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Starfsfólk og gerðir þjónustueininga í bóka- og 
skjalasöfnum 1989, 2001 og 2014  

Stefanía Júlíusdóttir 

Kynntar verða niðurstöður þriggja kannana á þjónustueiningum og mannafla á bóka- 

og skjalasöfnum. Markmið þeirra var öflun upplýsinga um þróun þjónustueininga og 

mannafla á bókasöfnum 1989, á bóka- og skjalasöfnum 2001 og 2014, og möguleg áhrif 

þróunarinnar á námsframboð á þessu sviði. Kannanirnar voru framkvæmdar með 

hliðsjón af gagnasöfnunaraðferð Moore (1986). Kenningarfræðilegur rammi var 

vistfræðileg þróunarkenning Lenski (2005). Við greiningu breytinga á störfum og 

starfsumhverfi voru tvær kenningar notaðar: kenning Abbott‘s um kerfi fagstétta sem 

tekur til áhrifa sífelldra breytinga, og miðilskenning Meyrowitz sem tekur til áhrifa 

byltingarkenndra breytinga. Niðurstöður gefa til kynna miklar breytingar á 

þjónustueiningum og mannafla, þróun sem er í samræmi við kenningar Lenskis (2005, 

bls. 3-140), Abbotts (1988, bls. 1-95) og Meyrowitz (2001). Námsframboð hefur að 

miklu leyti þróast í samræmi við þessar breytingar með aukinni áherslu á skjalastjórn og 

flutningi námsins alfarið á meistarastig, þar sem önnur menntun en upplýsingafræði 

verður undirstaða upplýsinganámsins. 

Inngangur 

Launað óðal bóka- og skjalasafna hefur frá fornu fari verið að afla, skrá og skipuleggja 

ritaða þekkingu og upplýsinga, óháð miðli, í því skyni að varðveita efnið og auðvelda 

heimtur á því til nýtingar á skilvirkan og öruggan hátt. Hérlendis myndaðist slíkt óðal 

tiltölulega seint. Starfsfólk lestrarfélaga, sem stofnsett voru frá 18. og fram á 20. Öld, 

var yfirleitt ólaunað og ekki faglært til slíkra starfa. Myndun launaðs óðals í bókasöfnum 

hérlendis hófst um miðja 20. öld með útgáfu leiðbeiningarrits um rekstur bókasafna 

(Björn Sigfússon og Ólafur Hjartar, 1952), Lögum um almenningsbókasöfn nr. 

42/1955, kennslu í bókasafnsfræði við Háskóla Íslands 1956, stofnun Bókavarðafélags 

Íslands 1960 og fagritaútgáfa á vegum þess. Sérstakt óðal skjalastjórnar myndaðist undir 

lok 20. aldar (Bókavarðafélag Íslands. Skráningarnefnd, 1970; Dewey, 1970; Friðrik G. 

Olgeirsson, 2004; Stefanía Júlíusdóttir, 2008; 2009; 2013a, bls. 126-128, 138-143; 2014). 

Áhugavert er að skoða þróun rannsóknarsviðsins síðan framboð faglærðs starfsfólks 

jókst, miklar þjóðfélagsbreytingar urðu ásamt gríðarlegum tæknibreytingum við vistun, 

geymd og miðlun þekkingar og upplýsinga. 

Kenningar 

Kenningaramminn var vistfræðileg þróunarkenning Lenski‘s (2005). Samkvæmt henni 

felur þjóðfélagsþróun annars vegar í sér stöðugleika og hins vegar tvenns konar 

breytingar: sífelldar og afturkræfar breytingar sem hafa ekki varanleg áhrif á grunngerð 

þjóðfélagsins, og byltingarkenndar breytingar sem valda byltingarkenndum og 

óafturkræfum þjóðfélagsbreytingum. Við greiningu gagna voru tvær kenningar notaðar: 

kenning Abbott‘s (1988) um kerfi fagstétta sem tekur til sífelldra breytinga. Samkvæmt 

henni helga fagstéttir sér óðul með því að stofna fagfélög og fagtímarit, stjórna menntun 
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og nýliðun, koma sér upp lögvernduðu starfi eða starfsheiti, samþykkja siðareglur og 

skipuleggja menntun undirskipaðrar stéttar. Í óðali sínu öðlast þær forgang að störfum. 

Fagstéttir ná undir sig óðulum með því að koma að þeim ósetnum (nýtt óðal) eða 

yfirgefnum, eða þær gera innrás í óðal annarra fagstétta og ná þar stundum yfirráðum, 

alfarið eða að hluta til. Ný tækni getur skapað ný óðul og eytt gömlum. Helsta vopn 

fagstétta við varnir óðals síns er óhlutbundin sérfræðiþekking sem yfirfæra má á ný og 

ólík verkefni (Abbott, 1988, bls. 1-95; Stefanía Júlíusdóttir, 2013a, bls. 11-42; 2014). 

Miðilskenning Meyrowitz (2001) tekur til byltingarkenndra breytinga. Samkvæmt 

henni getur tilkoma nýrra miðla við vistun, geymd og miðlun þekkingar valdið 

þjóðfélagsbyltingum að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Meðal þeirra að notkun nýja 

miðilsins sé hluti daglegs lífs almennings frá barnæsku og almenningur hafi aðgang að 

nægri þekkingu og upplýsingum á nýja miðlinum (Stefanía Júlíusdóttir, 2013a, bls. 21-

28; 2014).  

Gagnasöfnun: Aðferðir og framkvæmd 

Rannsóknarsviðið er þjónustueiningar sem sérhæfa sig í vistun, geymd og miðlun 

þekkingar og upplýsinga, og mannafli þeirra á bóka- og skjalasöfnum. Til þess að afla 

upplýsinga um þróun fagstétta á rannsóknarsviðinu hérlendis voru gerðar kannanir 1989, 

2001 og 2014 á fjölda og gerð þjónustueininga og mannafla bókasafna 1989, að 

viðbættum skjalasöfnum 2001 og 2014. Á rannsóknartímanum urðu miklar breytingar á 

rannsóknarsviðinu. Byggðamynstur breyttist með aukinni búsetu í þéttbýli, sveitarfélög 

sameinuðust og stofnanir, svo sem almenningsbókasöfn og skólar, voru sameinuð. Við 

það fækkaði þjónustueiningum. Til dæmis voru 238 almenningsbókasöfn á lista 

menntamálaráðuneytisins 1989, en 71 árið 2014. Þá var litlum bókasöfnum og 

lestrarfélögum sleppt. Aðrar stofnanir og fyrirtæki, opinber og einkarekin, voru einnig 

sameinuð. Mikilvægi skjalastjórnar jókst meðal annars með Upplýsingalögum nr. 

50/1996 og nr. 140/2012, Stjórnsýslulögum nr. 37/1993, Lögum um skráningu og 

meðferð persónuupplýsinga nr 121/1989, Lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000, og þar með eftirspurn eftir skjalastjórum. Samtímis 

fækkaði sérfræðibókasöfnum og eftirspurn eftir starfsfólki þar minnkaði (Stefanía 

Júlíusdóttir, 2013a, bls. 101-102: 2014). 

Aðferð 

1989-könnunin náði aðeins til bókasafna og lestrarfélaga. Þá var litið á störf við 

skjalastjórn og skjalavörslu annars vegar, og bókasöfn hins vegar sem aðskilinn 

starfsvettvang, og upplýsingum um skjalasöfn og starfsfólk þeirra ekki safnað 

kerfisbundið. Þegar könnunin 2001 var gerð hafði þetta breyst. Fjöldi starfa fór ört 

vaxandi þar sem sami aðili, oft bókasafnsfræðingur, stjórnaði bókasafni (einkum 

sérfræðibókasafni), og var jafnframt skjalastjóri. Auk þess var auglýst eftir 

bókasafnsfræðingum til skjalastjórnarstarfa eingöngu. Ljóst var að bókasöfn og 

skjalasöfn tilheyrðu orðið sama starfsvettvangi, alla vega hvað bókasafns- og 

upplýsingafræðinga varðaði, og ekki var hægt að greina á milli bókasafnshluta starfa og 

skjalastjórnarhluta þeirra þegar sami aðili gegndi starfi á báðum sviðum á sama 

vinnustað. Þess vegna var nauðsynlegt að afla einnig upplýsinga um þjónustueiningar 

og störf á sviði skjalastjórnar í könnununum 2001 og 2014. 

Gagnasöfnunaraðferð Moore (1986) var notuð í þeim könnunum sem hér er lýst. Notað 

var gagnasöfnunareyðublað, sem skiptist í þrjá hluta. Spurningum í þeim fyrsta svöruðu 
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þeir sem ekki ráku þær þjónustueiningar sem um var spurt. Öðrum og þriðja hluta 

svöruðu þeir sem ráku þær þjónustueiningar sem um var spurt. Í öðrum hluta var 

tölulegum upplýsingum um gerð og fjölda þjónustueininga safnað ásamt upplýsingum 

um fjölda starfsmanna og stöðugilda greint eftir menntun, aldri, kyni og búsetu með tíu 

spurningum sem greindust niður í nokkra þætti hver. Í þriðja hluta voru átta spurningar, 

sumar opnar, en aðrar valkostaspurningar. Með þeim var upplýsingum um tiltekna 

þróun og viðhorf svarenda til tiltekinna mála á rannsóknasviðinu safnað (Moore, 1986; 

Stefanía Júlíusdóttir, 2013a, bls. 395-405). Hér er fjallað um niðurstöður annars hluta 

kannananna. 

Framkvæmd gagnasöfnunar 1989, 2001 og 2014 

Í könnunum þremur urðu bæði breytingar á þýðinu eins og fram kom hér að ofan, og 

aðferðum við framkvæmd upplýsingaöflunar. Leitast var við að hafa þýðið sem 

sambærilegast. Forstöðumenn svöruðu könnununum. Þeim voru póstsend 

könnunargögn 1989 og 2001, en send þau rafrænt 2014. Upplýsinga var einnig aflað hjá 

lykilaðilum símleiðis (þ.e. aðilum sem bjuggu yfir sérstakri staðbundinni þekkingu á 

rannsóknasviðinu, til dæmis héraðsbókaverðir sem höfðu þekkingu á málefnum lítilla 

bókasafna og lestrarfélaga í sínu héraði) og 2014 á heimasíðum. 

 

Könnun 1989 

Könnun á mannafla og þjónustueiningum 1989 náði til allra bókasafna og 

lestrarfélaga sem vitað var um, stofnana sem lögum samkvæmt var skylt að bjóða 

upp á bókasafns- og upplýsingaþjónustu, og aðila sem ætla mátti að hefðu þörf fyrir 

þjónustuna. Það voru:  

 Almenningsbókasöfn á skrá menntamálaráðuneytisins, þar með talin 

lestrarfélög, bókasöfn sjúkrahúsa, vistheimila, hæla og fangelsa sem voru 

hluti almenningsbókasafnakerfisins lögum samkvæmt. Auk þess náði 

könnunin til fimm erlendra aðila sem ráku bókasafns- og 

upplýsingaþjónustu fyrir almenning hérlendis (Ársskýrsla Bókafulltrúa 

ríkisins, 1989; Ársskýrslur almenningsbókasafna 1987-1991, 1993; Lög um 

almenningsbókasöfn nr. 50/1976; Skrá um almenningsbókasöfn 1988; 

Skrá um íslensk bókasöfn,1987). 

 Skóla á öllum skólastigum. Vitneskja um bókasöfn þeirra var 

takmörkuð, enda þótt þeim bæri lagaleg skylda til að bjóða upp á 

bókasafnsþjónustu (Ársskýrsla skólasafna í grunnskólum 1987-1988, 

1989; Ársskýrsla Skólasafnamiðstöðvar 1988 og skólasafna 1987-

1988, 1989; Lög um framhaldsskóla, 1989; Lögum grunnskóla, 

1989). 

 140 önnur bókasöfn sem fengu könnunargögn send, voru m.a. 

rannsókna- og sérfræðibókasöfn, ráðuneyti stjórnarráðs Íslands, 

fjölmiðlar sem daglega sendu út efni, önnur bókasöfn á Skrá um 

íslensk bókasöfn (1987) og tuttugu stærstu fyrirtæki landsins samkvæmt 

umfjölluninni 100 stærstu fyrirtæki landsins 1987 (1988), auk aðila sem 

ætla mátti að þyrftu bókasafnsþjónustu vegna eðlis starfseminnar eða 

stærðar. 
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Þegar skrám yfir bókasöfn sleppti var ekki vitað hvort þeir sem fengu könnunargögn 

send starfræktu þjónustuna sem um var spurt. Væri ekki starfrækt skipulagt bókasafn, 

var beðið um upplýsingar um ritakost, og hvort til stæði að koma upp skipulögðu 

bókasafni á næstu fimm árum. Jafnframt voru svarendur beðnir um að gera grein fyrir 

annars konar starfsemi en bókasafnsþjónustu sem unnin var á bókasafninu, þegar við 

átti. Send voru 665 könnunareyðublöð. Heildarupplýsingar (þ.e. svör og upplýsingar 

annars staðar frá) fengust um 78.7% (Stefanía Júlíusdóttir, 2013a, s. 95). Þar af nam 

hlutfall svara og annarra upplýsinga um almenningsbókasöfn 72.8%.  

 

Könnun 2001 

Könnunareyðublöð voru póstsend til sambærilegs hópsi, auk opinberra skjalasafna og 

einkarekinna stofnana og fyrirtækja með spurningum um sérfræðibókasöfn og 

skjalastjórn, alls 593. Hafður var sami háttur á við öflun viðbótarupplýsinga og þeirra 

var einnig aflað símleiðis. Hlutfall safna sem einhverjar upplýsingar fengust um var 71.3% 

(Frjáls verslun 300 stærstu [fyrirtækin], 2001; Stefanía Júlíusdóttir, 2013a, bls. 177-201; 2014). 

Þar af nam hlutfall svara og annarra upplýsinga um almenningsbókasöfn 95%. 

Könnun 2014 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um framkvæmd 2014-könnunarinnar. Hún 

sendi könnunargögn rafrænt til sambærilegs hóps og 2001ii alls 553 aðila (Frjáls verslun 

300 stærstu [fyrirtækin], 2014). Mikilvægt er að upplýsa að 2014 hafði orðið sú breyting á 

lista mennta- og menningarmálaráðuneytisins yfir almenningsbókasöfn að þar voru ekki 

lengur lítil bókasöfn og lestrarfélög sem þar voru áður og fengu send könnunargögn 

1989 og 2001. Vegna breytinga á listanu, og á framkvæmd könnunarinnar, var ekki hægt 

að taka þau með 2014. Til viðbótar við svörin, var hluta þeirra upplýsinga um starfsfólk 

og þjónustueiningar sem um var spurt aflað á heimasíðum þeirra sem ekki svöruðu, hjá 

lykilaðilum og símleiðis. Hlutfall þeirra sem einhverjar upplýsingar fengust um var 

69.9%. Þar af nam hlutfall svara og annarra upplýsinga um almenningsbókasöfn 88.7%. 

Aukinn fjöldi skjalasafna- og skjalastjórnareininga, samhliða fækkun hefðbundinna 

bókasafnseininga 2001, og sérstaklega 2014, leiddi til aukins hlutfalls þjónustueininga 

sem ekki var vitað hvort starfræktu þá þjónustu sem um var spurt. 

Eins og í fyrri könnunum, voru meðal svarenda aðilar sem ekki ráku þá þjónustu 

sem um var spurt 2014. Sérstaklega á sviði skjalastjórnar þar sem spurningar um 

skjalastjórnarstarfsfólk áttu við þá sem fengust við samræmda skjalastjórn innan 

fyrirtækis eða stofnunar. Í nokkrum svörum var slíku ekki til að dreifa, heldur sá hver 

deild, eða jafnvel hver starfsmaður, um að stýra og hafa reglu á eigin skjölum. Ekki var 

hægt að vinna úr þeim upplýsingum á sama hátt og þeim sem komu frá svarendum sem 

ráku þá þjónustu sem um var spurt. Um þau söfn er ekki fjallað hér. Við greiningu á 

tölulegum gögnum var gagnasafns- og fyrirspurnakerfið Open Access notað 1989, en 

Excel árið 2001. Árið 2014 sá Félagsvísindastofnun um söfnun og greiningu gagnanna 

eins og fram kemur hér að ofan. 

 

Meðferð upplýsinga um hreinar þjónustueiningar og samsteypueiningar 

Til þess að koma í veg fyrir að þjónustueiningar, starfsfólk og stöðugildi væru tví- eða 

jafnvel margtalin, var eftirfarandi aðferð notuð í öllum könnununum. Þjónustueiningar 

í töflum 1-4 og 6 sem eru samsteypusöfn töldust aðeins með þeirri safnategund sem efst 

var nefnd þar, en ekki með öðrum tegundum þjónustueininga sem þátt tóku í 

samstarfinu og neðar voru á listanum. Þannig voru samsetningar almenningsbókasafna 

og annarra safnategunda taldar með almenningsbókasöfnum. Þetta olli bjögun í þá veru 

að því ofar sem safnategund var á listanum, þeim mun fleiri einingar taldi hún á kostnað 

þeirra sem neðar voru (Stefanía Júlíusdóttir, 1994; 2013a, bls. 177-201; 2014). 
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Niðurstöður 

Rannsóknartímabilið spannar aldarfjórðung. Þá urðu miklar breytingar á gerð 

þjónustueininga og dreifingu starfa á þær, og töluverðar breytingar urðu á framboði 

starfa, aldri og kyni starfsfólks.  

Þjónustueiningar 

Enda þótt ekki hafi verið send könnunargögn til skjalasafna 1989 kom fram í nokkrum 

svörum frá sérfræðibókasöfnum að svarendur voru ábyrgir fyrir skjalamálum jafnframt 

rekstri bókasafns, og á nokkrum almenningsbókasöfnum var skjalasafn (archive) 

bæjarfélags. 

Ljóst er að gerð og uppbygging þjónustueininga í könnuninni gerbreyttist á 

tímabilinu frá 1989 til 2001. Þjónustueiningar urðu fleiri og fjölbreyttari, auk þess sem 

bókasöfn og skjalasöfn voru að hluta til orðin starfsvettvangur sams konar starfsfólks. 

Fjöldi þjónustueininga sem upplýsingar fengust um í könnuninni 1989 hafði aukist úr 

369 í 446 (21%) árið 2001, að skjalastjórnareiningum meðtöldum. Frá 2001 til 2014 

fækkaði þjónustueiningum í 281 (37%) (sjá töflur 1-3). 

 

Tafla 1. Fjöldi og tegundir þjónustueininga 1989 
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Almenningsbókasöfn 132   29   2   163  44.2% 

Grunnskólabókasöfn 110   7       117 31.7% 

Framhaldsskólabókasöfn 27   10       37 10% 

Þjóðbókasafn 1           1 0.3% 

Háskólabókasöfn 2   3       5 1.3% 

Sérfræðibókasöfn 40   6       46 12.5% 

Skjalastjórn             NA NA 

Skjalamiðstöðvar             NA NA 

Annað             NA NA 

Alls: 312   55   2   369  

*Tölulegum upplýsingum var ekki safnað um söfn sem þjónað var af öðrum 1989. 

 

Ein ástæðan fyrir fækkun þjónustueininga frá 1989 til 2014 var sú að lítil bókasöfn 

og lestrarfélög voru ekki með 2014, og auk sameiningar þjónustueininga voru bókasöfn 

lögð niður og notendum beint til annarra safna. Árið 1989 kom til dæmis fram í svari 

eins grunnskóla að hann notaði almenningsbókasafn í stað þess að reka skólabókasafn. 

Árið 2014 hafði færst hafði í vöxt að grunnskólar notuðu almenningsbókasöfn án þess 

að um samrekstur væri að ræða. 
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Hlutfall samsettra þjónustueininga jókst á könnunartíma. Þær voru 15.4% árið 1989, 

35.4% árið 2001 og 31% árið 2014 (Stefanía Júlíusdóttir, 1994; 2013a, bls. 177-201; 

2013b; 2014). 

Frá 1989 til 2001 fækkaði hreinum sérfræðibókasöfnum úr 40 í 34, en samsettum 

einingum sérfræðibókasafna og skjalastjórnar og skjalamiðstöðva fjölgaði úr 6 í 45 (sjá 

töflur 1 og 2). 

 

Tafla 2. Fjöldi og tegundir þjónustueininga 2001 
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Almenningsbókasöfn 60  7 91  6 5 1 157 35.2% 

Grunnskólabókasöfn 125  12 4       129 28.9% 

Framhaldsskólabókasöfn 26  1 3       29 6.5% 

Þjóðbókasafn 0   1       1 0.2% 

Háskólabókasöfn 5   2   1   8 1.8% 

Sérfræðibókasöfn 34  2 42  2 2 1 79 17.7% 

Skjalastjórn 35   5       40 9% 

Skjalamiðstöðvar 1           1 0.2% 

Annað 2           2 0.4% 

Alls: 288  148  8 2 446  

  22  8     

*Tölur í dálknum þjónað af öðrum eiga við dálkinn til vinstri. Þannig voru 7 hrein 

almenningsbókasöfn sem fengu þjónustu frá öðrum og 6 almenningsbókasöfn, sem 

þjónuðu tveimur gerðum notendahópa, fengu þjónustu frá öðrum. Alls fengu 30 

þjónustueiningar fagvinnu unna hjá öðrum þjónustueiningum (sjá ljósgráar tölur í töflu 

2). 

 

2001 kom fram að sum söfn fengu fagvinnu (t.d. skráningu) unna hjá öðru safni. Þá 

þótti nauðsynlegt að bæta við dálkum fyrir liðinn „Þjónað af öðrum“. Árið 2014 kom 

slíkt ekki fram, enda þurftu bókasöfn ekki lengur að leita til annarra bókasafna um slíka 

fagvinnu, vegna þess að frá miðjum nóvember 2001 gátu þau tengt eintök sín við 

skráningu í Gegni samskrá íslenskra bókasafna sem er rekin af Landskerfi bókasafna, 

sem var stofnað 14. nóvember 2001. Áhrifa Gegnis gætti ekki í svörum 2001 vegna þess 

að Landskerfið var stofnað eftir að könnunin var gerð það ár (Landskerfi bókasafna, 

2016b; Stefanía Júlíusdóttir, 1994; 2013a, bls. 177-201; 2014). 

Fram kom við eftirgrennslan 2001 að ekki var lengur þörf á sérfræðibókasöfnum hjá 

sumum stofnunum. Þar öfluðu starfsmenn sér sjálfir rafrænna upplýsinga og þurftu að 

sögn ekki aðstoð bókasafns- og upplýsingafræðinga. Slíkt hafði færst í vöxt 2014. Auk 

þess höfðu erlendir aðilar lagt niður rekstur upplýsingaþjónustu hérlendis. 
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Upplýsingarnar voru öllum aðgengilegar rafrænt og þjónustunnar ekki lengur þörf að 

sögn. 

 

Tafla 3. Fjöldi og tegundir þjónustueininga 2014 
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Almenningsbókasöfn 21  33  7 2 63 22.4% 

Grunnskólabókasöfn 71         71 25.3% 

Framhaldsskólabókasöfn 21  2       23 8.2% 

Þjóðbókasafn 0   1       1 0.4% 

Háskólabókasöfn 3   2      5 1.8% 

Sérfræðibókasöfn 12  20  3 1 36 12.8% 

Skjalastjórn 58   10   6   74 26.3 

Skjalamiðstöðvar 1           1 0.4 

%Annað 7           7 2.5% 

Alls: 194   68  16 3 281  

 

Hlutfall almenningsbókasafna, grunnskóla- og framhaldsskólabókasafna annars 

vegar og þjóðbókasafns og þeirra tegunda þjónustueininga sem fyrir neðan það eru í 

töflum hins vegar af heildarfjölda þjónustueininga sem upplýsingar fengust um eru 

eftirfarandi (sjá töflu 4): 

 

Tafla 4. Hlutfall safnategunda af safnaheild 

Hlutfall af safnaheild 1989 2001 2014 

Almenningsbókasöfn, grunn- og 

framhaldsskólabókasöfn 

85.9% 70.6% 55.9% 

Þjóðbókasafn og 

þjónustueiningar fyrir neðan það 

á listanum 

14.1% 29.4% 44.1% 

 

 

Ljóst er að þjónustueiningum í neðri hluta töflunnar hefur fjölgað hlutfallslega og 

atvinnutengt mikilvægi þeirra aukist vegna þess að æ hærra hlutfall starfsfólks og 

stöðugilda starfar á þeim söfnum (sjá einnig töflu 6). 
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Tegundir samsettra þjónustueininga 

Sameining þjónustu almenningsbókasafna og grunnskólabókasafna, 

framhaldsskólabókasafna og/eða sérfræðibókasafna var algengust. Einnig voru dæmi 

um sameiningu þjónustu almenningsbókasafna og skjalastjórnar (records management) 

og almenningsbókasafna og skjalasafna (archives) hjá sveitarfélögum og bókasafns- og 

skjalastjórnarþjónustu hjá stofnunum. Tegundir sameinaðra þjónustueininga voru 

samskonar öll árin. Meginbreytingin 2001 fólst í fækkun hreinna almennings- og 

sérfræðibókasafna og fjölgun sameinaðra sérfræðibókasafna og skjalastjórnareininga, en 

2014 í að könnunin náði ekki til lítilla almenningsbókasafna og lestrarfélaga og í fjölgun 

skjalastjórnar- og skjalasafnaeininga.  

Mannafli 

Breytingar urðu bæði á heildarfjölda og skiptingu starfsfólks og stöðugilda á tegundir 

þjónustueininga samkvæmt fengnum upplýsingum. 

Tafla 5. Hlutfall sjálfboðaliða af starfsmönnum 

 Launaðir 

starfsmenn 

Stöðugildi Sjálfboðaliðar Starfsmenn 

alls 

Hlutfall 

sjálfboðaliða af 

starfsmönnum 

alls 

Hlutfall sjálfboðaliða 

af starfsmannafjölda 

almenningsbókasafna 

1989 664 335.3 95 759 12.5% 24.5% 

2001 954 644.8 79 1033 7.6% 19% 

2014 954 718.1 9 963 0.9% 1.9% 

 

Heildarfjöldi starfsmanna jókst frá 1989-2001 um 36% en fækkaði aftur og aukningin 

frá 1989 til 2014 nam 26.9%. Stöðugildum fjölgaði hins vegar 1989-2001 um 92.3% og 

í heild 1989-2014 um 114.2%. Samtímis fækkaði sjálfboðaliðum um 90.5%. Einnig varð 

breyting á dreifingu starfsmanna og stöðugilda á tegundir þjónustueininga (sjá töflu 6 ).  
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Tafla 6. Hlutfall starfsmanna og stöðugilda á tegundir þjónustueininga 
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Almenningsbókasöfn 43.1% 46% 35% 34.3% 38.4% 35% 1 

Grunnskólabókasöfn  26.2% 18.5% 16.9% 13.3% 12.6% 9.2% 2 

Framhaldsskólabókasöfn  10.8% 10.7% 6.9% 6.5% 7.1% 6.6% 3 

Alls: 80.1% 75.3% 58.8% 54.1% 58.1% 50.8% 4 

       5 

Þjóðbókasafn og 

háskólabókasöfn 

9.9% 14.5% 16.3% 22.2% 11.3% 12.8% 6 

Sérfræðibókasöfn 9.9% 10.2% 16.8% 16.2% 9.7% 11.3% 7 

Skjalasöfn NA NA 7.2% 6.3% 17% 20.3% 8 

Annað NA NA 0.9% 1.2% 3.9% 4.8% 9 

Þjóðbókasafn og söfn 

undir því á listanum alls: 

19.8% 24.7% 41.2% 45.9% 41.9% 49.2% 10 

Samtals: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11 

 

Árið 2014 höfðu þær breytingar orðið á dreifingu starfsmanna og stöðugilda á 

safnategundir að fjöldi starfsmanna og stöðugilda þriggja efstu safnategundanna í 

töflunum (almenningsbókasafna, grunnskólasafna og framhaldsskólasafna) hafði dregist 

saman sem hlutfall af heild starfsmanna og stöðugilda frá því sem var 1989, þegar fjöldi 

þeirra var 80.1% og stöðugildi 75.2%. Árið 2001 nam fjöldi starfsmanna þeirra 58.8% 

og stöðugilda 54.1%. Árið 2014 var fjöldi starfsmanna þessara þriggja safnategunda 58.1% 

og stöðugildin 50.8% af heildarfjölda stöðugilda á rannsóknarsviðinu. Samtímis höfðu 

þær breytingar orðið á hlutfalli starfsmanna og stöðugilda safnategunda í neðri hluta 

töflunnar: þjóðbókasafni og safnategunda fyrir neðan það í töflunni að hlutfall 

starfsmanna hækkaði úr 19.8% árið 1989 í 41.2% 2001 og í 41.9% 2014. Stöðugildum 

fjölgaði úr 24.7% árið 1989, í 45.9% 2001 og í 49.2% 2014. Sérstaklega er vert að benda 

á að stöðugildum á skjalasöfnum hafði fjölgað frá því að vera 6.3% 2001 í 20.3% 2014 

(sjá töflu 6, línu 8). 

Meðal þriggja efstu safnategundanna munar mestu um fækkun stöðugilda í 

grunnskólabókasöfnum, en í neðri hlutanum um fjölgun stöðugilda í skjalasöfnum og 

skjalastjórn frá 2001 til 2014.  

 

Starfshlutfall á starfsmann 

Frá 1989 til 2001 fjölgaði stöðugildum um 92%, en heildarfjölda starfsmanna aðeins um 

44%. Frá 2001 til 2014 stóð fjöldi launamanna í stað stöðugildum fjölgaði um 11.4%, 
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samhliða því að sjálfboðaliðum fækkað um 88.6% (sjá töflu 5). Þar af leiddi að 

starfshlutfall launafólks jókst að meðaltali í flest öllum menntunarflokkum. Það var 50.5% 

árið 1989, 67.6% árið 2001 og 75.3% árið 2014. Reyndar lækkaði starfshlutfall 

bókasafns- og upplýsingafræðinga, háskólanema og bókavarða aðeins frá 2001 til 2014 

(Stefanía Júlíusdóttir, 1994; 2007; 2013a, bls. 177-201; 2013b; 2014).  

Aldur og kyn starfsmanna 

Upplýsingum var aflað um aldur og kyn starfsmanna. 

 

Aldur 

Upplýsingum um aldur starfsmanna var safnað á sama hátt í öllum könnununum. Miðað 

var við 16-20 ára og síðan á tíu ára tímabilum: 21-30, 31-40, ... 71-80. Samkvæmt 

upplýsingum um 87% starfsmanna 1989 voru um 60% eldri en 41 árs. Árið 2001 hafði 

þetta hlutfall hækkað í 67% samkvæmt upplýsingum um 98% starfsmanna (Stefanía 

Júlíusdóttir, 2013a, bls. 177-201)og árið 2014 var 75% starfsmanna yfir fertugu og þar 

af voru 51.7% yfir fimmtugu og 22% yfir sextugu samkvæmt upplýsingum um 91.2% 

starfsfólks. 

 

Kyn 

Árið 1989 voru 77% starfsmanna konur samkvæmt upplýsingum um 90.6% 

starfsmanna, 2001 hafði hlutfall kvenna hækkað i 86.4% samkvæmt upplýsingum um 

98.7% starfsmanna (Stefanía Júlíusdóttir, 2013a, bls. 177-201) og 2014 voru rúm 80.1% 

starfsfólks konur samkvæmt upplýsingum um 93.4% starfsmanna.  

 

Menntun og starfsfólk í námi 

Frá 1956, þegar nám í bókasafnsfræði hófst við Háskóla Íslands hefur orðið mikil 

breyting á menntunarmöguleikum bæði hérlendis og erlendis meðal annars með 

fjarnámi á netinu. 

Menntun 1989, 2001 og 2014 

Menntun starfsfólks var fjölbreytt. Árið 1989 var upplýsingum um menntun safnað um 

fjölda starfsmanna og stöðugilda miðað við menntun í bókasafnsfræði, annað 

háskólapróf, starfsmenn í háskólanámi, bókavarðamenntun, aðra menntun, ófaglærða, 

og ólaunaða sjálfboðaliða. Árið 2001 bættist við skjalastjórnarmenntun og árið 2014 

bókasafnstæknimenntun.  

Tafla 7. Hlutfall af heildarfjölda stöðugilda miðað við menntun 

 Háskólamenntun Önnur menntun Ófaglærðir  

1989 45.9% 20.6% 33.5% 

2001 57.3% 18.4% 24.3% 

2014 66.6% 13.5% 19.9% 
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Hlutur háskólamenntaðra hefur aukist jafnt og þétt á rannsóknatímabilinu (sjá töflu 7). 

Meðal þeirra var starfshlutfall á skjalastjórnarmenntaða starfsmenn hæst að meðaltali 

árið 2014. Hin rannsóknarárin var starfshlutfall á bókasafns- og upplýsingafræðinga 

hæst. Hlutur fólks með aðra menntun en háskólamenntun og ófaglærðra minnkaði milli 

kannana og var lægstur 2014. 

Starfsfólk í námi til prófgráðu 

Flest var starfsfólk almenningsbókasafna í námi öll árin. 1989 var hlutfall starfsmanna 

almennings,bókasafna í námi hærra en sem nam hlut þeirra af heildarfjölda launaðra 

starfsmanna, en nálægt honum ef sjálfboðaliðar voru teknir með í reikninginn. Árið 

2001 var hlutfallið svipað, en 2014 var hlutfall starfsmanna almenningsbókasafna í námi 

um helmingi lægra en sem nam hlut þeirra af heildarfjölda starfsmanna. Þá voru 

hlutfallslega flestir skjalastjórnarstarfsmenn í námi. Athygli vekur að hlutfall starfsmanna 

í námi erlendis fór lækkandi 1989-2014, eftir því sem námsframboð hérlendis og á 

netinu jókst.  

 

Tafla 8. Starfsfólk í námi til prófgráðu 

Ár Fjöldi alls Hlutfall Á almennings-

bókasöfnum 

Hlutfall Í námi erlendis 

1989 51 7.7% 28 54.9% 10% 

2001 81 8.5% 26 32.1% 6.2% 

2014 130 13.6% 24 18.5 % 2.3% 

 

Umræða 

Þróunin var í samræmi við kenningarnar sem notaðar voru. Kenning Lenski (2005 bls. 

3-140) um þjóðfélagsþróun felur annars vegar í sér stöðugleika, og hins vegar tvenns 

konar breytingar. Stöðugur áhugi á og þörf fyrir aðgang að ritaðri þekkingu hefur verið 

hérlendis aldir aftur í tímann eins og bókagerð, lestur og stofnun lestrarfélaga ber vitni. 

Á rannsóknatímanum hefur þörf fyrir og áhugi á góðum aðgangi að þekkingu og 

upplýsingum jafnt í útgáfuritum sem skjölum á hvers kyns miðlum farið vaxandi, ekki 

síst vegna atvinnutengdra þarfa. Þá urðu tvenns konar þjóðfélagsbreytingar, sem hafa 

haft mikil áhrif á þróun rannsóknasviðsins. Annars vegar sífelldar og afturkræfar 

breytingar. Dæmi um það eru lýðfræðilegar og lagalegar breytingar auk staðlabreytinga. 

Breytingar á búsetumynstri landsmanna leiddu til lagabreytinga sem leiddu til 

sameiningar sveitarfélaga (Sveitarstjórnarlög nr. 8/1986, nr. 45/1998, nr. 138/2011). Við 

það voru stofnanir þeirra sameinaðar og þjónustan þjappaðist á færri einingar sem leiddi 

til fækkunar aðila sem lögum samkvæmt bar að veita bókasafns- og upplýsingaþjónustu. 

Lagabreytingar hafa einnig orðið til þess að stofnanir og fyrirtæki, opinber og einkarekin, 

hafa verið sameinuð. Við það urðu þjónustueiningar færri og stærri og höfðu bolmagn 

til þess að ráða starfsfólk í aðalstörf á rannsóknarsviðinu, störf sem áður voru unnin í 

lausum tíma meðfram aðalstarfi, eða í ólaunaðri sjálfboðavinnu. Fækkun sjálfboðaliða 
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um 90.5% frá 1989-2014 stafar einnig að hluta til af því að smæstu þjónustueiningarnar 

voru ekki með í 2014-könnuninni. Þar hafa sjálfboðaliðar gjarnan unnið. Þrátt fyrir 

upplýsingar um fækkun þjónustueininga frá 2001 til 2014, og sama launaða 

starfsmannafjöldann bæði árin, hafði stöðugildum fjölgað. Starfshlutfall launaðs 

starfsfólks jókst á rannsóknarsviðinu og störfin urðu aðalstörf á mikilvægum launuðum 

starfsvettvangi. Ætla mætti að sú þróun hefði kallað á aukinn fjölda bókasafns- og 

upplýsingafræðimenntaðs starfsfólks, en samkvæmt niðurstöðum fækkaði því 

hlutfallslega.  

Hins vegar varð byltingarkennd tækniþróun sem leiddi af sér óafturkræfar breytingar 

við vistun, geymd og miðlun þekkingar og upplýsinga sem hefur haft mikil áhrif á 

rannsóknarsviðinu. Hún olli því að hægt er að deila bæði fagvinnu og rafrænum 

safnkosti bókasafna rafrænt yfir netið, sem varð til þess að fólki við fagvinnu hefur 

fækkað á bókasöfnum, sérstaklega sérfræðibókasöfnum þar sem þær þjónustueiningar 

hafa víða verið lagðar niður, og stærð óðals sérfræðibókasafna hefur minnkað. Fagvinnu 

á skjalasöfnum er ekki hægt að deila að sama marki. Þar hefur aukning orðið bæði á 

fjölda þjónustueininga og fjölda stöðugilda. 

Á rannsóknartíma hefur menntun starfsmanna aukist í samræmi við sambærilega 

þróun í þjóðfélaginu. Fram til 2001 fækkaði karlmönnum hlutfallslega, en fjölgaði aftur 

til 2014. Hækkun á aldri starfsfólks gæti tengst því að menntunarstig hefur hækkað, og 

fjöldi bókasafns- og upplýsingafræðinga með meistaragráðu hefur aukist. Áhrifin af því 

að færa upplýsingafræðinámið alfarið á meistarastig er líklegt til að valda hækkun á aldri 

starfsfólks, en þess ætti ekki að hafa verið farið að gæta á rannsóknartíma 2014. 

Aldur starfsfólks hefur hækkað. Erfitt er að sjá hvað veldur því. Að færa námið 

alfarið á meistarastig er líklegt til þess að valda hækkun á aldri starfsfólks, en þess ætti 

ekki að hafa verið farið að gæta á rannsóknartíma 2014. 

Athyglisverð þróun í samræmi við kenningu Abbotts hefur átt sér stað á 

almenningsbóka- og skjalasöfnum. Bókasafnsfræðingar (síðar bókasafns- og 

upplýsingafræðingar, nú upplýsingafræðingar) hafa sótt í skjalastjórnarstörf. Þeir hafa 

ekki verið nógu margir til þess að manna bæði óðal bókasafna og skjalastjórnar með 

þeim afleiðingum að fólk með annað háskólapróf hefur sótt í störf á bókasöfnum. Að 

sögn lykilaðila hefur það staðið sig vel og verið stöðugra í starfi en bókasafns- og 

upplýsingafræðingar, enda hafa margir með aðra háskólamenntun væntanlega síður að 

öðru að hverfa en bókasafns- og upplýsingafræðingar. Fólk með annað háskólapróf 

hefur því að nokkru leyti tekið yfir óðal bókasafna, sérstaklega almenningsbókasafna, 

að því marki að bókasafns- og upplýsingafræðingar eiga ekki lengur forgang að störfum 

þar samkvæmt auglýsingum eftir starfsfólki (til dæmis Borgarbókasafnið menningarhús, 

2016, 8. október). Samhliða því hafa bókasafns- og upplýsingafræðingar að nokkru leyti 

tekið yfir óðal skjalastjórnar og skjalasafna. 

Samhliða breytingum á menntun starfsfólks hafa orðið breytingar á þjónustu 

almenningsbókasafna sem virðast eiga uppruna sinn á söfnunum sjálfum fremur en hjá 

almenningi samkvæmt óbirtum niðurstöðum úr könnun höfundar á væntingum 

almennings til þjónustu almenningsbókasafna í þjóðmálakönnun 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands 2015. 

Námsframboð hefur þróast í samræmi við breytingar á starfsumhverfi með aukinni 

áherslu á skjalastjórn og flutningi námsins alfarið á meistarastig þar sem önnur menntun 

verður undirstaða upplýsinganámsins. 
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