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Meðferð trúnaðarupplýsinga meðal 
stjórnsýslustofnana: Fræðsla starfsmanna 

Kristín Guðmundsdóttir  og Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

 

Ríkisstarfsmenn meðhöndla mikið magn upplýsinga við störf sín. Efnislegt form 

upplýsinganna er ólíkt, þær eru skriflegar, munnlegar sem og verða starfsmenn áskynja 

um hluti sem þeir geyma í hugum sér bæði meðvitað og ómeðvitað. Allt geta þetta verið 

viðkvæmar upplýsingar sem varða ólíka hagsmuni; einkahagi einstaklinga, almanna-

hagsmuni og þjóðaröryggi svo eitthvað sé nefnt. Þrátt fyrir margvísleg ákvæði í 

íslenskum lögum og reglugerðum um takmarkanir á miðlun upplýsinga eru engin sérstök 

lög sem kveða á um staðlaðar lágmarksöryggisráðstafanir varðandi meðhöndlun 

upplýsinga sem gilda þvert á stjórnsýsluna.   

 Hér verða kynnar niðurstöður rannsóknar sem gerð var á meðferð trúnaðar-

upplýsinga meðal stjórnsýslustofnana sem fara með öryggis- og löggæslumál. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða hvernig meðhöndlun trúnaðarupplýsinga væri háttað hjá 

íslenskum stjórnsýslustofnunum og er rannsóknarefnið afmarkað við löggæslustofnanir 

og löggæslutengdar stofnanir. Markmiðið er einnig að varpa ljósi að skyldum 

stofnananna og kvaðir varðandi meðferð trúnaðarupplýsinga og hvernig þeim tekst að 

framfylgja þeim. Þessar niðurstöður eru hluti stærri rannsóknar sem framkvæmd var 

fyrri hluta árs 2016. Áhersla verður sérstaklega á fræðslu til handa ríkisstarfsmönnum 

um meðferð trúnaðarupplýsinga og öryggisvitund starfsmanna. Rannsóknin var tilkynnt 

til Persónuverndar (Kristín Guðmundsdóttir, 2016). Gagna var aflað með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum, nánar tiltekið viðtölum við 13 einstaklinga.  

 Þótt ríkisstarfsmenn séu bundnir lagalegri þagnarskyldu og trúnaði, bentu helstu 

niðurstöður til þess að fræðslu um öryggisráðstafanir og meðferð trúnaðarupplýsinga 

skorti á öllum stigum, fyrir nýráðna jafnt sem símenntun eldri starfsmanna. Brýn þörf 

er á vitundarvakningu varðandi rétta og örugga meðferð viðkvæmra upplýsinga innan 

stjórnsýslunnar. 

 Meðferð trúnaðarupplýsinga hefur ekki áður verið rannsökuð á heildstæðan hátt 

hérlendis með hliðsjón af starfsemi og hlutverki stjórnsýslustofnana sem starfa á sviði 

löggæslu og tengdar starfsemi. Gildi rannsóknarinnar felst í því jafnframt sem henni er 

ætlað stuðla að vitundarvakningu hlutaðeigandi með það fyrir augum að bæta núverandi 

ástand.   

 Í upphafi greinarinnar er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og því 

næst gerð grein fyrir aðferðafræði hennar. Þá eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

raktar í tveimur þemaköflum og að lokum birtar umræður og samantekt um þær. 

Upplýsingavernd eða upplýsingaleynd 

Umræða um upplýsingaleynd stjórnvalda hefur fylgt rekstri stjórnsýslunnar um aldaraðir. 

Árið 1791 skrifaði Jeremy Bentham (1843) að stjórnvöld gætu ekki gert allar upplýsingar 

opinberar, taka þyrfti tillit til aðstæðna hverju sinni. Hann var þeirrar skoðunar að leynd 

væri verkfæri samsæris og hún ætti ekki við innan stjórnsýslunnar. Að hans mati eru 

eingöngu þrjár ástæður til þess fallnar að koma í veg fyrir upplýsingaskyldu stjórnvalda; 

ef upplýsingar koma óvinveittum að gagni, skaða saklausa eða gera of mikið úr sekt hins 

seka (Bentham, 1843). Samkvæmt Baldwin (1997) þarf að greina ákveðin grund-

vallaratriði til þess að hægt sé að réttlæta öryggisstefnu, reglur og ráðstafanir. Fyrst og 

fremst þarf að vera ljóst öryggis hvers eigi að gæta; einstaklinga, ríkja eða 
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alþjóðasamfélagsins, og hins vegar hvaða gildi beri að leitast við að tryggja; til dæmis 

ríkið, efnahagsástand, heilsu einstaklinga eða raunlægt öryggi. Öryggi verður almennt 

ekki tryggt nema að teknu tilliti þess hversu miklu öryggi skuli beita; hver sé ógnin, 

hvaða öryggisráðstöfunum skuli beitt, hvaða fjármagni skuli varið í öryggi og að lokum 

hvort öryggisráðstafanir séu tímabundnar eða langvarandi (Baldwin, 1997).  

Sissela Bok (1989) rannsakaði leynd (secrecy) og friðhelgi (privacy) og greindi skilin þar 

á milli. Að halda leyndarmál er sá gjörningur að hindra að einstaklingur/einstaklingar fái 

upplýsingar um leyndarmálið eða, að viðkomandi, sem halda á upplýsingum leyndum 

fyrir, fái vísbendingar um tilvist þess. Þetta sé gert af ásettu ráði svo að viðkomandi 

komist ekki að leyndarmálinu. Hins vegar skilgreinir hún leynd sem aðgerð, sem á að 

fela eitthvað, til dæmis með kóðun eða með því að dylja eða hylja eitthvað. Slík aðgerð 

geti til dæmis verið í birtingarformi viðskiptaleyndar eða faglegs trúnaðar í starfi. 

Mikilvægt er að gera greinarmun á hugtökunum leynd og friðhelgi. Leynd er að fela 

eitthvað viljandi fyrir öðrum, en friðhelgi er að vernda eitthvað gegn óæskilegum 

aðgangi annarra. Friðhelgi felur í sér að stýra aðgengi að því sem viðkomandi telur 

persónulegt yfirráðasvæði sitt. Sú stýring og tilheyrandi mótvægisaðgerðir reynir fólk að 

tryggja og túlka sem víðast (Bok, 1989).  

Að mati Martin, Bray og Kumar (2015) eru ekki allar upplýsingar, sem stjórnvöld 

búa yfir, þess eðlis að þær megi birta opinberlega og því hefur löggjafinn gert ráð fyrir. 

Í lögum og reglugerðum má finna ákvæði um trúnað, þagmælsku og leynd upplýsinga. 

Trúnaðarákvæðin eiga við í ólíkum tilvikum; persónuupplýsingar, viðskiptaupplýsingar 

og öryggismál svo að dæmi séu tekin. Leynd í þágu persónuverndar og friðhelgi 

einkalífsins eru oftast talin jákvæð í eðli sínu, en öðru máli gegnir þegar upplýsingum er 

haldið leyndum innan stjórnsýslunnar. Slík framganga er yfirleitt litin neikvæðum augum 

enda stríðir hún gegn hugmyndinni um gegnsæja og opna stjórnsýslu (Martin, Bray og 

Kumar, 2015). 

Að mörgu ber að huga þegar tryggja á öryggi upplýsinga. Margir ólíkir þættir og 

áherslur hafa áhrif á framkvæmdina og málefni sem tryggja skal trúnað um eru af 

misjöfnum toga. Kröfur almennings til opinnar og gegnsærrar stjórnsýslu fara sívaxandi. 

Með auknu aðgengi að upplýsingum og skilvirkari upplýsingaveitu reyna stjórnvöld að 

auka traust almennings á stjórnsýslunni. Í ljósi þessa er réttur almennings til upplýsinga 

frá stjórnvöldum mikilvægur. Rekjanleiki ákvarðana og upplýsingar um starfsemi og 

rekstur ríkisstofnana eru meðal annars þættir sem almenningur krefst að séu upp á 

yfirborðinu (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2011; Trausti Fannar Valsson, 2015).  

Hlutverk starfsmanna við að tryggja trúnað og upplýsingaöryggi 

Bein þagnarskylduákvæði má finna í íslenskum lögum og reglugerðum. Þagnarskyldunni 

í íslenskri stjórnsýslu er ætlað að tryggja leynd yfir viðkvæmum upplýsingum; bæði 

einkahagsmunum og almannahagsmunum (Trausti Fannar Valsson, 2015). Auk sérlaga 

og reglugerða, sem kveða á um tilfallandi trúnað og meðferð viðkvæmra upplýsinga, eru 

allir ríkisstarfsmenn bundnir þagnarskyldu samkvæmt 18. grein laga um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. Greinin felur í sér þá reglu að 

ríkisstarfsmönnum sé óheimilt að miðla eða nýta upplýsingar sem þeir hafa komist að í 

sínum störfum og leynt eigi að fara. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af störfum. 

Krafan um að starfsmenn hyggi að upplýsingaöryggi er nú viðtekin og þykir sjálfsögð. 

Niðurstöður rannsóknar Albrechtsen (2007) sýndu meðal annars að mikill munur var á 

skilningi starfsmanna á öryggisráðstöfunum og á raunverulegri framkvæmd þeirra á því 

að tryggja upplýsingaöryggi. Í flestum tilvikum beittu starfsmenn einföldum 

ráðstöfunum, svo sem að slökkva á tölvu eða skjá þegar þeir yfirgáfu vinnusvæði, tryggja 

lykilorð og gæta varúðar á internetinu. Þetta stafaði helst af skorti á hvata til þess að 

beita öflugari öryggisráðstöfunum sem og þekkingu á öryggisráðstöfunum. Í ljósi 
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vaxandi vinnuálags og kröfu um hraða og aukna framleiðni urðu meiri afköst gjarnan á 

kostnað öryggisins sem gat valdið töfum á vinnuhraða og afköstum (Albrechtsen, 2007).  

Með síauknum öryggisráðstöfunum aukast kröfur og kvaðir sem lagðar eru á 

starfsmenn við að huga að upplýsingaöryggi. Rannsóknir hafa sýnt að slíkar kvaðir geti 

verið streituvaldandi og haft neikvæð áhrif á heilsu starfsmanna sem ekki búa yfir mikilli 

tölvukunnáttu. Niðurstöður rannsóknar D‘Arcy, Turel og Gupta (2014) leiddu í ljós 

fylgni á milli slíks álags og brota á öryggisreglum þar sem starfsmenn forðuðust 

regluverkið og störfuðu ekki því samkvæmt. Þeir túlka niðurstöðurnar þannig að 

heiðarlegir starfsmenn brjóti vísvitandi starfs- og öryggisreglur en þeir telji sig ekki valda 

með því skaða eða fremja nokkurt brot í starfi (D‘Arcy, o.fl., 2014). 

Rannsókn á svokallaðri innri hættu (insider threat) sýndi að öryggisrof eða 

trúnaðarbrestir starfsmanna eru oft vanmetnir þættir þegar kemur að því að tryggja 

öryggi upplýsinga og því sé mikilvægt að huga einnig að innri vörnum. Algengt er að 

notendur upplýsingakerfa fylgi ekki, viljandi eða óviljandi, settum reglum um 

upplýsingaöryggi (Dhillon, 2001). Stanton, Stam, Mastrangelo og Jolton (2005) greindu 

helstu tegundir öryggisrofa í eftirfarandi flokka; ásetningsbrot, skaðlega misnotkun, 

hættulegt fikt og einföld mistök. Undir ásetningsbrot flokkuðust brot sem krefjast 

tæknikunnáttu og ásetnings. Undir skaðlega misnotkun féllu brot sem krefjast lítillar 

tæknikunnáttu en ásetnings af hálfu geranda. Hættulegt fikt starfsmanna krefst 

tæknikunnáttu en þarf ekki að vera ásetningsbrot. Að lokum voru einföld mistök 

skilgreind sem óviljaverk sem ekki krefjist tæknikunnáttu til þess að þau sé unnt að 

framkvæma (Stanton o.fl., 2005). 

Theoharidou, Kokalakis, Karyda, og Kiountouzis (2005) könnuðu meðal annars 

mikilvægi þjálfunar og vitundarvakningar varðandi meðferð upplýsinga. Í rannsókninni 

greindu þeir hvernig tekist er á við slíkar áskoranir í ISO/IEC 17799 staðlinum um 

upplýsingaöryggi (nú ISO/IEC 27001). Í niðurstöðunum kom fram að hindrunarmáttur 

staðalsins fælist einkum í ákvæðum um agaferli vegna starfsmanna, sem brjóta 

öryggisreglur, svo og eflingu á aðgangsstýringu og þjálfun og að auka vitundarvakningu 

á öryggisreglum og kröfum (Theoharidou o.fl., 2005).  

Ljóst má vera að þátttaka hvers og eins starfsmanns við að framfylgja reglum um 

upplýsingaöryggi hefur áhrif á heildaröryggi skipulagsheilda. Þá skiptir miklu að 

starfsmenn miðli reynslu og þekkingu sín á milli. Brýnt er að nýir starfsmenn fái tækifæri 

til þess að starfa með eldri og reyndari starfsmönnum, og nauðsynlegt er að regluleg 

hópfræðsla og æfingar séu til staðar eins og fram kemur í rannsóknum Warkentin, 

Johnston og Shropshire (2011). 

Einn mikilvægasti þáttur hvað upplýsingaöryggi varðar er að starfsmenn fái 

nauðsynlega fræðslu og menntun um hvernig haga beri öryggismálum og fylgja 

öryggisreglum. Ætla má að brot á öryggisreglum megi oft rekja til vanþekkingar 

starfsmanna annars vegar um hvernig eigi að fylgja reglunum, og hins vegar skorti þeirra 

á þekkingu á því af hverju slíkar reglur eru settar. Í niðurstöðukaflanum hér á eftir verður 

gerð grein fyrir fræðslumálum og öryggisvitund starfsmanna þegar kemur að 

öryggismálum hvað trúnaðarupplýsingar varðar. 

Aðferðafræði 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði (qualitative methodology), nánar tiltekið 

hálfstöðluðum viðtölum (semi structured interviews) við 13 einstaklinga. Sú 

rannsóknaraðferð gagnaðist vel enda leitast við að fanga sjónarmið viðmælenda 

varðandi viðfangsefnið (Hennink, Hutter og Bailey, 2011; Silverman, 2013). Viðtölin 

voru tekin í febrúar og mars 2016 og voru að meðaltali 35 mínútna löng. 

Rannsóknarspurningarnar voru:  

 Hvað skilur trúnaðarupplýsingar frá almennum upplýsingum? 
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 Hver er geta ríkisstofnana til þess að tryggja öryggi trúnaðarupplýsinga? 

 Hvernig er fræðslu ríkisstarfsmanna um meðferð trúnaðarupplýsinga 

háttað? 

Stofnanir voru valdar markvisst (purposive sampling) út frá lögbundnu hlutverki. Í 

flestum tilvikum völdu yfirmenn þá starfsmenn sem viðtal var tekið við með það í huga 

að velja þá sem þekktu best til rannsóknarefnisins (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003). Tveir viðmælendur voru valdir með snjóboltaaðferð (snowball sampling) 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). „Gervinöfn“ voru notuð til þess að 

tryggja trúnað við viðmælendur og þeir einfaldlega nefndir með bókstöfum, það er 

viðmælandi A, B, C og svo framvegis (Gorman og Clayton, 2005). Viðtalsrammi var 

unninn fyrirfram og voru allir viðmælendur því spurðir sömu eða sambærilegra 

spurninga.  

 Rannsóknargögnin voru greind með aðferð grundaðrar kenningar (grounded theory). 

Hún gengur út frá kerfisbundnum viðmiðum við söfnun og greiningu gagnanna svo að 

mynda megi kenningar grundaðar í gögnunum sjálfum (Charmaz, 2006; Glaser og 

Strauss, 1967; Schwandt, 2007). Með hliðsjón af grundarði kenningu voru gögnin lesin 

nákvæmlega og notast við þrefalda kóðun (coding) eða lyklun þar sem viðtölin voru 

þemagreind (Hermann Óskarsson, 2000; Saunders, Lewis og Thornhill, 2009). Við 

gagnagreiningu komu fram fimm meginþemu sem voru; trúnaðarflokkun upplýsinga, 

trúnaðar- og þagnarskylda, aðgengi að upplýsingum, fræðsla og öryggisvitund, og lög og 

önnur ákvæði um meðferð upplýsinga. Í næsta kafla verða kynntar helstu niðurstöður 

þemanna sem vörðuðu fræðslu um meðferð trúnaðarupplýsinga og öryggisvitund 

starfsfólks. 

Fræðsla 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fræðsla um meðferð trúnaðarupplýsinga var 

almennt lítil hjá stofnununum. Fá dæmi voru um fræðslu sem gat talist grunnmenntun 

og fræðsla fyrir nýráðna starfsmenn. Enn fremur voru fá dæmi um reglulega fræðslu eða 

upprifjunarnámskeið.  

Þó að fræðslan hafi verið takmörkuð voru tilvik um fræðslu í einhverri mynd þótt 

hún lyti ekki ávallt beint og eingöngu að meðferð trúnaðarupplýsinga. Fræðslan snerist 

fremur um meðferð upplýsinga almennt og notkun upplýsingakerfanna. Þannig lýsti E 

námskeiðum á hans vinnustað: 

Við höldum námskeið fyrir starfsmenn til að fara yfir það hvað það þýðir að vera 
starfsmaður [starfsstöð]. Hvaða reglur og skyldur þér ber að fara eftir og þar er 
komið inn á trúnaðinn og heimildir okkar til að veita upplýsingar og hverjir hafa 
þær heimildir. Við reynum að gera þetta með reglubundnum hætti, bæði 
grunnnámskeið og upprifjunarnámskeið. 

Að sögn C var einnig fræðsla haldin fyrir nýja starfsmenn á hans vinnustað:  

Í henni er lögð áhersla á að fólk kynni sér réttindi og skyldur opinberra 
starfsmanna og rætt um þá ábyrgð sem fylgir því að starfa hjá opinberu embætti 
og meðhöndla þau gögn sem unnið er með.  

Enn fremur vísaði C til fræðslu starfsmanna sem sinna sérhæfðum verkefnum: „Þá 

er farið mjög ítarlega yfir starfsheimildirnar og farið yfir lögfræðina, upplýsingalögin og 

persónuverndarlögin.“ Þá útskýrði K að fræðsla um meðferð viðkvæmra upplýsinga hefi 

nýlega verið tekin upp á hans starfsstöð, en sú fræðsla hefði eingöngu verið fyrir nýja 

starfsmenn sem sinntu ákveðnum verkefnum. Viðmælandi L hafði fengið fræðslu um 
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meðferð trúnaðarupplýsinga í tengslum við verkefni sem hann sinnti. Þá fræðslu fengu 

ekki allir starfsmenn heldur hefði hún verið háð eðli verkefna starfsmanna:  

Þá fékk ég fína fræðslu og hefur svo sem ekki reynt á það ennþá hvort að það sé 
endurmenntun í því af því það er ekki komið að því. Það var mjög gott og tel að 
það ætti kannski að vera einu sinni á ári því þarna vöknuðu spurningar. Af því að 
maður á það náttúrulega til, maður er bara mannlegur, að þetta verður bara 
sjálfsagður hlutur. 

Viðmælandi A hafði einnig fengið fræðslu vegna sinna sérverkefna og sagði 

jafnframt að krafa væri um formlega fræðslu til handa starfsmönnum sem fengju aðgang 

að sérhæfðu upplýsingakerfi: „Til dæmis í [upplýsingakerfi] er krafa um námskeið sem 

einhverjir sitja. Það er mjög mikilvægt að þjálfari eða kennari fer yfir þessi málefni, að 

allir eru kunnugir um reglurnar sem gilda hjá [Stofnun] um þær“.  

Viðmælandi H benti á ábyrgð yfirmanna við að tryggja að starfsmenn væru 

uppfræddir um rétta meðhöndlun upplýsinga og notkun upplýsingakerfa: „Það er engin 

fræðsla eða símenntun en það er bara ætlast til að yfirmenn og millistjórnendur og aðrir, 

að þeir bara hafi þessi mál í lagi, kenni bara viðkomandi á [upplýsingakerfi].“  

Í viðtölunum kom einnig fram að þótt sjaldan hefði verið boðið upp á skipulagða 

fræðslu um meðferð trúnaðarupplýsinga hefði margvísleg önnur fræðsla verið í boði. 

Til dæmis kvað F starfsmenn hafa fengið endurmenntun eða aukna fræðslu á sínu 

sérsviði utan vinnustaðar. G sagði að hann hefði sjálfur sótt sér slíka fræðslu utan vinnu: 

„Nei ekki varðandi notkun á þessum upplýsingum. Ég hef farið á námskeið hjá 

Endurmenntun Háskólans um persónuverndarlögin en það var bara mitt frumkvæði og 

ég fer sjálfur í mínum frítíma.“  

Viðmælendum bar flestum saman um að fræðsla væri ekki nægjanleg og hana mætti 

bæta. Jafnvel þeir sem töldu fræðsluna hafa verið í góðum farvegi gátu þess flestir að 

þörf væri á upprifjunarnámskeiðum. Eins og fram kom hjá E var haldin regluleg fræðsla 

til handa starfsmönnum á hans vinnustað en hann taldi að fræðsluna mætti þó efla:  

Ég mundi segja að hún væri næg en það má alltaf gera betur. Og ég held að það 
þyrfti fyrst og fremst að hafa þetta örar. Þeir sem eru ársgamlir og eldri þurfa með 
örari hætti að fá endurmenntun og upprifjun. Og það held ég að eigi við í rauninni 
bæði um það sem varðar verkefni og meðhöndlun upplýsinga og svo margt annað 
líka. Þar er erfitt kannski að taka þetta eitthvað sérstaklega út. 

D tók í sama streng þegar hann var spurður hvort hann teldi starfsmenn almennt 

meðvitaða um persónulega ábyrgð við meðhöndlun trúnaðarupplýsinga: „Þess vegna er 

þessi fræðsla mikilvæg. Og halda hana kannski þá ört til þess að það síist smám saman 

inn.“ Sömu spurningu svaraði K: „Kannski vantar þessa fræðslu eða að þetta sé til á 

pappír.“ A taldi að bæta mætti fræðslu og aðgengi að þekkingunni.  

Ég held að úrræðin séu alveg góð ég held að það mætti kannski bæta þekkinguna. 
Sérstaklega þar sem við erum ekkert að meðhöndla það mikið, inn á milli kemur 
þetta upp og þá kannski man maður ekki ... Ég held að það mætti bæta þekkinguna 
og aðgengi að þekkingunni. 

Að lokum vék E tali að eflingu faglegrar menntunar og fagskóla löggæsluaðila þar 

sem hann sagði:  

Það væri auðvitað skynsamlegast í staðinn fyrir að lögreglan væri að reka sinn sér 
og Tollurinn sér og Landhelgisgæslan sér og fangelsin sér, að þetta væri bara einn 
skóli ... Það er mín skoðun að minnsta kosti. Það er svo margt sem á við á öllum 
þessum stöðum sem ætti að hafa mun öflugra með því að hafa þetta sameiginlegt. 
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Öryggisvitund 

Þrátt fyrir takmarkaða fræðslu um meðferð trúnaðarupplýsinga mátti greina að öryggis-

vitund viðmælenda væri almennt rík. Þeir þekktu ábyrgð sína og skyldur við 

meðhöndlun upplýsinga. Flestir voru meðvitaðir um öryggisráðstafanir í sínu nánasta 

umhverfi sem hafa bæri í huga við meðferð viðkvæmra upplýsinga. Þá töluðu 

viðmælendur um að þeir hefðu sjálfir tamið sér ákveðin vinnubrögð í þeim tilgangi að 

hámarka öryggi þeirra gagna sem þeir meðhöndluðu. Þegar B var spurður um merkingar 

upplýsinga svaraði hann:  

Jú, jú, maður er meðvitaður um það en oft og oftast held ég náttúrulega eins og 
allir eiga við að etja þetta, þetta verkefnakraðak það fyllir mann stundunum það 
mikið að maður hefur ekki einu sinni tíma í að pæla í þessu. Og það er náttúrulega 
dáldið hættulegt að maður missi einbeitinguna á því. Hvað eru viðkvæmar 
upplýsingar og hvað eru ekki viðkvæmar? Því að maður verður alltaf eiginlega að 
reyna að setja sig í spor annarra. Að vera ekki að missa frá sér eitthvað sem maður 
gæti, já komið illa á aðra. 

J taldi mikilvægt að starfsfólk væri meðvitað um rétta meðferð upplýsinganna og 

hafði eftirfarandi að segja um úttektir á öryggismálum: „Ég held að þetta sé líka bara 

gott til að halda okkur á tánum ... Það þarf alveg að passa upp á að fólk sé ekki að venja 

sig á að fara frjálslega með.“  

Um miðlun upplýsinga í efnislegu formi á milli stofnana, svokallaðar boðsendingar, 

vakti L athygli á að rekjanleika slíkra boðsendinga væri ábótavant: 

Það er enginn kvittanaferill á þessu ... Þú hefur ekkert í höndunum sem segir það 
að þú sért búinn að afhenda skjalið. Og það er kannski það sem þyrfti að bæta úr 
og væri kannski ekkert óeðlilegt að það væri afhendingarseðill, já ferill. 

Þá barst aðgengi utanaðkomandi og stoðaðila inn á starfsstöðvum þeirra nokkuð í 

tal. Spurður um umfang trúnaðarupplýsinga á vinnustað svaraði G: 

Ég hugsa að þeir einu sem ekki eru að sýsla með slíkar upplýsingar er 
ræstingafólkið og þeir sem eru að vinna í eldhúsinu. Og í raun og veru er 
ræstingafólkið, það gengur framhjá viðkvæmum upplýsingum á hverjum einasta 
degi á borðunum. Og fyrir utan það að þau heyra. Og eldhúsið, það heyrir bara 
talið í eldhúsinu. Þannig að ég muni segja að það væru allir.  

Um aðgangsstýringu gesta að vinnusvæðum hafði L eftirfarandi að segja:  

Hér er ákveðin innskráning varðandi gesti og gangandi sem ekki er virkt. Maður 
er stundum að mæta fólki sem maður áttar sig ekki á hver er og þetta fólk er 
gjörsamlega ómerkt. Það svona pirrar mann en við kannski teljum að það allt sé í 
lagi. Og maður hefur líka orðið var við það að þeir aðilar sem koma hingað ætlast 
til þess að getað labbað inn af því að þeir hafa komið hingað áður. En svo þegar 
maður fer að heimsækja þá stofnun, þá þarf maður að vera merktur bak og fyrir, 
þá gilda ekki sömu lögmál. 

Þá mátti sjá að viðmælendur gerðu sér margir grein fyrir öryggi og meðferð 

viðkvæmra upplýsinga á opnum svæðum. Þannig benti J á hve berskjaldaðar upplýsingar 

gætu verið gagnvart óviðkomandi þegar þær væru meðhöndlaðar á vettvangi og benti 

til dæmis á að með beintengdum spjaldtölvum í lögreglubílum hefði upplýsingaflæðið 

orðið hraðara og rafrænt starfsumhverfi lögreglunnar stækkað:  
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Það er búið að breytast svolítið eftir að iPadarnir komu í bílana. Þar getum við 
flett upp í LÖKE og flett strax upp bílnúmerum. Það er komið miklu meira 
upplýsingaflæði strax sem maður er ennþá að meðtaka. Þannig að þetta er miklu 
skilvirkara. Svo þetta kemur líka samt, þetta eru persónuupplýsingar, þetta er 
LÖKE. 

Fleiri viðmælendur voru meðvitaðir um öryggi upplýsinga sem voru vistaðar í 

tækjabúnaði sem og öryggi tækjanna sjálfra. Til að mynda sagði F: „Það er ákveðinn 

trúnaður á tækjunum ef svo má segja. Það á að umgangast þessi tæki af virðingu. Og 

það gerðum við kröfu um og það hefur bara gengið vel eftir. Það eru náttúrulega gögn 

þar á diskum sem eru viðkvæm.“  

Umræður og samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að fræðsla um meðferð trúnaðarupplýsinga 

var almennt lítil en fjöldi rannsókna hefur einmitt sýnt fram á mikilvægi slíkrar fræðslu. 

Warkentin o.fl. (2011) benda til að mynda á það að fræðsla og þjálfun starfsmanna sé 

grundvallaratriði þegar kemur að því að tryggja öryggi upplýsinga og að virkja 

starfsmenn til þess að fylgja reglum um upplýsingaöryggi. Hjá lögreglu hafði 

grunnmenntun eða fræðsla í einhverri mynd helst farið fram í Lögregluskólanum, en 

einnig í formi fræðslu nýráðinna starfsmanna eða annarrar óformlegrar fræðslu sem 

jafnframt var dæmi um hjá öðrum stofnunum. Einungis eitt dæmi var um reglulega 

fræðslu eða upprifjunarnámskeið samkvæmt viðmælenda. Þá voru dæmi um sérstaka 

fræðslu um meðferð trúnaðarupplýsinga í tengslum við sérverkefni starfsmanna. Frekari 

skipulagðri eða reglulegri fræðslu var ábótavant.  

Hafa ber í huga að orsakir öryggisrofs geta verið margvíslegar. Þó svo að starfsmenn 

séu meðvitaðir um gildandi reglur geta slysin alltaf átt sér stað. Þess vegna þarf því sífellt 

að minna fólk á hætturnar. Margar rannsóknir má finna um slík atvik líkt og Dhillon 

(2001) sýndi fram á með sinni rannsókn þar sem meðal annars kom fram á að öryggisrof 

starfsmanna væru ekki eingöngu gerð af ásetningi heldur einnig af gáleysi. Enn fremur 

sýndu niðurstöður rannsóknar Stanton o.fl (2005) að einföld mistök starfsmanna var 

ein af fjórum helstu ástæðum öryggisrofs, meðal annars upplýsingaleka, sem valda 

stofnunum skaða. Mistök, sem með fræðslu á grundvallarþáttum upplýsingaöryggis, 

væri auðveldlega hægt að koma í veg fyrir. Þá styðja niðurstöður rannsóknar 

Theoharidou o.fl. (2005) mikilvægi þjálfunar og vitundarvakningar varðandi meðferð 

upplýsinga. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að ákvæði um fræðslu um meðferð upplýsinga, 

sem er að finna í ISO/IEC 17799 staðlinum um upplýsingaöryggi (nú ISO/IEC 27001) 

hafði mikil áhrif á að starfsmenn fylgdu verklagsreglum sem giltu um meðferð 

upplýsinga. En þrátt fyrir mikilvægi öryggisráðstafana og að starfsmenn fylgi þeim 

reglum sem settar eru geta þær haft neikvæð áhrif á starfsmenn líkt og rannsókn D‘Arcy 

o.fl. (2014) styðja. Hætt er við að notendur forðist regluverkið til þess að auðvelda og 

flýta fyrir vinnunni. Þannig geti öryggisráðstafanir snúist upp í andhverfu sína. 

Þrátt fyrir að formleg fræðsla viðmælenda um meðferð trúnaðarupplýsinga væri 

almennt takmörkuð var öryggisvitund þeirra virk. Þeir voru að jafnaði meðvitaðir um 

veikleika eða bresti í öryggisþáttunum og hvað þeim fannst að betur mætti fara. 

Öryggisvitund starfsmanna gegnir einmitt mikilvægu hlutverki í heildaröryggi 

skipulagsheilda. Það sýnir rannsókn Albrechtsen (2007) til að mynda fram á en skortur 

á öryggisvitund getur aukið líkurnar á gáleysisbrotum líkt og rakið hefur verið. 

Tryggja þyrfti öfluga fræðslu til handa öllum ríkisstarfsmönnum, embættismönnum 

sem borgaralegum starfsmönnum. Sú fræðsla þyrfti að lúta að lagaumhverfi við meðferð 

upplýsinganna sjálfra, en jafnframt miða að því að vekja starfsmenn til vitundar um 

þeirra eigin ábyrgð og skyldur við meðhöndlun og miðlun upplýsinga og afleiðingar 
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trúnaðarbrests, hvort heldur fyrir mistök eða af ásetningi. Fræðsla þarf að vera hvetjandi 

fyrir starfsmenn, því líkt og með íþyngjandi regluverki er hætt við að hún hafi neikvæð 

áhrif sé hún yfirþyrmandi eða ekki rétt framkvæmd líkt og rannsóknir, meðal annars 

D‘Arcy o.fl. (2014) um öryggisreglur sýndu fram á. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa mikilsverðar vísbendingar um hvernig meðferð 

trúnaðarupplýsinga hjá löggæslustofnunum og tengdum stofnunum á Íslandi er háttað 

þó svo að ekki sé hægt að alhæfa út frá þeim. Það var ekki heldur tilgangurinn enda var 

eigindleg aðferðafræði notuð við framkvæmdina og slík nálgun gefur ekki tilefni til 

alhæfingar. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst meðal annars í því að niðurstöðurnar 

gætu orðið til vitundarvakningar og komið að notum fyrir stofnanir við að meta það 

sem betur mætti fara varðandi það að tryggja öryggi og rétta meðferð upplýsinga. 

Niðurstöðurnar hafa fræðilegt gildi fyrir upplýsingafræðina þar sem þær gefa 

vísbendingu um meðferð viðkvæmra upplýsinga innan stjórnsýslunnar. Rannsóknin 

getur verið grundvöllur fyrir frekari rannsóknir á sviðinu, svo og nýst til þarfagreiningar 

til þess að meta þörf og þróa regluverk sem beinlínis fjallaði um meðferð á 

trúnaðarupplýsingum. 
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