðuneyti þ.e. mennta– og menningarmálaráðuneyti. 

Ríkisendurskoðun gaf út aðra skýrslu í júní 2015 þar sem fram kom að mennta– og 

menningarmálaráðuneytið þyrfti að leita að samstarfi við önnur ráðuneyti um 

stefnumótun og vísaði til þess að samkvæmt forsetaúrskurði nr. 71/2013 frá 24. maí 

2013 hefðu málefni menningararfs flust til forsætisráðuneytisins. Ofangreind dæmi 

varpa ljósi á það óöryggi sem söfn búa við í stjórnmálalegu tilliti. Breyttar áherslur og 

stefna og stefnuleysi frá einum tíma til annars gerir starfsumhverfið óöruggt. Í 

rannsókninni komu fram ábendingar um þennan óstöðugleika og að á fjögurra ára fresti 

þyrftu safnstjórar að kynna starfsemi safnanna fyrir nýju sveitastjórnarfólki.  

Athygli vekur að safnstjórarnir sem tóku þátt í rannsókninni telja að það gangi vel 

að innleiða safnalögin en þegar spurt er nánar út í einstök hlutverk þá kemur í ljós að 

ekki gengur eins vel með alla þætti. Þannig nefna flestir að illa gangi að sinna 

rannsóknarhlutverkinu og er það í samræmi við rannsókn Ólafar Gerðar Sigfúsdóttur 

(2014). Í viðtölunum kom fram að ákveðnar hindranir stæðu í vegi fyrir því að sinna 

þeim hlutverkum sem lögin kveða á um eins og rætt verður frekar um í næsta kafla.  

 

5.2 ÚRRÆÐI OG SAMFÉLAGSLEGAR BREYTINGAR 

Viðurkennd söfn á Íslandi eru 45 talsins eins og fram hefur komið. Þar af eru aðeins 

sex sem geta talist stór þ.e. með fleiri stöðugildi en fimm á ársgrundvelli. Stærsta 

viðurkennda safnið er Borgarsögusafnið í Reykjavík sem varð til þegar söfn í Reykjavík 

sameinuðust undir einum hatti. Minnstu söfnin eru með hálft stöðugildi á ársgrundvelli. 

Það er því gríðarlega mikill aðstöðumunur milli safna. Safn þar sem safnstjóri starfar í 

hálfu starfi hefur augljóslega ekki sömu möguleika á að hrinda í framkvæmd þeim 

verkefnum sem ætlast er til samkvæmt safnalögum eins og stóru söfnin. Í svörum 

safnstjóra kom fram að ekki skorti viljann en í ljós að skortur er á fjármunum og 

mannauði. Lögin eru sett af Alþingi en söfnin, sem í flestum tilvikum eru í eigum 

sveitarfélaga og annarra opinberra félaga. Þannig að eigendur safnanna hafa ekki 
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gengið í takt við lögin m.a. vegna fjárhagslegrar getu þeirra og mismunandi sýn á 

stuðning við menningarmál. Ef vel á að vera þyrftu þessi litlu söfn meira fjármagn og 

mannauð til að sinna þeim verkefnum sem þeim er skylt að sinna samkvæmt lögum. 

Safn með hálft til eitt stöðugildi á ársgrundvelli stendur tæplega undir þessum kröfum. 

Í safnalögum segir:  

 

Með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri 

miðlun er það hlutverk safna að tryggja menningar- og náttúruarf Íslands, 

varpa ljósi á menningar-, náttúru- og listasögu landsins, styrkja safnkost og 

heimildasöfnun innan síns sérsviðs og gera safnkost sinn og heimildasöfn 

aðgengileg almenningi og fræðimönnum. Í starfi sínu skulu söfn hafa að 

leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu 

menningar, lista, náttúru eða vísinda. 

 

Söfnun, skráning, varðveisla, rannsóknir, sýningar og aðgengi að menningararfinum. 

Hver og einn þessara þátta krefst þjálfunar, sérfræðiþekkingar og tíma til að sinna þeim 

þannig að á söfnum þar sem fáir starfa er líklegt að ekki sé hægt að sinna öllu eins vel 

nema að leita eftir sérfræðiaðstoð frá höfuðsöfnunum eða kaupa utanaðkomandi 

þjónustu. Þá veltur það á þeim fjármunum sem safnið hefur úr að spila hvort hægt sé 

að gera það.  

Söfn standa frammi fyrir margvíslegum áskorunum, siðferðilegum spurningum og 

jafnvel mótsögnum. Þannig togast á sjónarmið um varðveislu og miðlunar. Fram kom 

að sveitastjórnir vildu fremur hampa því sem er sýnilegt. Standa fyrir sýningum og 

viðburðum fremur en að sinna því sem ekki sést eins og varðveislu. Þá vaknar sú 

spurning, hvernig á að forgangsraða verkefnum þegar fé er af skornum skammti. Segja 

má að lögin og raunverulegt starfsumhverfi safna gangi ekki í takt. Rannsóknin leiðir í 

ljós að skortur er á fé, mannauði og húsakosti. Leita þyrfti leiða til að styrkja 

rekstrargrunn minnstu safnanna.  

Fram kemur í rannsókninni að ferðaþjónustan skilar tekjum til safna en þjónusta við 

ferðamenn krefst vinnu og tíma til undirbúnings. Ferðamenn sjá og upplifa það sem er 

sýnilegt en kjarnastarfsemi safnanna er ósýnileg. Þannig er ákveðin spenna milli hins 

sýnilega og hins ósýnilega. Hið sýnilega er notað til að afla tekna og auknar tekjur geta 

mögulega stutt við innra starfið s.s. rannsóknir, skráningar og varðveislu. Söfn hafa 

möguleika á að sækja um styrki hjá safnasjóði til skilgreindra verkefna. Þróunin hefur  

verið sú að aukning hefur verið á verkefnastyrkjum og dregið úr rekstrarstyrkjum 

(Safnaráð, e.d.-i).   
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Það má líka velta fyrir sér þeirri staðreynd að söfn hafa áhrif á ímynd sveitarfélaga 

eins og sjá má í kynningarefni. Gott dæmi um þetta er Síldarminjasafnið á Siglufirði. 

Söfnin eru því stofnanir sem sveitarfélög og íbúar státa sig af til að laða að gesti og 

fleiri íbúa. Fram kom í viðtölum að algengt væri að brottfluttir íbúar sveitarfélaga sæki 

mjög í sögu um uppruna sinn til safnanna. Söfn eru einnig vinnustaðir og  skapa störf 

þar sem krafist er þekkingar á rekstri, sýningagerð, fræðslu og öllu því sem tengist 

safnarekstri. Annað sem eigendur safna ættu að vera meðvitaðir um er sú staðreynd að 

söfn snúast um sanngildi (e. authenticity). Þau eru ekki sviðsetning heldur byggja þau 

á raunverulegum safnkosti og sögu sem hægt er að miðla á óteljandi vegu. Uppistaða 

safnkosts er í mörgum tilvikum gjafir einstaklinga og félagasamtaka til safnanna. 

Viðurkenning safna er staðfesting þessa sanngildis, þ.e. söfnin standast ákveðnar 

kröfur, þeim á að vera hægt að teysta og safnkosturinn hefur menningarlegt gildi. 

Úrræði safna setur þeim skorður og ramma sem þau verða að starfa innan þannig að 

stöðugt þarf að forgangsraða. Kröfur samtímans snúast í ríkara mæli um líflega miðlun 

til allra samfélaghópa og ferðamanna en hafa verður í huga að kjarnastarfsemin er 

ástæða þess að safn er til. Safnkosturinn er hjarta safnsins en það þarf bæði fé og 

mannauð til að sinna verkefnum þess og auka möguleika á margbreytilegri fræðslu og 

miðlun.  

 

5.3 SAFNSTJÓRINN 

Störf safnstjóra viðurkenndra safna á Íslandi er margslungið og fjölbreytt. Innra starfið 

sem snýr að almennum rekstri tekur tíma og hið faglega hlutverk krefst þekkingar, 

útsjónarsemi og forgangsröðunar. Sérstaða viðurkenndra safna og það sem greinir þau 

frá setrum er það skýra hlutverk sem þeim er markað í lögum. Sanngildi safnkostsins 

og varðveisla hans til framtíðar er kjarni safnastarfsins. Hlutverk safnstjórans er að bera 

ábyrgð á starfseminni í anda safnalaga og siðareglna ICOM. Í spurningakönnunni kom 

í ljós að safnstjórar viðurkenndra safna á Íslandi hafa mjög breiðan og fjölbreyttan 

bakgrunn hvað menntun varðar. Flestir hafa margra ára reynslu af safnastarfi og sækja 

sér endurmenntun á ýmsum sviðum.  

Athygli vekur að þegar spurt var um hvaða leiðsögn og þjálfun safnstjórar hefðu 

fengið þegar þeir tóku við starfi safnstjóra að flestir fengu enga þjálfun eða litla. Fram 

kom að þrír safnstjóranna höfðu fengið þess kost að starfa með fráfarandi safnstjóra og 
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einn tók þannig til orða; „…að ætlast var til að hann hefði þekkingu á öllum þáttum” 

og annar sagði „…að þjálfunin hefði komið hægt og bítandi með reynslu sem fæst í 

hægt vaxandi safnstarfi á mörgum árum“. Líklegt er að safnafólk hér á landi líti aðferðir 

úr stjórnunarfræðunum svipuðum augum og safnafólk í Bretlandi í kringum 2008. 

Aðferðir stjórnarfræðanna áttu þar ekki upp á pallborðið ( Holmes og Hatton, 2008). 

Benda má á að aðferðir stjórnunarfræðanna eru í raun einföld tæki fyrir stjórnendur til 

að skipulagsheildin virki betur. Genoways og Ireland (2003) bentu á að allt starfsfólk 

safna hefði gagn af því að tileinka sér aðferðir úr stjórnunarfræðinni. Á söfnum starfar 

fólk sem stýrir verkefnum eins og sýningum, skráningarvinnu og varðveislu. Í handbók 

UNESCO um rekstur safna, bendir Boylan (2004) á að starfsfólk safna og þekking þess 

sé mikill auður fyrir söfn. Mannauður sem sinnir þeim verkefnum sem söfnin standa 

fyrir og því beri að hlúa að mannauðnum sérstaklega í anda aðferða á sviði nútíma 

mannauðsstjórnunar. 

Mintzberg (2013) velti fyrir sér spurningunni: Hvað breyttist daginn sem þú varðst 

stjórnandi? Leikarinn sem einn daginn verður leikstjóri og hljóðfæraleikarinn sem 

stjórnar hljómsveit eða safnastarfsmaður sem tekur við stjórnunarstarfinu. Einn 

safnstjóranna sem sagðist vera nýlega tekinn við sem safnstjóri talaði um að hann væri 

enn að fóta sig í verkefnunum og vonaðist til að það myndi ganga betur að finna tíma 

fyrir grunnþætti safnastarfsins með aukinni reynslu „...og maður hætti að vera eins og 

hamstur í hjóli alla daga“. Þrír safnstjórar bjuggu yfir starfsreynslu sem þeir höfðu 

fengið frá öðrum söfnum, einn hafði menntun á þessu sviði og fjórir nefndu annað s.s. 

lestur fræðibóka og námskeið í stjórnsýslu. Að mati Genoways og Ireland eiga 

stjórnendur safna að leggja áherslu á teymisvinnu þar sem sérþekking hvers og eins 

nýtur sín (Genoways og Ireland, 2003). Sýningarstjórinn, forvörðurinn og smiðurinn 

taka höndum saman um að setja upp sameiginlega sýningu safnsins. Þetta kann að 

hljóma einkennilega í eyrum safnafólks á litlum söfnum – skiljanlega. Þar sem 

safnstjórinn er einn, þá er enginn annar í verkefnunum. Hann er allt í öllu og með marga 

bolta á lofti í einu. Á sumum stöðum eru einnig sjálfboðaliðar og áhugamannafélög sem 

taka virkan þátt í starfsemi safna þar sem þekking á sviði stjórnunar kemur sér þá líka 

vel. Í könnuninni kom fram að allir safnstjórar eru hlynntir samstarfi milli safna og við 

aðrar stofnanir. Samstarfsverkefni útheimta líka vinnu við undirbúning t.d. við 

fjárhagsáætlanagerð og stjórnun mannauðs. Þannig má segja að þekking á sviði 
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stjórnunar safna geti verið gott hjálpartæki fyrir safnstjóra. Jafnvel þó þau séu lítil og 

fámenn.  

Af þeim 31 sem svöruðu spurningakönnuninni tilgreindu 11 safnstjórar að þeir hefðu 

sótt námskeið á sviði stjórnunar ýmist á vegum sveitarfélaga eða háskóla. Sjö 

safnstjórar sögðust litla eða enga endurmenntun hafa sótt sér og sex sögðust hafa sótt 

námskeið hjá FÍSOS og ICOM. Eins og fram kom í viðtölunum eru hin daglegu 

verkefni lítilla safna af margvíslegum toga og fjölmörg verkefni sem kalla á að 

safnstjórinn bregðist við. Segja má að þannig sé hinu raunverulega hlutverki 

safnstjórans rétt lýst. Í það minnsta er það í takt við niðurstöðu Mintzberg (2013) um 

hlutverk stjórnenda. Að moka snjó, skipta um ljósaperur, setja upp sýningar, skrá, taka 

á móti gestum með bros á vör, hafa samskipti við sveitastjórnarfólk og aðra eigendur 

safna, stunda rannsóknir, þýða texta, skrifa á heimasíðuna, sinna starfsmannamálum, 

markaðssetningu, stefnumótun og varðveislumálum. Allt eru þetta verkefni sem ekki er 

sérstaklega fjallað um í kenningum í safnafræðum en þannig er raunveruleikinn og ekki 

víst að allir sem hyggja á að sækja um stöðu safnstjóra geri sér grein fyrir (Genoways 

og Ireland, 2003). Ætla má að raunveruleiki flestra safnstjóra viðurkenndra safna á 

Íslandi sé einmitt eins og Genoways og Ireland lýsa. Sá sem hefur áhuga á 

safnstjórastarfinu þarf að vera tilbúin að sópa gólf og hreinsa klósett. Vera tilbúin að 

hlaupa til, leysa málin og slökkva elda eins og Mintzberg talar um.  
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6 LOKAORÐ OG FREKARI RANNSÓKNIR 

Safnstjóri sem er í tæplega hálfu starfi getur engan veginn sinnt þeim hlutverkum sem 

ætlast er til af viðurkenndum söfnum. Það er ljóst að ekki skortir vilja safnstjóra til að 

vinna að verkefnum safnalaganna.  

Hagnýtt gildi niðurstaðna þessarar rannsóknar geta gagnast eigendum safnanna því 

fram kemur að víða er reksturinn í járnum og með viðurkenningunni ber söfnum að 

sinna ákveðnum verkefnum. Þær upplýsingar eru umhugsunarefni fyrir eigendur safna. 

Rannsaka mætti frekar afstöðu eigenda safna til safnareksturs. Enn fremur væri 

áhugavert að rannsaka hvaða þýðingu söfn hafa fyrir ímynd og aðdráttarafl 

sveitarfélaga og byggðarlaga? Í ljósi þeirra ábendinga sem koma fram í rannsókninni 

um afstöðu eigenda safna þá telur rannsakandi nauðsynlegt að sett verði saman 

fræðsluefni fyrir sveitastjórnarfólk um hvað það þýðir fyrir safn að fá viðurkenningu. 

Þannig mætti auka þekkingu og skilning á rekstri safna almennt auk þess sem slíkar 

upplýsingar gætu legið til grundvallar ákvörðun um að setja á fót safn.  

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar snýr að hlutverki safnstjórans og stjórnun safna 

almennt. Rannsaka mætti frekar afstöðu safnstjóra til námskeiða og kennsluefnis á sviði 

safnastjórnunar. Hlutverk safnstjóra í raunheimi er ekki ósvipað því sem Mintzberg 

lýsir. Safnstjórinn heldur mörgum bolti á lofti í einu og í kapphlaupi við tímann. Hann 

bregður sér í margvísleg hlutverk enda oft ekki mörgu starfsfólki til að dreifa á minnstu 

söfnunum. Aðdáunarvert er að sjá hversu fjölbreytt starf er unnið á söfnum. Sést það 

glöggt þegar söfnin eru heimsótt og líka á heimasíðum þeirra. Rannsakandi hafði því 

miður ekki tækifæri til að heimsækja söfnin öll í tengslum við þessa rannsókn. Söfn 

eiga þó von á heimsókn frá Safnaráði sem mun taka út starfsemina og leiðbeina ef þörf 

krefur. Áhugavert verður að fylgjast með þeirri úttekt. Í safnalögum er heimild til að 

svipta söfn viðurkenningunni en ólíklegt er að þeirri heimild verði beitt þar sem aðlögun 

að lögunum stendur yfir. Þörf væri að skoða betur rekstrargrunn safna og möguleika 

þess að styrkja hann frekar. Starfsumhverfi safna er að mörgu leyti óöruggt og 

síbreytilegt. Óöryggið stafar fyrst og fremst af áherslubreytingum og mismunandi 

forgangsröðun eigenda safna. Mikill auður er fólgin í þekkingu og vinnuframlagi 

starfsfólks safna sem byggir á margra ára reynslu og hugviti. Eigendur safna og 

almenningur átta sig ef til vill ekki á þeim auði sem fólgin er í sérhæfðri þekkingu á 

starfsviði safnanna.   
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Hér á landi hefur ekki verið litið á stjórnun safna sem sérstakt fag. Í rannsókninni 

kemur fram að 16 þeirra sem stjórna söfnum höfðu enga þjálfun fengið er þeir hófu 

störf sem safnstjórar en flestir höfðu sótt sér endurmenntun á ýmsum sviðum stjórnunar. 

Sjö þeirra höfðu starfað við hlið fráfarandi safnstjóra. Í könnunni kom fram að 

safnstjórar eru vel menntaðir og búa yfir mikilli reynslu. Höfuðsöfnin hafa gefið út 

handbækur um ýmis svið safnastarfsins s.s. um varðveislu safnkosts, leiðbeiningar um 

skráningarmál og fleira sem snýr að safnastarfi. Hvað með handbók fyrir nýja 

safnstjóra? Jafnvel námskeið, sérsniðin námskeið fyrir safnstjóra, sýningarstjóra og 

verkefnisstjóra á söfnum eða samráðsvettvang? Eins og fram kom hjá Holmes og 

Hatton var safnafólk í Bretlandi fremur tortryggið á kenningar stjórnunarfræða en þau 

bentu á að full þörf væri á að breyta því viðhorfi (Holmes og Hatton, 2008). Enda standa 

söfn frammi fyrir margvíslegum áskorunum á nýrri öld. Allir starfsmenn safna geta haft 

gagn af því kynnast stjórnunarfræðunum sem tæki sem auðveldar vinnuna. Það mun 

ekki rýra starfsemi safna og þá kjarnastarfsemi þeirra. Heldur má þvert á móti má líta á 

stjórnunarfræðina sem eitt verkfæri til viðbótar í safnastarfinu. Söfn þurfa að miðla 

upplýsingum með markaðssetningu, gera áætlanir um fjárhag og verkefni, halda utan 

um starfsfólk og sjálfboðaliða.  

Samfélagslegar breytingar og ný sýn safnafræða gerir kröfur um aukið aðgengi, 

sýningar fyrir alla hópa samfélagsins, sýningar og viðburði sem laða að gesti, safnbúð 

og veitingar. Samkeppni er um gesti sem leita sér að afþreyingu og fræðslu. Gestirnir 

vilja upplifun og skemmtun (Genoways og Ireland, 2003; Gary, 2004). Verkefni safna 

verða flóknari og kröfurnar til þeirra verða sífellt meiri. Spenna er milli 

varðveislusjónarmiða og sýninga. Siðferðilegar spurningar vakna varðandi safnkostinn 

og miðlun hans. Aðgangseyrir skilar tekjum og fjöldi gesta er mælikvarði eigenda safna 

(Lewis, 2004). Tækniframfarir hafa einnig haft áhrif á starfsemi safna m.a. varðandi 

miðlun sýninga og upplýsinga til safngesta. Allt veltur þetta þó á þeim úrræðum sem 

söfn hafa. Þau þurfa að sníða sér stakk eftir vexti og gera allt sjálf. Setja upp sýningar, 

taka á móti skólahópum, hengja upp gardínur, skrifa á heimasíðuna, svara 

fyrirspurnum, sópa gólf og bregðast við því sem kemur upp á.  Þannig að möguleikar 

lítilla safna eru takmarkaðir því úrræðin skortir.  

Fróðlegt verður að fylgjast með þróun safnamála á Íslandi næstu ár. Þessi rannsókn 

sem hér er lögð fram gefur ákveðna innsýn inn í störf safnstjóra og skoðar hvernig 

söfnum gengur að starfa í anda ungra safnalaga. Rannsóknir á sviði safnastarfs á Íslandi 
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er áhugavert svið og margir fletir safnastarfs sem skoða mætti betur. Það er 

umhugsunarefni fyrir eigendur safna hvernig þeir vilja standa undir rekstri safna. Hvað 

felst í því að setja á fót safn? Hvað felst í því að eiga safn og reka það? Í viðurkenningu 

safna felst skuldbinding. Skuldbinding um að fara að lögum og að sinna skilgreindu 

hlutverki.  
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VIÐAUKAR 

 

VIÐAUKI 1 – VIÐTÖL – UMRÆÐUPUNKTAR 

 

Markmiðið með þessari rannsókn er að kortleggja störf safnstjóra lítilla viðurkenndra 

safna á Íslandi bæði hvað varðar hið innra starf safna og hins ytra umhverfis sem 

söfnum er gert að starfa eftir.  

Viðtalið er nafnlaust og verða svör viðmælanda ekki rekjanleg. Fyllsta trúnaðar er 

heitið að hálfu rannsakanda. Viðmælandi og rannsakandi undirrita skjal þess efnis að 

um upplýst samþykki sé að ræða.  

 

Fyrsta spurning: Segðu mér aðeins frá sjálfum þér / sjálfri þér og þínum bakgrunni. 

 

A. Bakgrunnsspurningar  

1. Hversu lengi hefur þú starfað sem safnstjóri? 

2. Hversu lengi hefur þú unnið á safni? 

3. Hvert er starfshlutfall þitt? 

4. Hver er menntun þín? 

B. Meginviðfangsefni viðtals – Þemu ( hér er því haldið opnu að leyfa 

viðmælanda að stýra viðtalinu og leyfa því að þróast eftir því sem hann vill. 

Þó eru hér nokkur þemu sem má nýta sem viðtalsefni ) 

1. Geturðu lýst daglegu starfi þínu og í hverju það felst? 

2. Fjármál, áætlanagerð, bókhald, skýrslugerð, styrkir 

3. Mannauðsmál 

4. Kynningar og markaðsmál 

5. Sýningagerð / miðlun / viðburðir 

6. Rannsóknir 

7. Fræðslumál ( fyrir skólanemendur og almenning ) 
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8. Hefur hlutverk þitt breyst með tilkomu safnalaganna? 

9. Gætir áhrifa aukinnar ferðaþjónustu á safninu? 

10. Starfar safnið samkvæmt menningarstefnu ríkisins og eða sveitarfélags? 

 

C. Niðurstöður og samantekt  

1. Hvernig gengur að sinna þeim hlutverkum sem til er ætlast í daglegu starfi 

og samkvæmt lögum? 

2. Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við? 

Þakka þér fyrir að taka þátt í þessari rannsókn.  

  



 

 

 
77 

 

 

VIÐAUKI 2 – VIÐTÖL - ÞEMAGREINING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HLUTVERK 
SAFNSTJÓRA 

 
SKIPULAGNING 
YFIRSÝN 
HEILDARMYND 
STJÓRNUN 
 

 

STJÓRN / EIGENDUR  
- FUNDIR 

- FUNDARGERÐIR 

- UPPLÝSINGAMIÐLUN 

- ÁÆTLANAGERÐ 
VARÐVEISLA OG SKRÁNING 

- FORVARSLA 

- VARÐVEISLA 

- AÐFANGASKRÁ 

- MUNASKRÁ 

- SARPUR 

 

VIÐHALD HÚSS OG ÖRYGGISMÁL 
- IÐNAÐARMENN 

- MOKA TRÖPPUR 

- SKÝRLUGERÐ  

- ÁÆTLANAGERÐ 

-  

REKSTUR 
- FJÁRHAGSÁÆTLUN 

- BÓKHALD 

- AFLA STYRKJA 

- GJALDSKRÁ 

- HALDA 

FJÁRHEIMILDUM 

- ÁÆTLANAGERÐ 

MIÐLUN OG 
SAMSKIPTI 

SÝNINGASTJÓRNUN 

- VIÐHALD SÝNINGA 

- UPPSETNING 

- OPNANIR 

- SAMSKIPTI VIÐ GESTI 

- MÓTTÖKUR 

- FYRIRSPURNIR 

- MARKAÐSMÁL 

- TEXTAGERÐ 

- HEIMASÍÐA OG 

KYNNINGAREFNI 

- INNLENDIR OG 

ERLENDIR  

- GESTIR 

 

 
 

 RANNSÓKNIR OG FRÆÐSLA 
- GREINAR A VEF 

- GRUNNSKÓLAR 

- GESTIR 

- LEIÐSÖGN 

- MIÐLUN ÞEKKINGAR 

- ÖFLUN ÞEKKINGAR 

MANNAUÐUR 
- STARFSMANNAFUNDIR 

- STARFSMANNASAMTÖL 

VEIKLEIKI 

- VELLÍÐAN Í VINNUNNI 

- SJÁLFBOÐALIÐAR 

- ÞJÁLFUN STARFSFÓLKS 
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VIÐAUKI 3 – SPURNINGALISTI 

 
Survey: Viðurkennd söfn á Íslandi – Spurningakönnun send út með QuestionPro 

 

Ágæti safnstjóri, 

 

Þessi spurningakönnun er hluti af meistararitgerð minni í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Leiðbeinandi minn er Dr. Njörður Sigurjónsson. Markmið rannsóknarinnar er að leita eftir viðhorfi 

safnstjóra viðurkenndra safna um hvernig þeim söfnum, sem þeir eru í forsvari fyrir, tekst að sinna þeim 

hlutverkum sem skilgreind eru í safnalögum nr. 141/2011. 

 

Tekið er fram að nafnleyndar er heitið og koma nöfn svarenda hvergi fram. Hér fyrir neðan eru nokkrar 

spurningar þar sem óskað er eftir að þú hakir við eftir því sem við á. Einnig er gert ráð fyrir reit þar sem 

tækifæri gefst til að svara með eigin orðum. 

 

Spurningalistinn er sendur til safnstjóra viðurkenndra safna.  

 

Með fyrirfram þakklæti fyrir að gefa þér tíma til að svara könnuninni. 

Guðný Dóra Gestsdóttir 

 

Í 3. gr. safnalaga nr. 141/2011 segir um hlutverk viðurkenndra safna: 

 

- Með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri miðlun er það hlutverk safna að 

tryggja menningar- og náttúruarf Íslands, varpa ljósi á menningar-, náttúru- og listasögu landsins, styrkja 

safnkost og heimildasöfnun innan síns sérsviðs og gera safnkost sinn og heimildasöfn aðgengileg 

almenningi og fræðimönnum. Í starfi sínu skulu söfn hafa að leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því 

að efla skilning á þróun og stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda. 

- Söfn skulu stunda markvissa söfnun muna og heimilda til að safnkostur þeirra gefi sem heildstæðasta 

mynd af sérsviði þeirra. 

 

Hér má nálgast safnalögin í heild sinni http://www.althingi.is/lagas/142/2011141.html 

 

1. Hvernig gengur þér sem safnstjóra að sinna þeim hlutverkum sem skilgreind eru í 3. gr. 

safnalaga nr. 141/2011? * 

 

- Mjög vel 

- Frekar vel 

- Hvorki vel né illa 

- Frekar illa 

- Illa 

 

2. Hvernig gengur að standa að markvissri söfnun muna og heimilda til að safnkostur gefi sem 

heildstæðasta mynd af sérsviði safnsins? * 

 

- Mjög vel 

- Frekar vel 

- Hvorki vel né illa 

- Frekar illa 

- Illa 

 

3. Hvernig gengur að sinna varðveislu? * 

 

- Mjög vel 

- Frekar vel 

- Hvorki vel né illa 

http://www.althingi.is/lagas/142/2011141.html
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- Frekar illa 

- Illa 

 

4. Hvernig gengur skráningarvinnan? * 

 
 

- Mjög vel 

- Frekar vel 

- Hvorki vel né illa 

- Frekar illa 

- Illa 
 

5. Hvernig gengur að standa fyrir sýningum? * 

 

- Mjög vel 

- Frekar vel 

- Hvorki vel né illa 

- Frekar illa 

- Illa 

 

6. Hvernig gengur að sinna rannsóknum? * 

 

- Mjög vel 

- Frekar vel 

- Hvorki vel né illa 

- Frekar illa 

- Illa 

 

7. Hvernig gengur að gera safnkostinn aðgengilegan almenningi og fræðimönnum? * 

 

- Mjög vel 

- Frekar vel 

- Hvorki vel né illa 

- Frekar illa 

- Illa 

 

8. Vinsamlega skrifaðu hér í reitinn ef það er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri og 

tengist safnalögunum 

  
 
 
 
 

9. Býr safnið yfir nægum úrræðum (e. rescources ) til að sinna eftirtöldum hlutverkum; að safna, 

skrá, varðveita, rannsaka, sýna og miðla? Hvernig er ástandið? 

 

  
Enginn 

skortur 

Lítill 

skortur Hvorki né 

Safnið þarf 

aðeins meira 

Safnið þarf 

meira 

Fjármunir *           

Húsakostur *           

Varðveislurými (geymsla) *           

Þekking *           

Mannauður *           
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10. Vinsamlega skrifaðu hér í reitinn ef það er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri 

varðandi úrræði safnsins og möguleika þess til að sinna hlutverkum sínum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hversu mikill hluti vinnutíma þíns fer í önnur verkefni en þau sem skilgreind eru í 

safnalögum? 

 

  
Mjög 

mikill tími Mikill tími 

Hvorki 

mikill né 

lítill tími 

Mjög lítill 

tími 

Enginn 

tími 

Almennur rekstur *           

Starfsmannahald, *           

Skýrslu- og áætlanagerð, *           

Bókhald *           
Samskipti við stjórn og aðra hagsmunaaðila, 

*           

Eigendur safnsins, *           

Stefnumótun, *           

Viðburði, *           

Móttöku gesta *           

Móttöku ferðamanna *           

Fræðslumál *           

Markaðsmál *           

Viðhald húsnæðis *           

Annað *           
 

 

12. Vinsamlega skrifaðu hér í reitinn ef það er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri og 

tengist spurningunni hér að ofan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ert þú hlynnt(ur) sameiningu safna? * 

 

Já 

Nei 

Hef ekki skoðun á þessu 

 

14. Ert þú hlynnt(ur) samstarfi milli safna og annarra stofnana? * 

 

Já 

Nei 

Hef ekki skoðun á þessu 
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15. Hvað eru mörg stöðugildi á safninu? * 

 

1 eða færri 

1,5 - 2 

2,5 - 3 

3,5 - 4 

4,5 - 5 

5.5 - 6 

6.5 eða fleiri 

 

16. Hversu lengi hefur þú starfað sem safnstjóri á núverandi vinnustað? * 

 

17. Hversu lengi hefur þú starfað á safni eða við safntengda starfsemi á öðrum söfnum? * 

 

18. Hvert er starfshlutfall þitt? * 

 

19. Hver er menntun þín? * 

 

20. Hvaða leiðsögn og þjálfun fékkstu þegar þú hófst störf sem safnstjóri? * 

 

21. Hvaða endurmenntun hefur þú sótt þér á sviði sem tengist stjórnun og rekstri safnsins? * 

 

22. Kyn * 

 

- Kona 

- Karl 

 

23. Hver er aldur þinn? * 

 

20 - 30 ára 

31 - 40 ára 

41 - 50 ára 

51 - 60 ára 

61 - 70 ára 

70 ára eða eldri 

 

24. Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við eða koma á framfæri? 

 

 


