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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í fjarvinnu á Íslandi auk þess að kanna 

hvernig upplýsingaöryggi viðkomandi gagna og búnaðar væri háttað. 

Eigindlegri aðferðafræði (e. qualitative methodology) var beitt við rannsóknina. 

Notaðir voru hliðverðir (e. gatekeepers) til þess að nálgast viðmælendur og stuðst við 

aðferð grundaðrar kenningar (e. grounded theory) við úrvinnslu og greiningu gagnanna. 

Tekin voru níu hálfopin (e. semi-structured), maður á mann djúpviðtöl (e. in-depth 

interviews) þar sem rætt var við fjóra fjarvinnustarfsmenn, þrjá skjalastjóra og tvo 

yfirmenn. 

Almenn ánægja ríkir um þetta vinnufyrirkomulag sem verður sífellt algengara. 

Fjarvinnufólkinu fannst gott að hafa sveigjanlegan vinnutíma auk þess að geta unnið í 

sínum kjöraðstæðum. Þau sem voru alfarið í fjarvinnu voru þó öll sammála um það að 

þeim fyndist þau alltaf vera í vinnunni og lítið væri um frí. Fjarvinna getur komið sér 

mjög vel, bæði fyrir skipulagsheildir1 og fjarvinnufólk. Mikið hagræði getur falist í því að 

starfsfólkið geti unnið óháð stað og stund, en það er hins vegar vandmeðfarið. 

Fjarvinnufólk verður að búa yfir miklum sjálfsaga og þarf helst að setja sér ákveðinn 

vinnutíma. Fjarvinna gerir skipulagsheildum kleift að ráða til sín hæfileikaríkt starfsfólk 

sem ekki hefur tök á því að starfa á hefðbundinni skrifstofu. 

Aukin notkun færanlegs búnaðar getur stofnað upplýsingaöryggi í hættu. Því er 

nauðsynlegt að verja búnaðinn meðal annars með dulkóðun, lykilorðum og vírusvörnum 

auk þess að hafa aðgangsstýringu. Upplýsingaöryggi skipulagsheildanna virtist vera í 

sæmilegu horfi en nauðsynlegt er að gera nokkrar úrbætur. Til dæmis þyrftu að vera til 

staðar sérstakar verklagsreglur um fjarvinnu og þann búnað sem notaður er, auk þess 

sem fræðslu og þjálfun starfsmanna á upplýsingaöryggi var ábótavant. Mannlegi 

þátturinn er talin vera ein stærsta öryggisógnin og því er gríðarlega mikilvægt að upplýsa 

starfsfólk um það hvernig hægt sé að tryggja upplýsingaöryggi. 

                                                      
1
 Í þessari ritgerð er orðið skipulagsheild notað sem samheiti yfir fyrirtæki, stofnanir, félög, sambönd og 

félagasamtök. 
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Abstract 

The objective of this research was to gain insight into mobile work in Iceland as well as 

to explore how information security of relevant data and equipment is maintained. 

The research was conducted using qualitative methodology. Gatekeepers were used 

to approach participants and data was collected and analysed using grounded theory 

methods. Nine semi-structured, in-depth interviews were conducted, including four 

mobile workers, three records managers and two supervisors. 

This approach has been generally well received and has become increasingly 

popular. Mobile workers enjoy flexible hours in their preferred work environments. 

Those who engage exclusively in mobile work all agreed that they felt they were at work 

all the time with little or no time off. Mobile work can be beneficial to both 

organisations and their workers. Employees capable of working anywhere at anytime 

may improve efficiency but mobile work can also prove troublesome. Mobile workers 

must exercise self-discipline and should ideally set their working hours. Mobile work 

enables organisations to employ talented people who are unable to work in a 

traditional office setting. 

Increased use of mobile devices can jeopardise information security. Equipment 

must therefore be protected, such as by data encryption, password usage and antivirus 

software, in addition to the maintenance of access control. The organisations' 

information safety seemed to be in decent shape, but certain improvements were 

clearly required. For example, there was a need for specific standard operating 

procedures involving mobile workers, along with the devices and equipment used. 

Moreover, employee training and education in information security was lacking. The 

human factor is generally considered one of the largest security risks, so it is vital that 

employees be well-informed on how to guarantee information security. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til MIS gráðu í upplýsingafræði. Hún var unnin 

undir dyggri leiðsögn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur og kann ég henni bestu þakkir fyrir. 

Auk þess er ég viðmælendum mínum þakklát, því án þeirra hefði þessi rannsókn ekki 

orðið að veruleika. Föður mínum, Páli Bjarnasyni, þakka ég einnig fyrir prófarkalestur og 

öll þau góðu ráð sem hann hefur veitt mér. Unnusta mínum, Ólafi Heiðari Jónssyni, vil ég 

þakka fyrir andlegan stuðning og umburðarlyndi í minn garð meðan á náminu hefur 

staðið. 
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1 Inngangur 

Eftir því sem tæknin verður meiri og Internet-samband víðfeðmara færist sífellt í aukana 

að starfsfólk stundi vinnu utan hefðbundins vinnustaðar. Þetta vinnufyrirkomulag getur 

komið sér vel fyrir þá sem stunda fjarvinnu og þá vinnustaði sem gera það kleift. Margir 

horfa eingöngu á jákvæðu hliðarnar, en átta sig ekki á þeim ókostum og jafnvel þeirri 

öryggisógn sem fjarvinna getur haft í för með sér. 

Rannsakandi varð forvitinn um það hvernig fjarvinna færi fram og hvort það væri 

ekki einmanalegt að vinna einn heima hjá sér. Auk þess vöknuðu spurningar um það 

hvaða búnaður væri notaður og hvort þau skjöl, sem mynduð væru utan vinnustaðarins, 

skiluðu sér í gagnagrunn skipulagsheildarinnar. 

Fjarvinna hefur lítið verið rannsökuð og því er kannski ekki vanþörf á könnun sem 

þessari. Það gæti verið gott fyrir fjarvinnufólkið og vinnuveitendur þeirra að sjá hvernig 

staðan er hjá þeim og geta borið sig saman við aðra í sambærilegri stöðu. 

Ritgerðin skiptist í tíu kafla. Á eftir inngangi er kafli þar sem fjallað er um skjalastjórn 

almennt. Í þriðja kafla er umfjöllun um fjarvinnu, hvað hún er, hvaða búnaður er 

notaður, hverju fjarvinna breytir fyrir upplýsinga- og skjalastjórn, hvaða öryggisatriðum 

þarf að huga að, auk þess sem tæpt er á helstu kostum og göllum sem geta fylgt 

fjarvinnu. Í fjórða kafla er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd hennar, 

markmiði og rannsóknarspurningum. Fjallað er um meginþemun fjögur og helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar í köflum fimm til átta. Í kafla níu eru svo umræður og 

samantekt, en þar eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og túlkaðar 

auk þess sem rannsóknarspurningum er svarað. Í lokaorðum eru svo örstutt umfjöllun 

um rannsóknina. 
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2 Skjalastjórn og skjalavarsla 

Í þessum kafla er fjallað um helstu skilgreiningar í skjalastjórn, farið yfir sögu 

skjalastjórnar og markmið hennar, auk þess sem litið er á hlutverk Þjóðskjalasafns 

Íslands og þann lagaramma sem það starfar eftir. Að lokum er fjallað um mikilvægi 

skjalastjórnar fyrir gæðastjórnun. 

Ef allar upplýsingar skipulagsheildar væru settar í sömu geymsluna eða harða 

diskinn án nokkurs skipulags yrði mjög erfitt að finna eitthvað aftur. Ef þeim er hins 

vegar raðað skipulega upp samkvæmt fyrirfram ákveðnu flokkunarkerfi verður mun 

auðveldara að finna það sem leitað er að. Upplýsingar eru oft sagðar vera verðmætasta 

eign skipulagsheilda og því skiptir miklu máli að halda þeim til haga (Bruno og 

Richmond, 2003). Nauðsynlegt er að halda vel utan um öll skjöl skipulagsheilda og er 

staðallinn ISO 15489 leiðbeinandi um upplýsinga- og skjalastjórn (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2002). Staðallinn gildir fyrir öll skjöl, hvort sem þau eru rafræn eða á 

pappír, auk þess að innihalda aðferðafræði við innleiðingu skjalastjórnarkerfis og 

leiðbeiningar um framkvæmd þess (Staðlaráð Íslands, 2005a). Mikið hagræði er af því að 

stytta þann tíma sem fer í upplýsingaleit, þar sem vinnutími starfsfólks er mjög 

dýrmætur. Einnig er gott að spara geymslupláss þar sem það getur verið kostnaðarsamt 

(Bruno og Richmond, 2003). Þetta samræmist grundvallarmarkmiðum skjalastjórnar, en 

þar segir að auðvelda eigi aðgengi að upplýsingum svo að hægt sé að nálgast réttar og 

viðeigandi upplýsingar á hentugu formi á sem skemmstum tíma (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2006). 

2.1 Skilgreiningar 

Gerður er greinarmunur á skjalavörslu og skjalastjórn. Skjalavarsla gengur út á 

varðveislu skjala sem hafa sögulegt og lagalegt gildi í skjalasöfnum, en skjalastjórn 

gengur út á kerfisbundna stjórn skjala allt lífshlaup þeirra, það er frá myndun þeirra 

innan skipulagsheildar og þar til þeim er komið í varanlega varðveislu eða viðeigandi 

eyðingu (Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 2007). Lengst af var varðveisla skjala meginstarfsemi 

skjalasafna, en segja má að skjalastjórn hafi þróast út frá skjalavörslu á árunum eftir 

síðari heimsstyrjöld (Kristín H. Pétursdóttir, 1988). Viðskiptavinir skjalastjóra eru 
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starfsmenn viðkomandi fyrirtækis sem þurfa á upplýsingunum að halda til að geta sinnt 

starfi sínu, en tilgangur skjalavörslu er hins vegar varanleg varðveisla skjala til að 

uppfylla menningarleg eða rannsóknartengd markmið. Sum skjöl geta verið mikilvæg 

fyrir viðskipti án þess að hafa varðveislugildi og önnur geta haft mikið varðveislugildi 

þótt skipulagsheildin sem þau rekja uppruna sinn til, sé ekki lengur starfandi (Ingibjörg 

Hallbjörnsdóttir, 2007). Í 2. gr. laga um opinber skjalasöfn nr. 77/2014, er skjalastjórn 

skilgreind sem „skilvirk og kerfisbundin stýring á myndun skjala, móttöku, skjalahaldi, 

notkun og umráðum, þar á meðal ferlum og hlítingu reglna til að fanga og viðhalda 

vitnisburði og upplýsingum um starfsemi og viðskipti í formi skjala.“ Skilgreining ISO 

15489 í íslenskri þýðingu er á sama veg (Staðlaráð Íslands, 2005a). Kristín H. Pétursdóttir 

(1988) bætir eftirfarandi við skilgreininguna á skjalastjórn: „Skjalastjórn felur í sér 

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

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

fræðslu starfsfólks í stofnunum um skjalamál. Hér er fyrst og fremst um að ræða virk 

eða hálfvirk skjöl sem hafa hagnýtt gildi í daglegum rekstri og geta skipt máli fyrir 

dómstólum“ (Kristín H. Pétursdóttir, bls. 52, 1988). Í 2. gr. laga um opinber skjalasöfn nr. 

77/2014 er skjalavarsla skilgreind sem „öll atriði er lúta að myndun, varðveislu og 

aðgengi að skjölum og öðrum upplýsingum tiltekins skjalasafns hvort heldur er hjá 

afhendingarskyldum aðila eða hjá opinberu skjalasafni“. Þar er einnig eftirfarandi 

skilgreining á skjali: „Hvers konar gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma 

upplýsingar og hafa orðið til, borist eða verið viðhaldið við starfsemi á vegum stofnunar 

eða einstaklings.“ Skilgreining ISO 15489 í íslenskri þýðingu á skjali er eftirfarandi: 

„Upplýsingar sem eru myndaðar, mótteknar og höndlaðar sem sönnunargögn og 

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

viðskiptalegum tilgangi“ (Staðlaráð Íslands, 2005a). Í staðlinum er áhersla lögð á 

sönnunargögn, enda eru skönnunarskjöl skilgreind þar sérstaklega sem „upplýsingar 

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

fyrirtæki eða einstaklingi til að framfylgja lagalegum skyldum eða í viðskiptalegum 

tilgangi“ (Staðlaráð Íslands, 2005a). Saffady (2011) skilgreinir skjöl á svipaðan hátt, en 

bætir því við að þau verði að vera einhver áþreifanlegur hlutur sem inniheldur 

upplýsingar sem eru í samræmi við stefnu og starfsemi viðkomandi skipulagsheildar. 

Auk þess bendir hann á þessa áherslu ISO 15489 að skjal (e. record) sé sönnun á 
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starfsemi fyrirtækis. Gerður er greinarmunur á sönnunarskjölum (e. records) og öðrum 

skjölum (e. documents). Sönnunarskjal sannar það sem fram fer í fyrirtæki, en skjal 

getur haft upplýsingagildi án þess að hafa sönnunargildi. Skjöl eru óháð formi og geta 

því til dæmis verið handskrifaður texti, á rafrænu formi, myndir, hljóð- eða 

myndbandsupptökur, svo framarlega sem þau hafa upplýsingagildi (Saffady, 2011). 

2.2 Sögulegt yfirlit skjalastjórnar 

Þörfin fyrir það að halda upplýsingum til haga er ekki ný af nálinni, heldur hefur hún 

fylgt þjóðfélögum mannsins gegnum tíðina. Upphaflega voru heimildir varðveittar í 

munnlegri geymd, það er fólk lagði upplýsingar á minnið og miðlaði þeim áfram til 

komandi kynslóða. Smátt og smátt var þó farið að nota tákn til að skrá heimildir á 

allskonar efni úr náttúrunni áður en farið var að nota ritmál og pappír (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2006 og Jóhanna Gunnlaugsdóttir 2002). Ágætis dæmi um þetta er 

myndunarsaga Biblíunnar og trúarbrögð almennt, þar sem Guðs orð hefur gengið 

manna á milli. Frásagnir af því sem Jesús Kristur sagði og gerði voru í munnlegri geymd, 

en strax á fyrstu öld eftir Krist var þó farið að skrá þær niður til varðveislu (Clarence E. 

Glad, 2004). Elstu skjölin sem varðveist hafa eru leirtöflur frá ríkjunum fyrir botni 

Miðjarðarhafs og í Austurlöndum. Á miðöldum voru skjöl varðveitt á vegum kirkjunnar 

og hjá höfðingjum en almenningur þurfti sérstakt leyfi til þess að fá aðgang að þeim 

(Kristín H. Pétursdóttir, 1988). 

Með breyttum atvinnuháttum og stærri þjóðfélögum jókst upplýsingamagnið til 

muna, þar sem myndun og skráning heimilda er nauðsynleg til að gera grein fyrir 

starfsemi skipulagsheilda og einstaklinga. Samhliða þessari þróun hefur þörfin fyrir 

skjalahald og skjalastjórn aukist, bæði í einkageiranum og hjá hinu opinbera. Sífellt fleiri 

stofnanir og fyrirtæki sækjast eftir því að fá vottun samkvæmt hinum ýmsu stöðlum, til 

dæmis má nefna gæðastjórnarstaðalinn ISO 9001 (Staðlaráð Íslands, 2015). Skilyrði fyrir 

vottun samkvæmt honum er að hafa kerfisbundna skjalastjórn með skipulagðri 

skjalastýringu, skráningu og skýrslugerð (Brumm, 1996). Þekkingarstjórn er einnig 

mikilvæg innan skipulagsheilda, en til þess að halda utan um þekkingu og vitneskju 

starfsfólksins verður skilvirk skjalastjórn að vera til staðar. Í nútímaþjóðfélagi er 

skjalahald því nauðsynlegur þáttur í öllum atvinnugreinum og mikilvægi þekkingar fer 

sífellt vaxandi í atvinnulífinu. Nýjum atvinnugreinum sem byggja að miklu leyti á 
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hópvinnu, öflun, miðlun og varðveislu þekkingar, fylgja síauknar kröfur um vandað 

skjalahald og skjalastjórn (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006). 

Skjalastjórn sem starfsgrein hefur lengi verið til, en ekki var farið að nota enska 

hugtakið „records management“ fyrr en um miðbik síðustu aldar. Á íslensku er hugtakið 

þýtt sem skjalastjórn, en það komst fyrst í almenna notkun árið 1988 þegar Félag um 

skjalastjórn var stofnað (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006). Hér áður var skjalahald með 

einföldu sniði og á fárra manna höndum, en með hinum gríðarlega fjölda skjala sem nú 

eru mynduð daglega, er kerfisbundin skjalastjórn orðin óumflýjanleg. Skjalavörslukerfi 

urðu til fyrir löngu, en þau hafa þróast með tímanum og aukinni tækni í þá mynd sem 

við þekkjum í dag. Sömu hugmyndirnar um skjalahald og skjalastjórn lágu til grundvallar 

í mismunandi löndum, en voru lagaðar að aðstæðum á hverjum stað. Aðferðafræði og 

reglum um fyrirkomulag skjala og skjalasafna var komið á í kjölfar kröfu frá stjórnvöldum 

á hverjum stað fyrir sig (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006). 

2.3 Þjóðskjalasafn Íslands og lagaramminn 

Hér á landi er varðveisla skjala hjá hinu opinbera bundin í lög. Þjóðskjalasafn Íslands og 

héraðsskjalasöfn víða um land eru opinber skjalasöfn sem taka við og varðveita skjöl frá 

stofnunum, fyrirtækjum og einstaklingum. Þau lúta því lögum um opinber skjalasöfn nr. 

77/2014, en markmið þeirra er að virða rétt borgaranna, hag stjórnsýslunnar og 

varðveislu íslenskrar sögu með því að tryggja myndun, vörslu og örugga meðferð 

opinberra skjala (1.gr. laga nr. 77/2014). Samkvæmt lögum eru öll opinber embætti og 

stofnanir á Íslandi, auk sveitarfélaga og þeirra sem eru að 51% hluta eða meira í eigu 

hins opinbera skilgreind sem afhendingarskyldir aðilar og ber þeim því að skila gögnum 

sínum á opinbert skjalasafn (14. gr. laga nr. 77/2014). 

Þjóðskjalasafn Íslands er einnig framkvæmdaraðili opinberrar skjalavörslu og 

skjalastjórnar, það er sérstök ríkisstofnun sem heyrir beint undir ráðherra og er rekstur 

þess kostaður af ríkissjóði (3.-5. gr. laga nr. 77/2014). Það er því eitt af hlutverkum 

Þjóðskjalasafns Íslands að setja reglur og leiðbeiningar um skjalastjórn og skjalavörslu, 

frágang og afhendingu skjala- og gagnasafna, varðveislu og förgun skjala auk þess sem 

þeir koma með tillögur um héraðsskjalasöfn, veita þeim starfsleyfi og hafa eftirlit með 

þeim (8. gr. laga nr. 77/2014). Allt er þetta háð samþykki ráðherra. Árin 2010-2014 setti 

Þjóðskjalasafn Íslands reglur um skjalavörslu samkvæmt 4. grein laga um Þjóðskjalasafn 
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Íslands nr. 66/1985 og halda þær gildi sínu þrátt fyrir að lögin hafi verið felld úr gildi og 

ný lög nr. 77/2014 hafi tekið við (Lög um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 og 

Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.). Opinber skjalasöfn eiga einnig að veita almenningi aðgang 

að þeim skjölum sem þar eru varðveitt og styðja við rannsóknir og fræðistörf. Auk þess 

sem það er í þeirra verkahring að hafa eftirlit með því að afhendingarskyldir aðilar 

framfylgi þessum lögum (13. gr. laga nr. 77/2014). Forstöðumaður afhendingarskylds 

aðila ber ábyrgð á vörslu skjalanna og á því að gildandi lögum um skjalastjórn og 

skjalavörslu sé framfylgt, en þegar skjölin hafa verið afhend opinberu skjalasafni flyst 

ábyrgðin yfir til þeirra (22. gr. laga nr. 77/2014). 

Afhendingarskyldir aðilar eiga að afhenda skjalasöfn sín til varðveislu á 

Þjóðskjalasafni ekki seinna en þegar pappírsskjöl hafa náð 30 ára aldri og rafræn skjöl 

fimm árum (15. gr. laga nr. 77/2014). Þjóðskjalasafn verður að samþykkja 

skjalageymslur og skjalavistunarkerfi áður en þau eru tekin í notkun. Ekki má eyða 

skjölum nema með sérstakri heimild frá Þjóðskjalasafni Íslands (24. gr. laga nr 77/2014). 

Þau sveitarfélög sem hafa héraðsskjalasafn eiga að skila skjölum sínum þangað, en 

annars til Þjóðskjalasafns (Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.). Opinberum skjalasöfnum er 

heimilt að taka við skjölum frá öðrum en afhendingarskyldum aðilum ef þau eru talin 

vera mikilvæg fyrir hlutverk safnsins og er þá hægt að setja skilyrði um að þau séu ekki 

aðgengileg almenningi í ákveðinn tíma, lengst 80 ár (16. gr laga nr. 77/2014). 

Fleiri lög varða skjalamál, sem dæmi má nefna stjórnsýslulög nr. 37/1993,  

upplýsingalög nr. 140/2012 og lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000, auk laga um bókhald nr. 145/1994. 

Í stjórnsýslulögum sem sett voru árið 1993 og upplýsingalögum frá 1996 voru gerðar 

kröfur um kerfisbundna skjalastjórn hjá stjórnvöldum svo þau gætu framfylgt lögum. 

Með stjórnsýslulögum voru helstu reglur um meðferð mála hjá stjórnvöldum 

lögbundnar. Meðal annars er kveðið á um upplýsingarétt almennings, það er rétt 

málsaðila til þess að fá aðgang að skjölum og gögnum viðkomandi máls, eða fá afrit af 

þeim með ákveðnum takmörkunum. Upplýsingalögin kveða á um rétt almennings til 

þess að nálgast upplýsingar hjá stjórnvöldum, hvort sem um er að ræða persónulegar 

upplýsingar um einstaklinginn sjálfan eða þær sem almenningur á rétt á að fá 

samkvæmt lögum. Stjórnvöld þurfa að skrá og varðveita mál sem tekin eru fyrir hjá þeim 

á kerfisbundinn hátt, til þess að auðvelda aðgengi að þeim (Ingibjörg Hallbjörnsdóttir, 
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2007). Í 1. grein upplýsingalaga nr. 140/2012 kemur fram að markmið þeirra sé að 

tryggja gegnsæi í stjórnsýslu og við meðferð opinberra mála til þess að styrkja 

upplýsingarétt og tjáningarfrelsi, gefa almenningi möguleika á þátttöku í lýðræði, 

auðvelda fjölmiðlum og almenningi að veita stjórnvöldum aðhald, gefa fjölmiðlum 

tækifæri til að upplýsa um opinber málefni og til þess að auka traust almennings á 

stjórnsýslunni. 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 stuðla að því að 

farið sé með persónuupplýsingar í samræmi við þau grundvallarsjónarmið og reglur um 

persónuvernd og friðhelgi einkalífs sem þar koma fram, auk þess að tryggja áreiðanleika 

og gæði slíkra upplýsinga. Persónuvernd sér um eftirlit með framkvæmd þessara laga og 

þeirra reglna sem settar hafa verið samkvæmt þeim. Því verður að tilkynna alla vinnslu 

persónuupplýsinga til Persónuverndar. Persónuupplýsngar eru skilgreindar í lögunum 

sem allar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar, sem hægt er að rekja 

beint eða óbeint til ákveðins einstaklings hvort sem hann er látinn eða lifandi (1., 2. og 

31. gr. laga nr. 77/2000). Opinberir aðilar sem og aðrir eiga að fara eftir þessum lögum. 

Í lögum um bókhald nr. 145/1994 er meðal annars fjallað um meðhöndlun og 

varðveislu bókhaldsgagna. Þar kemur fram að skylt er að varðveita bókhaldsgögn og 

fylgiskjöl í sjö ár frá lokum reiningsárs. Auk þess á að varðveita ársreikninga í 25 ár. Lögin 

ná yfir opinbera aðila, sem og einkaaðila. Ef rafrænum búnaði, sem notaður er til þess 

að skoða bókhaldsgögn, er breytt eða fargað verður að flytja gögnin yfir á annan búnað 

þar sem þau eru aðgengileg. 

2.4 Mikilvægi upplýsinga- og skjalastjórnar fyrir gæðastjórnun 

Í ISO 9001 gæðastaðlinum eru kröfur sem kalla á upplýsinga- og skjalastjórn, en í 

gæðastjórnun eru skjöl sönnun á því að skipulagsheildir starfi samkvæmt gæðakerfi 

(Staðlaráð Íslands, 2015; Brumm, 1996). Þegar sóst er eftir gæðavottun skiptir 

skjalfesting og stjórn skjala mestu máli í vottunarferlinu. Algengasta ástæðan fyrir því að 

fyrirtæki fær ekki formlega gæðavottun er sú að upplýsinga- og skjalastjórn sé 

ábótavant (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2003). Má því draga þá ályktun að fyrirtæki sem 

ekki er með skilvirka upplýsinga- og skjalastjórn geti ekki verið með vottað gæðakerfi 

(Brumm, 1996). Kröfur um skjalastýringarkerfi gæðaskjala, sem gerðar eru í ISO 9001, 

eru mjög svipaðar þeim sem gerðar eru í upplýsinga- og skjalastjórn. Í gæðastjórnun 
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þarf að stýra því þegar skjöl eru búin til, unnin, vistuð, viðhaldið, geymd og þeim eytt, en 

það er samsvarandi lífsferli skjals í upplýsinga- og skjalastjórn (Brumm, 1996). 

Samkvæmt ISO 15489 byggjast skjalaflokkunarkerfi á starfsemi fyrirtækisins og eiga 

yfirflokkar þeirra að endurspegla kjarnastarfsemina (Staðlaráð Íslands, 2005b). Auk þess 

verður að gera geymslu- og grisjunaráætlun, sem segir til um hvar og hversu lengi á að 

geyma hvern skjalaflokk, auk þess að stýra aðgengi að þeim. 

Í lokaverkefni Margrét Evu Árnadóttur í MPM meistaranámi í verkefnastjórn frá 

2010 bendir hún á hvernig nota megi rafrænt skjalastjórnarkerfi til þess að stýra 

gæðaskjölum í fyrirtæki sem er með rafrænt upplýsinga- og skjalaflokkunarkerfi og 

rafræna gæðahandbók. Ákveðnum skjölum úr gæðakerfinu væru þá gefinn skjalaflokkur 

innan skjalastjórnarkerfisins með tilvísunum milli kerfanna. 

Gæðastefna, verklagsreglur og vinnulýsingar fara þá hver í sinn undirflokk í yfirflokki 

sem heitir gæðastjórnun í skjalaflokkunarkerfinu. Gæðaskrárnar (e. record í gæðastjórn) 

dreifast hins vegar um skjalaflokkunarkerfið, eftir því hvaða málefnum þær tilheyra. 

Lífsferillinn á við um öll skjölin, einnig gæðaskjölin. Þegar búið er að flokka skjölin á 

þennan hátt falla þau sjálfkrafa undir ákvæði geymslu- og grisjunaráætlunar. Í rafrænu 

gæðahandbókinni eru ákveðin skjöl tengd saman með númerakerfi, til dæmis eru númer 

sem sýna fram á hvaða verklagsreglur og vinnuleiðbeiningar eiga saman. Rafræna 

gæðahandbókin og rafræna upplýsinga- og skjalastjórnarkerfið eru tengd saman með 

því að merkja gæðaskjölin þeim skjalaflokkum sem þau tilheyra. Þegar viðkomandi 

skjalaflokkur er opnaður er því hægt að sjá hvaða verklagsreglur eiga við um hann. 

Samsvarandi merkingar eru í upplýsinga- og skjalastjórnarkerfinu, sem vísa í 

gæðahandbókina (Margrét Eva Árnadóttir, 2010). 

Ekki gildir alveg það sama um gæðaskrár og gæðaskjöl. Gæðaskjölin (e. document í 

gæðastjórn) eru búin til fyrirfram og lýsa rekstri skipulagsheildarinnar, sem dæmi um slík 

skjöl er gæðahandbók, verklagsreglur og vinnuleiðbeiningar. Gæðaskrárnar myndast 

eftir að eitthvað hefur verið gert og innihalda upplýsingar um viðkomandi atburð sem 

geta verið sönnun á gæðum, eða á því sem hefur áhrif á gæðin. Þegar þessi skjöl eru 

undirrituð af yfirmanni teljast þau endanleg og eru til marks um að kröfum 

gæðakerfisins um upplýsinga- og skjalastjórn sé mætt. Ef engin slík skjöl eru til staðar er 

hægt að draga þá ályktun að ekkert gæðakerfi sé til staðar (Brumm, 1996). Ef tekið er 

dæmi um skjal sem er eyðublað, þá er það vistað í rafrænni gæðahandbók meðan það 
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er óútfyllt (gæðaskjal), en í rafrænu upplýsinga- og skjalaflokkunarkerfi þegar það hefur 

verið fyllt út (gæðaskrá). Þegar skjölin í gæðahandbókinni og upplýsinga- og 

skjalastjórnarkerfinu eru tengd svona saman eru þau aðgengileg og tryggt að þeim sé 

stjórnað á samræmdan og skipulegan hátt (Margrét Eva Árnadóttir, 2010).
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3 Fjarvinna 

Í þessum kafla er fjallað um það hvað fjarvinna er, hvaða búnaður helst er notaður við 

hana og hvaða áskoranir fjarvinna hefur í för með sér fyrir upplýsinga- og skjalastjórn. 

Einnig er fjallað um þær öryggisógnir sem geta skapast og hvernig best er að bregðast 

við þeim. Auk þess verður tæpt á kostum og göllum fjarvinnu fyrir starfsfólk og 

viðkomandi skipulagsheild. 

3.1 Hvað er fjarvinna? 

Nútímatækni í færanlegum búnaði og víðfemt netsamband hefur breytt því hvar, 

hvenær og hvernig starfsfólk stundar vinnu (Silic og Back, 2013). Þegar fólk myndar 

upplýsingar, vinnur með þær og dreifir utan hefðbundins vinnustaðar eða skrifstofu telst 

það vera fjarvinna (Mäkinen, 2013). Mäkinen (2012) bendir á að þeir sem vinna að 

minnsta kosti tíu klukkustundir á viku fjarri höfuðstöðvum séu skilgreindir sem 

starfsmenn í fjarvinnu. Hægt er að stunda fjarvinnu nánast hvaðan sem er, til dæmis að 

heiman, í samgöngutækjum, á hótelum eða á veitingastöðum, af vettvangi eða frá 

skrifstofu samstarfsaðila (Mäkinen, 2013). Verkefni, sem unnin eru í fjarvinnu krefjast 

mismikillar einbeitingar. Sum þarf að vinna í algjöru næði meðan önnur er hægt að 

vinna í meiri erli (Mäkinen, 2012). Notaður er færanlegur stafrænn búnaður, til dæmis 

fartölvur, spjaldtölvur og snjallsímar, sem eiga það sameiginlegt að geta tengst 

Internetinu þráðlaust (Silic og Back, 2013). Þau atriði, sem skipta starfsfólk í fjarvinnu 

mestu máli, er auðvelt aðgengi að skjölum og upplýsinga- og skjalastjórnarkerfi þegar 

þörf er á, auk þess sem notendaviðmót kerfisins verður að vera gott og uppfylla ríkjandi 

öryggisstefnur (Mäkinen, 2012). 

Fjarvinna færist sífellt í aukana, en umfang hennar ræðst mikið til af eðli 

starfseminnar og aðstæðum starfsmanna. Sumstaðar fer öll starfsemin fram á 

vinnustaðnum sjálfum, meðan aðrir þurfa að stunda mikinn hluta vinnu sinnar utan 

hans, fara til dæmis í margar viðskiptaferðir (Mäkinen, 2013). Hingað til hefur fjarvinna 

lítið verið rannsökuð, miðað hefur verið við að allir vinni á hefðbundinni skrifstofu með 

allan nauðsynlegan búnað. Fjarvinna fer hins vegar fram við mismunandi aðstæður, oft 

með ófullnægjandi tæknibúnaði, takmörkuðum aðgangi að netinu og gögnum 
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skipulagsheildar. Í fjarvinnu felast því margar áskoranir sem lúta að upplýsinga- og 

skjalastjórn sem vert er að veita meiri athygli (Mäkinen, 2013). 

Hægt er að skipta fólki sem stundar fjarvinnu niður í nokkra hópa, til dæmis þá sem 

eru alltaf í fjarvinnu heiman frá sér, þá sem vinna á mismunandi stöðum innan 

skrifstofu, þá sem hafa fasta skrifstofu en vinna af og til tímabundið á öðrum stað, þá 

sem skiptast á að vinna á tveimur stöðum, þá sem vinna stöðugt á nýjum stöðum sem 

þeir ferðast á milli og þá sem geta ekki unnið vinnuna sína á föstum stað. Hóparnir geta 

þó skarast, þar sem sami einstaklingurinn getur gegnt mismunandi hlutverkum. Allt 

þetta starfsfólk hefur sínar eigin aðferðir til að skipuleggja fjarvinnuna sína og takast á 

við þau vandamál sem koma upp við framkvæmd hennar. Þessi skipting fer eftir því hvar 

vinnan er framkvæmd, en tekur ekki til þess hvaða búnaður er notaður eða hvaða 

upplýsingar unnið er með (Mäkinen, 2012). 

3.2 Búnaðurinn 

Eins og áður kom fram er unnið á færanlegan búnað í fjarvinnu, til dæmis fartölvur, 

spjaldtölvur og snjallsíma, en í honum þarf að vera hægt að mynda, flytja, geyma og 

farga vinnutengdum upplýsingum og skjölum. Það getur verið vandasamt fyrir 

fjarvinnufólk að nálgast upplýsingar, tengjast rafrænum skjölum og gagnagrunnum 

sífellt á nýjum stað, finna þarf út hvernig á að prenta og senda skjöl auk þess að tryggja 

öryggi trúnaðarskjala. Starfsfólkið þarf að geta nálgast réttu skjölin á réttum tíma á 

réttum stað. Í fjarvinnu verður búnaðurinn að vera sveigjanlegur, geta hýst allar þær 

upplýsingar sem þörf er á hverju sinni og uppfyllt upplýsingaþörf við ólíklegustu 

aðstæður (Mäkinen, 2012). 

Síðustu ár hefur orðið sprenging í notkun færanlegs búnaðar sem hefur gjörbylt því 

umhverfi og þeim viðhorfum sem ríkjandi hafa verið í upplýsingahegðun fólks. Mesta 

byltingin felst væntanlega í snjallsímum sem eru nú orðnir gífurlega algengir, en þeir eru 

jafnvel einfaldasta og algengasta leið fólks til að afla sér upplýsinga. Þessum búnaði 

fylgja margar nýjungar, til dæmis er hægt að taka myndir og myndbönd og deila þeim 

með öðrum á auðveldan hátt. Snjallsímabyltingin er að breyta því hvernig viðskipti fara 

fram, hún hefur meðal annars áhrif á það hvernig við myndum, nálgumst, leitum að og 

vistum skjöl. Snjallsímar takmarkast af litlum skjá og litlu lyklaborði, auk þess sem 

bandvídd þeirra er takmörkuð og virknin einföld, en það hafði bein áhrif á hönnun 
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færanlegs búnaðar. Spjaldtölvur með stærri skjá voru því til mikilla bóta (Silic og Back, 

2013). 

Í þeim færanlega búnaði, sem algengast er að nota við fjarvinnu, er hægt að mynda 

skjöl, vinna með þau á allan hátt og senda þau á milli aðila. Með sífellt auknu magni 

gagna sem verða til í þessum búnaði fer stjórn á þeim minnkandi. Þetta hefur mikil áhrif 

á það hvernig við meðhöndlum upplýsingar og því verður sífellt mikilvægara að halda 

utanum, leggja mat á og stjórna þeim upplýsingum sem flæða um allt (Silic og Back, 

2013). 

3.3 Áskoranir upplýsinga- og skjalastjóra 

Í fjarvinnu felast ýmsar áskoranir fyrir upplýsinga- og skjalastjóra, en þegar mögulegt er 

að vinna utan skipulagsheildar geta skjölin dreifst á mismunandi búnað (Mäkinen og 

Hettonen, 2011). Skjöl eru mynduð á svipaðan hátt á hefðbundinni skrifstofu og í 

fjarvinnu, en hætt er við því að þau skjöl sem verða til utan vinnustaðarins séu ekki 

vistuð í miðlægum gagnagrunni skipulagsheildarinnar. Hafa verður sérstaka gát á því 

hvað verður um fjarvinnuskjöl. Eitt brýnasta úrlausnarefnið er hvernig best sé að fanga, 

flokka og varðveita slík skjöl á auðveldan hátt (Mäkinen, 2012). Í fjarvinnu er hætt við 

því að starfsfólk visti og skrái ekki upplýsingarnar í samræmi við stefnur vinnustaðarins 

og því þurfa að vera til staðar verklagsreglur um fjarvinnu og eftirlit með því að þeim sé 

framfylgt (Árni Jóhannsson og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2013). 

Upplýsingastjórnun í færanlegum búnaði er ný af nálinni og ekki er víst að verkfæri 

og aðferðir hefðbundinnar skjalastjórnar henti fyrir hana. Vinna fjarvinnufólks fer oft 

mikið í það að endurheimta upplýsingar í mismunandi búnaði, jafnvel alltaf á nýjum stað 

með tilheyrandi truflunum. Þegar vinnan fer fram á mismunandi stöðum hefur það mikil 

áhrif á skipulagsheildina, það getur komið í veg fyrir að starfsfólk deili þekkingu sinni 

með öðrum og komið niður á heildar þekkingu viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar 

(Mäkinen, 2012). Skjöl eru mikilvæg fyrir skipulagsheildir, þau eiga að sýna fram á 

samfellu í viðskiptaferlum og tryggja það að lagalegum skyldum sé framfylgt. Það er 

einkennandi fyrir skjöl að þau eru mynduð í ákveðnu samhengi og síðan eru þau notuð í 

allt öðru samhengi af öðrum aðilum. Þar sem margir vinna að sama verkefni innan 

skipulagsheildarinnar er mikilvægt að nýjustu upplýsingar séu aðgengilegar fyrir þá alla. 

Einnig tryggir það aðgang annarra að upplýsingum einstaklings sem hættir störfum eða 
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forfallast. Það er forgangsatriði að fanga þessi skjöl til að koma í veg fyrir að mikilvægar 

viðskiptaupplýsingar tapist (Mäkinen, 2012). 

Sömu skyldur og kvaðir gilda um framleiðslu og upplýsingastjórn skjala í færanlegum 

búnaði og eiga við um hvert annað skjal (Mäkinen, 2012). Ef ekki er stuðst við staðlaða 

verkferla og stefnur varðandi skjöl er hætt við því að gögn sem verða til við fjarvinnu 

eða eru geymd á færanlegum búnaði glatist (Silic og Back, 2013). Hver einasti 

starfsmaður þarf að leggja sitt af mörkum til skjalastjórnar skipulagsheildar, hvort sem 

hann er í fjarvinnu eða ekki. Nauðsynlegt er að vista og skipuleggja allar upplýsingar í 

miðlægan gagnagrunn svo hægt sé að finna þær aftur með auðveldum hætti (Mäkinen, 

2012). 

Netsamband er ómissandi í fjarvinnu, þar sem fjarvinnufólk þarf að hafa rafrænan 

aðgang að miðlægum gagnagrunni eða skjalastjórnarkerfi skipulagsheildarinnar. Til að 

tryggja varðveislu þeirra skjala sem verða til við fjarvinnu er mælt með því að þau séu 

mynduð og vistuð beint inn í kerfið, en ef netsamband hefur ekki verið til staðar þarf að 

endurgera þau þegar á skrifstofuna er komið (Mäkinen, 2013). Þegar margskonar 

búnaður er notaður við fjarvinnu og/eða engin nettenging næst getur geymslustöðum 

skjala fjölgað. Hætt er við því að þau séu vistuð beint inn á heimasvæði viðkomandi 

búnaðar eða starfsmanns, en þá getur annað starfsfólk ekki nálgast þau, auk þess sem 

líklegra er að þau glatist. Þegar engar verklagsreglur eru til um meðhöndlun skjala í 

fjarvinnu þarf fjarvinnufólk sjálft að hafa alla umsjón með skjölum sínum, ábyrgjast 

varðveislu þeirra og förgun. Margir þróa því sitt eigið verklag, sumir grípa til þess ráðs að 

vista sama skjalið á mörgum stöðum, en þannig getur skapast óvissa um það hvaða skjal 

sé nýjast (Mäkinen, 2013). Ef hægt er að vista skjöl og breytingar á þeim beint í 

upplýsinga- og skjalastjórnarkerfið, er nýjasta útgáfa þeirra alltaf á sama stað (Mäkinen, 

2012). 

Starfsmenn sem stunda fjarvinnu þurfa einnig að hafa rafrænan aðgang að þeim 

gögnum sem eru til staðar á skrifstofunni, því annars er þvælst með þau á pappír, 

minnislykli eða þau send í tölvupósti, en þá eykst hættan á því að viðkomandi gögn 

glatist (Mäkinen, 2013). Sumstaðar eru trúnaðargögn einungis til á pappír, en það getur 

ekki talist viðeigandi meðhöndlun að ferðast með slíka pappíra milli staða. Því er 

mikilvægt að koma þeim á rafrænt form og tryggja öryggi þeirra með dulkóðun 

(Mäkinen, 2012). 
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Niðurstöður rannsóknar Mäkinens (2013) sýndu fram á að verklagsreglur 

skjalastjórnar náðu ekki yfir fjarvinnu í þeim skipulagsheildum sem hann rannsakaði, 

þrátt fyrir að fjarvinna væri algeng þar.  Ætlast var til þess að fjarvinnufólkið hefði sjálft 

alla umsjón með þeim skjölum sem það útbjó og vann með. Notkun rafræna 

skjalastjórnarkerfisins var valkvæð, en meirihluti starfsólks notaði ekki kerfið því það 

þótti of flókið í notkun. Viðmælendur hennar töldu vera misræmi í reglum 

Evrópubandalagsins og skjalastjórnarinnar, þar sem Evrópubandalagið vildi hafa allt á 

pappír en fyrirtækið vildi vista skjölin rafrænt. Því gripu margir til þess ráðs að prenta allt 

sitt út og geyma þannig (Mäkinen, 2013). 

Árið 2013 rannsakaði Árni Jóhannsson meðal annars skjalamál hjá 

eftirlitsstofnunum ríkisins. Hluti af því sem hann kannaði var hvort starfsfólk 

eftirlitsstofnananna stundaði fjarvinnu utan skrifstofunnar og hvort þeir starfsmenn 

gætu vistað þau gögn sem mynduð voru á vettvangi í skjalastjórnarkerfi stofnunarinnar. 

Auk þess kannaði hann hvort til væru verklagsreglur sem næðu yfir slíka fjarvinnu, hvort 

fylgst væri með því að gögnin væru vistuð í skjalastjórnarkerfið og hvort einhver gögn 

hefðu glatast við þessar aðstæður. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestar 

eftirlitsstofnanir gerðu starfsfólki sínu kleift að stunda fjarvinnu, en einungis fjórðungur 

þeirra hafði sérstakar verklagsreglur sem náðu yfir slíkt. Sjaldgæft var að skjöl, sem 

mynduð voru við fjarvinnu, glötuðust en tæp 40% eftirlitsstofnananna höfðu eftirlit með 

því hvort þau væru vistuð í skjalastjórnarkerfinu. Auk þess kom fram að tæp 40% þeirra 

sem stunduðu fjarvinnu þurftu að mæta á vinnustaðinn til þess að geta vistað gögn í 

skjalastjórnarkerfið (Árni Jóhannsson, 2013; Árni Jóhannsson og Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir, 2013). 

Rafræn samskiptaforrit hafa gert skjalastjórum erfiðara fyrir við skráningu 

upplýsinga eða sönnunargagna sem varða viðkomandi skipulagsheild. Skjalastjórar hafa 

velt því fyrir sér hversu langt þeir eigi að ganga í þeim efnum, hvað tilheyri þeirra 

yfirráðasvæði og hvað ekki. Til dæmis er erfitt eða ómögulegt fyrir þá að fanga það sem 

fram fer á samfélagsmiðlum eða öðrum slíkum vettvangi (Harries, 2012). 

3.4 Öryggismál 

Öryggi upplýsinga sem notaðar eru í fjarvinnu er einnig ein helsta áskorun upplýsinga- 

og skjalastjóra. Þar sem nýjungar í tækni eru sífellt að koma fram er mjög mikilvægt að 
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huga að þessu atriði. Bent hefur verið á að skjöl geti ýmist verið áþreifanleg eða 

óáþreifanleg og að mun hættara sé við því að þau sem eru óáþreifanleg glatist (Silic og 

Back, 2013). 

Skoða verður hvaða tegund búnaðar hentar best til skjalavinnslu hverju sinni og 

hvort óhætt sé að vinna með öll skjöl í færanlegum búnaði. Þegar teknar eru ákvarðanir 

um samþykki búnaðar verður einnig að skoða getu mismunandi upplýsingatæknikerfa 

og hugbúnaðar til skjalavinnslu. Kannski felst mesta öryggisógnin í mannlega þættinum, 

þar sem miklu máli skiptir hvar gögnin eru varðveitt, það er hvort þau eru vistuð í 

færanlegum búnaði eða í gagnagrunni skipulagsheildarinnar (Silic og Back, 2013). 

Koma þarf á verklagsreglum sem ná yfir færanlegan búnað og fjarvinnu. Þær þarf að 

skipuleggja nákvæmlega, framkvæma og aðlaga hverjum stað svo þær henti ólíkum 

skipulagsheildum. Lögð er áhersla á að verklagsreglurnar stuðli að jafnvægi milli öryggis 

gagnanna og nytsemi búnaðarins fyrir starfsfólkið. Mikilvægast er að tryggja öryggi 

upplýsinga sem fara á milli skipulagsheildar og færanlegs búnaðar utan hennar, 

samtímis því að uppfylla þarfir starfsmanna sem stunda fjarvinnu (Silic og Back, 2013). 

Fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir takmörkuðu öryggi pappírsskjala eða þeirri 

áhættu sem fylgir tölvupósti. Það vill hafa aðgang að samfélagsmiðlum og öðrum Web 

2.0 vefsíðum í sama búnaði og tengdur er við miðlægan gagnagrunn skipulagsheilda. 

Þrátt fyrir að þessir miðlar auki afköst og sveigjanleika starfsfólksins, ógna þeir öryggi 

upplýsinganna. Að mati sumra geta skýjalausnir einnig verið öryggisógn og hefur notkun 

þeirra sumstaðar verið takmörkuð eða alveg bönnuð í þeim búnaði sem notaður er við 

fjarvinnu. Ekki má gleyma því að vírusar eru gífurlega algengir í snjallsímum og 

spjaldtölvum, en sumir hafa haldið því fram að notkun fyrrnefndra miðla geti aukið 

hættuna á vírusum (Silic og Back, 2013). 

Ókostir fjarvinnu koma fram í því að erfiðara er að hafa stjórn á því hvernig 

upplýsingar eru meðhöndlaðar á ytra neti skipulagsheilda, en þá skapast hætta á því að 

starfsfólk misnoti þessa tækni og ógni þannig upplýsingaöryggi. Misnotkunin getur ýmist 

verið óviljandi vegna kunnáttuleysis eða viljandi, jafnvel framkvæmd af ásetningi 

ákveðinna árásaraðila. Nauðsynlegt er fyrir skipulagsheildir að minnka þá áhættu sem 

notkun fjarvinnubúnaðar hefur í för með sér. Upplýsinga- og skjalastjórar þurfa að 

fylgjast vel með tækninýjungum, en það hefur sýnt sig að hættan á misnotkun og 
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ólöglegu athæfi eykst með aukinni notkun þráðlauss færanlegs búnaðar (Silic og Back, 

2013). 

Til þess að knýja fram breytingar í skipulagsheildum og auka meðvitund starfsfólks 

um öryggi getur stuðningur yfirmanna ráðið úrslitum. Til staðar verða að vera 

samræmdar verklagsregur um skjalastjórn sem ná yfir fjarvinnu. Einnig er nauðsynlegt 

að hafa stefnu um fjarvinnu og öryggismál í þeim skipulagsheildum sem fjarvinna er 

stunduð. Auk þess verður að veita starfsfólki, sérstaklega verðandi fjarvinnufólki, 

menntun og þjálfun til þess að vekja athygli á mikilvægi upplýsingaöryggis (Silic og Back, 

2013). 

ARMA International gaf út skýrslu árið 2012 þar sem fram koma ráðleggingar og 

viðmiðanir um notkun fjarvinnubúnaðar innan skipulagsheilda. Þær eru kallaðar GAR-

meginreglurnar (e. Generally Accepted Recordkeeping Principles). Í þeim er lögð áhersla 

á endurskoðun, aðferðir til þess að tryggja öryggi, þjálfun fjarvinnufólks og mikilvægi 

samstarfs við sérfræðinga upplýsingatæknideilda. Mælt er með ákveðinni aðferð við 

innleiðingu eða uppfærslu á stefnum, til dæmis þegar um er að ræða þá tækni sem 

tengist fjarvinnu með tilliti til skjalastjórnar. Meðal annars er bent á að endurskoðun 

innan skipulagsheilda gegni lykilhlutverki í því að slíkum stefnum sé komið á og þeim 

framfylgt. Þá skipti miklu máli að niðurstöðunum sé komið áfram til stjórnenda til þess 

að knýja fram þær úrbætur sem þörf er á (ARMA International, 2012). 

GAR-meginreglurnar samanstanda af átta atriðum. Sem dæmi má nefna mikilvægi 

þess að verja búnaðinn með dulkóðun, lykilorðum, vírusvörnum auk þess að hafa 

aðgangsstýringu og geymslu- og grisjunaráætlun. Til staðar ætti að vera skrifuð stefna 

og aðferðafræði til þess að fanga innihald fjarvinnubúnaðar. Auk þess þarf að fræða 

starfsfólkið um ábyrgð þess og upplýsingaöryggi (ARMA International, 2012). 

Í þessari skýrslu ARMA kemur fram að þegar gögn eru dulkóðuð geti óviðkomandi 

aðilar ekki lesið þær nema með táknlykli (e. decode). Þegar notendur tengjast þráðlausu 

Interneti á almannafæri ættu þeir að dulkóða upplýsingarnar. Við slíkar aðstæður veita 

þó VPN-tengingar (e. Virtual Private Network) við skipulagsheildir ákveðna vörn. Mælst 

er til þess að lykilorð séu að minnsta kosti sex stafa, samsett af há- og lágstöfum auk 

tölustafa eða tákna (ARMA International, 2012). 

Í BYOD (e. Bring Your Own Device) felst að starfsmaður fær að nota sinn eigin búnað 

í fjarvinnu. Eitt af markmiðum BYOD er að gera starfsmanninum kleift að auka 
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framleiðni sína og afköst með því að nota þann búnað sem hentar aðstæðum hans og 

starfi best án þess að ógna gagnaöryggi vinnustaðarins. Einnig er hægt að nota 

möguleikana HYOD (e. Here‘s Your Own Device) og CYOD (e. Choose Your Own Device). Í 

HYOD er starfsmanninum afhendur ákveðinn búnaður en í CYOD fær hann að velja 

búnaðinn sjálfur. Í öllum þessum tilvikum er mikilvægt að huga að eignarhaldi 

búnaðarins, ábyrgð á viðhaldi, kostnaði og notkun hans. Þetta virðist sífellt verða 

vinsælla og algengara, en hefur í för með sér bæði ávinning og áhættu. Þegar búnaður í 

einkaeigu er notaður í atvinnuskyni geta mörkin milli vinnu og persónulegrar notkunar 

orðið óskýr. Ef ekki eru settar skýrar reglur strax í upphafi getur slík notkun ógnað öryggi 

vinnustaðarins með þeim afleiðingum að í stað ávinnings getur þetta valdið tjóni hjá 

skipulagsheildinni. Sérstaklega er það öryggi gagnanna sem er ógnað, en sem betur fer 

þarf ekki að fórna gagnaleynd á kostnað öryggis. Reglurnar verður að sníða að 

aðstæðum hverrar skipulagsheildar fyrir sig (Cavoukian, 2013). Til dæmis má fara fram á 

það að starfsmaðurinn undirriti samning þess efnis að fyllsta öryggis sé gætt, auk þess 

sem búnaðurinn og allar upplýsingar í eigu vinnustaðarins séu varðar fyrir 

utanaðkomandi aðilum. ARMA mælir einnig með því að persónuleg gögn séu aðgreind 

frá vinnutengdum upplýsingum (ARMA International, 2012). 

Einnig er mælst til þess í ARMA-skýrslunni að búnaður, sem inniheldur viðkvæmar 

upplýsingar, sé eyðilagður eða aðrar upplýsingar vistaðar í staðinn til þess að ekki sé 

hægt að kalla aftur fram upphaflegu gögnin. Þegar búnaður er straujaður er sá 

möguleiki alltaf fyrir hendi að sérfræðingar geti endurheimt upplýsingarnar og því er 

það ekki talið nóg. Af þeim sökum er ekki mælt með því að búnaðurinn sé notaður af 

öðrum starfsmanni eða seldur þriðja aðila (ARMA International, 2012). 

USB-lyklar eru þægilegir í notkun. Þar sem mögulegt er að vista á þeim mikið magn 

gagna er hins vegar hægt að nota þá til að stela viðkvæmum upplýsingum. Þar sem þeir 

eru tengdir beint í mismunandi tölvur geta þeir borið með sér vírusa eða annað slíkt. 

Vegna smæðar sinnar geta þeir auðveldlega týnst (ARMA International, 2012). 

Háhraðanettenging er orðin staðalbúnaður í fjarvinnu. Skipulagsheildir gleyma samt 

oft að hugsa um öryggi upplýsinganna, meðan sumar þeirra taka upplýsingaöryggi fram 

yfir fjarvinnu og leyfa hana ekki. Í þróun er ákveðin lausn (e. MEE, Mobile Execution 

Environment) sem á að minnka hættuna á því að trúnaðargögn leki á netið, eða að 

brotist sé inn í þau. Þessi lausn á að gera vinnuumhverfi í fjarvinnu öruggara, til dæmis 
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með notkun dulkóðunar. Gallinn er hins vegar sá að ekki er hægt að nota þessa lausn í 

Windows-stýrikerfi, heldur þarf að vera með Linux-stýrikerfi (e. Linux Distribution 

Ubuntu) (James og Griffiths, 2014). 

Fjöldi nettengds búnaðar hefur aukist gríðarlega á stuttum tíma. Þá er enn meiri 

þörf á því að sjá fyrir þær hættur sem steðja að netkerfum skipulagsheilda. Þar sem 

ógnirnar eru í sífelldri þróun þurfa varnir og viðbrögð við slíku að vera í sífelldri 

endurskoðun. Í könnun EY Global 2016 - 2017 er lögð áhersla á nauðsyn þess að skynja 

hættuna nógu snemma (e. sense), geta veitt henni viðnám (e. resist) og brugðist við 

með viðeigandi hætti (e. react) (EY Global, 2016). 

Margt í niðurstöðum könnunarinnar er áhugavert. Til dæmis má nefna að 62% 

þeirra fyrirtækja, sem verða fyrir netárás sem veldur ekki tjóni, auka ekki fjármagn til 

öryggismála. Meirihluti aðspurðra (73%) höfðu áhyggjur af því hversu grandvaralaust 

starfsfólkið er varðandi notkun og umgengni við færanlegan búnað. Athygli vekur að 

tæpur helmingur skipulagsheildanna (49%) efast um að þær geti haldið áfram að fylgjast 

með grunsamlegri umferð um eigin netkerfi eða geti rakið það hverjir hafi aðgang að 

gögnunum þeirra (44%). Rúmlega helmingur þátttakenda (57%) höfðu nýlega lent í 

atvikum sem ógnuðu öryggi og því ekki vanþörf á að efla enn fremur varnir 

skipulagsheildanna. Meðal annars er nauðsynlegt að undirbúa starfsfólkið og þjálfa það í 

því að bregðast við netárás (EY Global, 2016). 

Margir stjórnendur fyrirtækja vita að þeir bera ábyrgð á netöryggi og friðhelgi 

einkalífsins, en ekki hvernig á að hanna, koma á laggirnar og stjórna aðferðum til þess að 

minnka aðsteðjandi ógn í rauntíma. Slíkar aðferðir krefjast mikillar sérfræðiþekkingar, 

meðal annars frá lögfræði- og upplýsingatæknideildum (PwC, 2016). 

Sumar skipulagsheildir kjósa að hafa áhættustjórnun fremur á staðnum en í 

miðlægri skýjalausn. Kosturinn við það að hafa áhættustjórnunina á staðnum er sá að þá 

er auðveldara að laga hana að þörfum skipulagsheildarinnar og því lagaumhverfi sem 

hún er í. Gallinn er hins vegar sá að hún getur takmarkast af of litlu geymsluplássi og 

framkvæmdaafli (PwC, 2016). 

Þeir sem fremja glæpi á netinu miðla sín á milli aðferðum sem verða þannig sífellt 

þróaðri. Til þess að sjá við þeim þurfa skipulagsheildir að gera það sama, það er deila 

reynslu sinni og þekkingu jafnt til andstæðinga sem annarra. 55% þátttakenda í könnun 
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PwC voru í slíku samstarfi við aðrar skipulagsheildir til þess að auka öryggi og minnka 

áhættu (PwC, 2016). 

Í þeim skipulagsheildum sem áhættustjórnun í skýjalausn gengur vel eru menn 

betur í stakk búnir til þess að sjá fyrir aðsteðjandi ógnir, verjast þeim og takast á við þær 

auk þess að deila þeirri reynslu sinni með öðrum. Þetta telst vera mikill kostur þegar 

kemur að því að verja gögn viðskiptavina, eignir og orðspor fyrirtækja. Miðlæg 

skýjalausn áhættustjórnunar gerir skipulagsheildum kleift að miðla upplýsingum án þess 

að stefna öryggi gagnanna í hættu. Skipulagsheildir taka í auknum mæli skýjalausnir 

fram yfir þær sem eru staðbundnar. Í könnun PwC kom fram að 48% þátttakenda 

notuðust við skýjalausn í þessum tilgangi. Háþróuð tækni og uppbygging skýjalausna 

getur minnkað kostnað hjá skipulagsheildum (PwC, 2016). 

Svarendum í könnun PwC var efst í huga að tryggja öryggi í snjallsímum og 

spjaldtölvum. Þróunin virðist vera í þá átt að auðvelda notendum auðkenningu, en 

aldrei hefur verið eins auðvelt að auðkenna sig í færanlegum búnaði, enda þarf það að 

vera áreynslulaust fyrir notendur (PwC, 2016). 

Deloitte og NASCIO framkvæmdu sameiginlega könnun á netöryggi meðal 

yfirmanna öryggismála. Niðurstöður þeirra benda meðal annars til þess að fólk sé farið 

að gera sér betur grein fyrir því að netöryggi sé á allra ábyrgð. Eitt af því sem þeir 

könnuðu var hvaða atriði ógnuðu helst netöryggi. 80% aðspurðra nefndu skort á 

fjármagni, 51% skort á sérfræðingum, 45% skort á skráðum ferlum og 45% nefndu ógnir 

sem sífellt yrðu háþróaðri (Deloitte-NASCIO, 2016). 

3.5 Kostir og gallar við fjarvinnu fyrir skipulagsheildir og starfsfólk 

Fjarvinna hefur ýmsa kosti fyrir skipulagsheildir, en hún er meðal annars talin auka 

framleiðni og spara kostnað (Silic og Back, 2013). Vinnuveitendur geta ráðið 

hæfileikaríkt starfsfólk sem ekki hefur tök á að vinna í hefðbundnu skrifstofuumhverfi 

eða býr fjarri vinnustaðnum. Þannig geta þeir sparað skrifstofupláss, ferðakostnað og 

ferðatíma starfsmannanna (James og Griffiths, 2014). Fjarvinna hefur hins vegar einnig 

galla í för með sér fyrir skipulagsheildirnar, en eins og áður hefur komið fram snúa þeir 

oft að öryggi upplýsinga og varðveislu þeirra (Silic og Back, 2013). 

Kostirnir fyrir starfsfólk í fjarvinnu eru einnig margir, til dæmis getur það haft 

vinnutíma sveigjanlegan og eftir eigin hentugleika (James og Griffiths, 2014). Fjarvinna 
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verður sífellt algengari, en þessi þróun ógnar þeim hefðbundnu mörkum sem verið hafa 

milli vinnu og einkalífs. Þar sem færanlegur búnaður gerir fólki kleift að vinna hvar og 

hvenær sem er, auk þess sem vinnuveitendur hafa greiðari aðgang að starfsfólkinu, er 

hætt við því að starfsmenn séu látnir vinna lengur og þá á kostnað frítíma. Þannig eykst 

framleiðni hvers einstaklings sem skipulagsheildirnar hagnast á. Fólk sem stundar 

fjarvinnu getur því auðveldlega misst sjónar á mörkunum milli vinnu og einkalífs og 

fundið fyrir meiri streitu í kjölfarið. Eftir því sem það verður auðveldara og algengara að 

stunda vinnu án þess að hafa fastan vinnutíma eða viðverustað, þeim mun mikilvægara 

verður fyrir starfsfólkið að setja sér mörk og finna jafnvægið milli vinnutíma og einkalífs. 

Cousins og Robey (2015) sýndu fram á það með rannsókn sinni að tæknin sem fylgir 

færanlegum búnaði eykur getu starfsfólksins til þess að setja sér þessi mörk. 

Margar rannsóknir í mannauðsstjórn hafa sýnt fram á neikvæðar afleiðingar af 

fjarvinnu þar sem fólk missir sjónar á mörkum vinnu og einkalífs. Sumir benda þó á að 

með góðu skipulagi og sjálfsaga þurfi fjölskyldulíf og vinna ekki endilega að skarast. 

Ákveðin tilhneiging er þó til þess að draga fram kostina og gera lítið úr ókostunum 

(Cousins og Robey, 2015). 

Í meistararitgerð sinni í mannauðsstjórn árið 2006 rannsakaði Tryggvi Rúnar Jónsson 

fjarvinnu á Íslandi. Hann segir fjarvinnu henta vel hér á landi vegna staðhátta. 

Samgöngur geta verið erfiðar, sérstaklega á veturna, auk þess sem byggðakjarnar eru 

dreifðir, en þar sem fjarvinna er stunduð stækkar hún atvinnusvæði. Markmið með 

fjarvinnu geta verið mismunandi, ef þau eru fyrirtækjamiðuð getur það verið til að veita 

þjónustu utan hefðbundins afgreiðslutíma og hafa starfsmenn nær viðskiptavinum. 

Einnig eykur það líkurnar á að fyrirtæki nái í og haldi hæfileikaríku starfsfólki sem annars 

gæti ekki sinnt vinnunni. Markmiðin geta einnig verið starfsmannamiðuð, þá getur 

viðkomandi unnið þrátt fyrir búferlaflutninga, veikindi eða barnsburð, auk þeirra atriða 

sem talin hafa verið upp hér að ofan (Tryggvi Rúnar Jónsson, 2006). 

Þegar starfsmaður vinnur fjarri höfuðstöðvum skipulagsheildar þarf að huga að 

mörgu. Tryggvi nefnir sem dæmi að þegar fjarvinna er stunduð að heiman er 

nauðsynlegt að hafa góða vinnuaðstöðu, aðgengi að upplýsinga- og samskiptatækni auk 

veraldarvefsins. Hann mælir með því að útbúin sé sérstök skrifstofa á heimilinu sem sé 

lokuð utan vinnutíma. Auk þess verða starfsmenn sem ráðnir eru í fjarvinnu að búa yfir 

ákveðnum eiginleikum. Til dæmis verða þeir að búa yfir góðum samskiptahæfileikum, 
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bæði munnlega og skriflega, auk þess að geta yfirfært þá yfir á þær samskiptaleiðir sem í 

boði eru. Einnig verða þeir að vera með mikinn sjálfsaga og geta sinnt vinnunni án mikils 

eftirlits, tekið sjálfstæðar ákvarðanir, en leitað eftir tæknilegri aðstoð þegar þörf er á. 

Þeir þurfa að geta sýnt afköst þann tíma sem krafist er og verið sveigjanlegir. Einnig er 

nauðsynlegt fyrir þá að hafa skipulagðar vinnuvenjur sem skila árangri (Tryggvi Rúnar 

Jónsson, 2006). 

Tryggvi bendir einnig á að þeir sem sækjast eftir stöðuhækkun, félagslegri virkni og 

framgöngu í starfi, upplifi færri tækifæri til þess í fjarvinnu en við hefðbundnar 

vinnuaðstæður. Starfsfólk sem stundar fjarvinnu eigi mun minni óformleg samskipti við 

vinnufélaga en þeir sem vinna á hefðbundnum vinnustað. Fjarfundir hafi tilhneigingu til 

að vera formlegri en aðrir fundir, þar sem minna er um spjall. Því skiptir miklu máli fyrir 

fólk í fjarvinnu að mæta reglulega í höfuðstöðvarnar og vera í óformlegum samskiptum 

við vinnufélaga, til dæmis á samskiptamiðlum, mæta á árshátíðir og fleira þessháttar. 

Einnig telur Tryggvi mjög mikilvægt fyrir þá sem eru í fjarvinnu að sækja í samskipti utan 

vinnunnar til að viðhalda félagslegum tengslum og koma í veg fyrir einangrun (Tryggvi 

Rúnar Jónsson, 2006).
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4 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er greint frá því hvert var markmið rannsóknarinnar og hvaða 

rannsóknarspurningum var leitast við að svara. Einnig kemur fram hvaða 

rannsóknaraðferðum var beitt, hvaða undirbúningur átti sér stað, hvernig gagna var 

aflað og greint frá úrvinnslu og greiningu þeirra. Auk þess er rætt um það hvaða 

takmarkanir gætu verið á rannsókninni og hvaða gildi hún getur haft. 

Eigindlegri aðferðafræði (e. qualitative methodology) var beitt við rannsóknina. 

Notaðir voru hliðverðir (e. gatekeepers) til þess að nálgast viðmælendur og stuðst var 

við aðferð grundaðrar kenningar (e. grounded theory) við úrvinnslu og greiningu 

gagnanna. 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast innsýn í fjarvinnu á Íslandi. Þá var tilgangurinn 

að kanna hvernig upplýsingaöryggi viðkomandi gagna og búnaðar var háttað. 

Með rannsókninni var reynt að varpa ljósi á mannlega þáttinn, hvernig fjarvinna færi 

fram og hvaða viðhorf starfsfólk hefði til hennar. Einnig var kannað hvar skjöl, sem 

mynduð voru í fjarvinnu, voru vistuð og hvort þau skiluðu sér inn í gagnagrunn 

viðkomandi skipulagsheildar. Segja má að tilgangur rannsóknarinnar hafi einnig verið sá 

að skoða það hvort til væru verklagsreglur sem giltu sérstaklega um fjarvinnu, sjá hvað 

gengi vel og hvar úrbóta væri þörf. Reynt var að hafa rannsóknarspurningarnar þess 

eðlis að svörin við þeim gætu leitt til þeirra upplýsinga sem rannsakandi vildi ná fram 

með rannsókninni. Rætt var við fjóra fjarvinnustarfsmenn, þrjá skjalastjóra og tvo 

yfirmenn. 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár: 

 Hvernig er fjarvinnu háttað innan skipulagsheildar? 

 Hvað álítur fjarvinnufólk, skjalastjórar og yfirmenn skipulagsheilda vera helstu 

kosti og galla við fjarvinnu? 

 Hvernig er öryggi gagna sem verða til við fjarvinnu tryggt? 
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4.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Margar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods) eiga rætur 

sínar að rekja til heimspeki fyrri alda, en það var ekki fyrr en á seinni hluta 20. aldar sem 

þær þróuðust yfir í viðurkenndar rannsóknaraðferðir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Erfitt er að skilgreina eigindlegar rannsóknaraðferðir, þar sem þær eru gífurlega 

fjölbreyttar og samsettar úr ýmsum aðferðum, meðal annars viðtölum og 

þátttökuathugunum (Hennink o.fl., 2011; Braun og Clarke, 2013). Ákvörðun um það 

hvaða rannsóknaraðferð er notuð hverju sinni ræðst af því hvert viðfangsefnið er og 

hvar áherslur rannsóknarinnar liggja. Þar sem eitt helsta markmið þessarar rannsóknar 

var að öðlast innsýn í hugarheim viðmælendanna, fá að heyra þeirra upplifun og hvaða 

skoðanir þeir höfðu á fjarvinnu, var ákveðið að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir með 

hálfopnum (e. semi-structured), maður á mann djúpviðtölum (e. in-depth interviews), 

en sú aðferð er talin henta vel þegar rannsaka á reynslu og viðhorf fólks (Braun og 

Clarke, 2013). Viðtöl teljast vera hálfopin þegar stuðst er við viðtalsramma sem leyfir 

svigrúm beggja aðila innan marka rannsóknarinnar (Hennink o.fl., 2011). Hennink og 

félagar (2011) eru meðal þeirra sem benda á að eitt af einkennum eigindlegra 

rannsóknaraðferða sé kannski það að með þeim sé hægt að nálgast rannsóknarefnið út 

frá sjónarhorni viðmælendanna og skilja það sem þeir hafa upplifað, en það er kallað 

túlkunar-aðferð (e. interpretive approach). Hafa verður í huga að ekki er hægt að 

fullyrða neitt út frá niðurstöðum eigindlegra rannsókna, en þær geta engu að síður gefið 

haldgóðar vísbendingar (Hennink o.fl., 2011). 

4.3 Undirbúningur 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og hlaut númerið S7995/2016. Þar sem 

málefnið telst varla viðkvæmt þótti ekki ástæða til þess að sækja um formlegt leyfi. 

Þar sem Íslendingar eru fámenn þjóð og allir þekkja alla, má segja að helstu 

siðferðislegu álitamálin hafi falist í því að koma í veg fyrir að bera mætti kennsl á 

viðmælendur og vinnustaði þeirra. Rannsakandi gerði því allt, sem í hans valdi stóð, til 

þess að koma í veg fyrir það og voru því notuð dulnefni fyrir viðmælendur, vinnustaði og 

samstarfsaðila þeirra. Þrátt fyrir að rannsakanda þyki umræðuefnið ekki viðkvæmt getur 

viðmælandanum fundist það. Því hafði rannsakandi kynnt sér lesefni varðandi 
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siðferðisleg álitamál, var meðvitaður um að eitthvað gæti komið uppá og var tilbúinn að 

bregðast við því, til dæmis með því að vísa viðmælendum til fagaðila ef þess þyrfti 

(Hennink o.fl., 2011). 

Hliðverðir voru notaðir til þess að nálgast viðmælendur eins og algengt er í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. Hliðverðir eru aðilar sem þekkja vel til innan 

viðkomandi skipulagsheilda, hafa yfirsýn yfir hlutverk starfsmannanna, geta bent á aðila 

sem uppfylla þarfir rannsakanda og gegna því mikilvægu hlutverki sem milliliðir. Oft eru 

þeir í einhverri áhrifastöðu og geta hvatt til þátttöku í rannsókninni (Hennink o.fl., 

2011). 

Send var formleg beiðni um viðtal við starfsmenn í tölvupósti (sjá viðauka 1) til 

yfirmanna nokkurra fyrirtækja og stofnana en fyrirfram var áveðið að framkvæma 

rannsóknina í þremur einkafyrirtækjum og tveimur opinberum stofnunum. Í bréfinu 

komu fram allar helstu upplýsingar um rannsóknina, hvað gert yrði við niðurstöðurnar 

auk þess sem fullum trúnaði var heitið. Tekið var fram að rannsóknin hefði verðið 

tilkynnt til Persónuverndar og hvaða númer hún hlaut þar, að notuð yrðu dulnefni fyrir 

alla viðmælendur og vinnustaði þeirra auk samstarfsaðila, auk þess sem þátttakendur 

gætu hætt þátttöku á hvaða stigi sem er (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Huga þarf að ýmsu við val á viðmælendum. Í þessari rannsókn var notast við 

tilgangsúrtak (e. purposive sampling). Valdir voru viðmælendur sem þjónuðu ákveðnum 

tilgangi fyrir markmið rannsóknarinnar, það er aðilar sem höfðu persónulega þekkingu á 

og reynslu af því sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Óskað var eftir ábendingum viðkomandi yfirmanna um það hvaða viðmælendur 

gætu hentað rannsókninni best og í framhaldi var haft samband við þá aðila. 

Viðmælendurnir fengu afrit af bréfi með upplýsingum um rannsóknina, sem sent hafði 

verið til yfirmannanna, og voru látnir vita af samþykki þeirra, auk þess sem þeir 

undirrituðu samþykkisblað sem einnig er trúnaðaryfirlýsing (sjá viðauka 2). 

Allir yfirmennirnir, sem leitað var til, tóku vel í þetta og leit rannsakandi á það sem 

upplýst samþykki. Í upplýstu samþykki felst að halda þátttakendum rannsóknarinnar, 

yfirmönnum og viðmælendum, upplýstum meðan á rannsókninni stendur, ekki einungis 

með því að fá undirskrift á blað. Auk þess að veita þeim ofangreindar upplýsingar var 

tekið fram að rannsakandi myndi svara greiðlega, ef frekari spurningar myndu vakna, og 

fengu allir upp gefið netfang og símanúmer rannsakanda. Nokkrum sinnum í ferlinu voru 
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viðmælendur minntir á það að fullum trúnaði væri heitið. Vonast er til þess að samþykki 

þeirra hafi ekki verið þvingað, þótt yfirmenn þeirra hafi bent á þá, en mögulega gæti það 

haft áhrif (Hennink o.fl., 2011). 

4.4 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 23. september til 14. nóvember 2016. Tekin voru níu 

viðtöl, þar af sex viðtöl maður á mann og þrjú með hjálp Skype. 

Rætt var við fjarvinnustarfsmenn, skjalastjóra og yfirmenn, með stuðningi þriggja 

mismunandi viðtalsramma, sem allir voru mjög svipaðir í grunninn (sjá viðauka 3-5). Í 

viðtölunum geta komið fram atriði sem vekja áhuga rannsakandans og þannig breytt 

áherslum og þemum rannsóknarinnar. Því voru viðtalsrammarnir í sífelldri endurskoðun, 

bætt var inn atriðum sem fram komu í fyrri viðtölum og þeir lagaðir að aðstæðum hvers 

og eins. Ekki var stuðst við stífan spurningalista heldur fyrirfram ákveðnar opnar 

spurningar og minnispunkta sem höfðu það markmið að laða fram þær upplýsingar sem 

helst gætu svarað rannsóknarspurningunum (Hennink o.fl., 2011). Haft var í huga að 

skoðanir viðmælenda á fjarvinnu, hvað þeir teldu vera helstu kosti og galla hennar og 

fleira þess háttar kæmi fram í flæði og greiningu viðtalanna. Rannsakandi reyndi að leiða 

viðtölin, án þess að láta eigin skoðanir í ljós, halda hlutleysi sínu, láta viðmælendur njóta 

sín og fá þá til þess að segja frá sinni hlið, upplifun og skoðunum. Auk þess var reynt að 

rýna í merkingu líkamstjáningar, hikorða og þess hvernig raddblærinn var, en slíkt getur 

hjálpað til við greiningu viðtala (Hennink o.fl., 2011). 

Strax að loknu hverju viðtali voru skrifaðar viðtalsnótur en þær innihalda meðal 

annars minnispunkta, athugasemdir og hugleiðingar auk viðtalsins sjálfs. Við afritun 

viðtalanna var viðmælendum, skipulagsheildum og samstarfsaðilum þeirra gefin 

dulnefni og öll persónugreinanleg atriði afmáð. Öll viðtölin voru hljóðrituð með 

samþykki viðmælenda og var upptökunum eytt strax að lokinni afritun til þess að gæta 

trúnaðar (Sigurður Kristinsson, 2013). Viðtölin voru ef til vill fremur löng. Þrátt fyrir að 

upphaflega hafi verið miðað við að þau yrðu fjörutíu til sextíu mínútur var stysta viðtalið 

41 mínúta og það lengsta 120 mínútur. Meðallengd viðtalanna voru 65 mínútur. Tvö 

viðtöl voru talsvert lengri en önnur en gengið var úr skugga um að viðmælendurnir væru 

sáttir. Einungis einn viðmælandi var mjög strangur á tímarammanum en viðtalið slapp 

rétt svo innan hans. 
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4.5 Greining 

Við greiningu viðtalanna var stuðst við aðferð grundaðrar kenningar (e. grounded 

theory) sem hönnuð var af Glaser og Strauss (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þá voru 

afrituð viðtöl lesin rækilega og kóðuð (e. coding) með tilliti til innihalds en með kóðun 

eru gögnin greind, flokkuð og sambærileg atriði milli viðtala tengd saman. Sífelld 

endurskoðun og samanburður sambærilegra atriða milli viðtala stuðla að myndun 

kenningar. Að kóðun lokinni voru greiningarblöð (e. memo) skrifuð þar sem fjallað er um 

kóðunarflokkana eða þemun en upp úr þeim voru svo niðurstöður rannsóknarinnar 

unnar (Hennink o.fl., 2011). Kóðunin er því algjört grundvallaratriði til þess að skilja 

gögnin og ná fram þeim upplýsingum sem sóst er eftir. Hægt er að skipta ferli 

kóðunarinnar í tvö þrep, opna kóðun (e. open coding) og markvissa kóðun (e. focused 

coding). Í opnu kóðuninni eru gögnin lesin oft af mikilli nákvæmni, þau flokkuð, fundin 

þemu og greiningarblöð unnin. Þá tekur við markviss kóðun, þar sem farið er yfir 

textann í ljósi þeirra þema sem notast á við (Charmaz, 2006). 

4.6 Sjónarhorn 

Leitast var við að skoða rannsóknarefnið frá fjölbreyttum sjónarhornum til þess að auka 

dýpt umfjöllunarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). Slíkur fjölbreytileiki getur gert 

samanburð milli viðmælenda erfiðari en vonast er til þess að það hafi ekki komið að sök. 

Rætt var við fjóra fjarvinnustarfsmenn, þrjá skjalastjóra og tvo yfirmenn. 

Viðmælendur voru frá opinberum stofnunum og einkafyrirtækum. Þeir voru af báðum 

kynjum auk þess sem valið var fjarvinnufólk sem stundar vinnu sína á mismunandi hátt. 

Tveir unnu alfarið heima hjá sér, bjuggu úti á landi og unnu hjá fyrirtæki í Reykjavík. Sá 

þriðji hafði skrifstofu á hefðbundnum vinnustað, en gat unnið heima eftir þörfum. Sá 

fjórði hafði hins vegar aðstöðu á skrifstofu sem vinnustaðurinn starfrækti á 

landsbyggðinni en var mestmegnis einn þar. Hann var einnig yfirmaður annarra 

fjarvinnustarfsmanna og gat því ef til vill gefið yfirgripsmeiri upplýsingar en annars. Það 

sama átti við um annan yfirmanninn sem rætt var við, hann hafði tímabundið stundað 

fjarvinnu að heiman og gat því einnig miðlað þeirri reynslu. 

Einungis var rætt við starfsmenn þriggja einkafyrirtækja og tveggja opinberra 

stofnana en það ætti að gefa ákveðna vísbendingu um það hvort einhver munur sé þar á 
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milli. Í tveimur tilvikum var ákveðið að ræða við þrjá starfsmenn í mismunandi störfum 

innan sömu stofnunarinnar í þeirri von að fá betri yfirsýn yfir stöðu mála. 

Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir viðmælendurna, hlutverk þeirra í rannsókninni og hvort 

vinnustaður þeirra var einkafyrirtæki (E) eða opinber stofnun (O). Ítrekað er að öllum 

viðmælendum og skipulagsheildum voru gefin dulnefni. 

Tafla 1 Viðmælendur rannsóknarinnar 

Viðmælandi Skipulagsh. Opinb. / Einkaf. Hlutverk Fjarvinnustaður 

Guðrún Tæknitröll E Fjarvinna Heima 

Jóhann Kjötvinnslan E Fjarvinna Heima 

Björgvin Kvikmyndast. O Fjarvinna Starfsst. 

Hildur Ísgerðin O Fjarvinna Heima 

Kristjana Kvikmyndast. O Skjalastjóri X 

Emilía Ísgerðin O Skjalavörður X 

Anna Kertasm. E Skjalastjóri X 

Gunnar Kvikmyndast. O Sviðsstjóri X 

Ágúst Ísgerðin O Deildarstj. / 
Fjarvinna 

Heima 

Vegna trúnaðar var talið rétt að geta ekki starfsheita fjarvinnufólksins, enda eru þau ekki 

talin skipta máli í þessu samhengi. Hins vegar kemur fram hvaðan fjarvinnan var 

stunduð. Þess má þó geta að Hildur vann öllu jöfnu á vinnustaðnum, en gat unnið heima 

þegar það hentaði, Björgvin vann á starfsstöð úti á landi auk þess að vera yfirmaður og 

Ágúst var yfirmaður á vinnustaðnum en vann einnig einstaka sinnum heima. 

4.7 Aðferðafræðileg álitamál 

Vel gekk að fá viðmælendur fyrir rannsóknina. Segja má að aðferðafræðileg álitamál hafi 

helst falist í tæknilegum atriðum. 

Internetið býður upp á ný tækifæri fyrir rannsakendur. Skype gerir okkur kleift að 

taka viðtöl með hljóði og mynd gegnum Internetið í rauntíma. Þessi aðferð kemur sér til 

dæmis vel þegar verið er að rannsaka fjarvinnu þar sem hægt er að ná til fólks sem er 

staðsett á fjarlægum slóðum svo framarlega sem viðeigandi búnaður og Internet-

tenging er til staðar. Þegar verið er að rannsaka fjarvinnu á Íslandi liggur það í hlutarins 

eðli að rætt sé við fólk sem er statt víðsvegar á landinu. Þar sem rannsakandi lagði ekki 

land undir fót var ákveðið að nota Skype til þess að ræða við þrjá aðila sem bjuggu utan 

höfuðborgarsvæðisins. Ekki vildi betur til en svo að bilun varð í tölvunni sem átti að 

nota, þannig að samband við Internet rofnaði. Því var önnur tölva fengin að láni, þannig 
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að viðtölin færu örugglega truflanalaust fram. Segja má að rannsakandi hafi þannig 

fengið að kynnast því sem er daglegt brauð hjá fjarvinnufólki, þar sem fundir og önnur 

samskipti fara fram á Skype, með tölvupósti eða eftir öðrum leiðum á Internetinu. Þetta 

er ein ástæða þess að fólk, sem stundar vinnu milli staða, er algjörlega háð því að 

tæknin, þar með Internet-samband, virki eins vel og best verður á kosið. 

Viðtöl, sem fara fram á Skype, hafa bæði kosti og galla. Óneitanlega er það kostur að 

fólk geti talast við á Internetinu og séð viðmælanda sinn um leið. Gallinn er hins vegar sá 

að myndavélarnar, sem notaðar eru, geta valdið hljóðtruflunum, sem hægt er að 

minnka eða koma í veg fyrir með því að slökkva á þeim. Þegar verið er að taka svona 

viðtöl er mjög gott að geta séð hvernig viðmælandinn lítur út, hvernig vinnuaðstaða 

hans er og fylgst með líkamstjáningu. Þessi atriði ásamt raddblæ viðmælandans geta 

gefið miklar upplýsingar. 

Öll viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælanda. Rannsakandi hefur alltaf notað 

lítinn spilara við upptökur á töluðu máli og lagði því allt traust sitt á hann. Til öryggis var 

þó einnig tekið upp á síma og í Skype-viðtölum var tölva einnig notuð sem upptökutæki. 

Í einu Skype-viðtalinu urðu hljóðtruflanir til þess að notuð voru heyrnatól með 

hljóðnema en sem betur fer uppgötvaðist mjög fljótt að þá næðist ekki upptaka af 

samtalinu. Þá var gripið til þess ráðs að slökkva á báðum myndavélunum og byrja upp á 

nýtt án hljóðtruflana, en við það fann rannsakandi fyrir nokkrum létti yfir því að vera 

ekki sjálfur í mynd. Tveir viðmælendanna, sem rætt var við með Skype, vildu almennt 

ekki sjást og hafa því alltaf slökkt á myndavélinni. Rannsakanda fannst sérstakt að vita 

ekki hvernig þeir litu út, en gat ef til vill einbeitt sér betur að því að að lesa í hikorð og 

blæbrigði raddanna. 

4.8 Gildi og hugsanlegar takmarkanir rannsóknarinnar 

Fjarvinna á Íslandi hefur lítið verið rannsökuð enda fremur ný af nálinni. Því mætti segja 

að þörf hafi verið á rannsókn sem þessari. Rannsóknarefnið vakti almennt áhuga fólks, 

ekki síst viðmælendanna, en margir þeirra höfðu orð á því að þarna kæmu fram góðar 

ábendingar, sem þeir hefðu aldrei hugleitt. Að minnsta kosti einn viðmælandi tók niður 

punkta um það sem taka þyrfti upp við samstarfsfólk, breyta og bæta á vinnustaðnum. 

Vonast er til þess að rannsóknin hafi vakið athygli á fjarvinnu, aðstæðum fjarvinnufólks 
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og mikilvægi þess að tryggja öryggi gagna sem verða til og unnið er með við þessar 

aðstæður. 

Ítrekað skal að ekkert er hægt að fullyrða út frá eigindlegum rannsóknaraðferðum, 

en þær geta engu að síður gefið haldgóðar vísbendingar. Viðmælendurnir sögðu frá 

sinni upplifun og reynslu og því er ekki hægt að segja að eitthvað eitt sé réttara en 

annað. Í þessari rannsókn voru viðmælendur ekki margir, en reynt var að fá fjölbreytt 

sjónarhorn á rannsóknarefnið. 

4.9 Þemu rannsóknarinnar 

Við greiningu viðtalanna komu fjögur meginþemu í ljós en fjallað verður um þau í næstu 

köflum. Þau eru starfsfólkið, vinnustaðurinn og fjarvinna, tækni og verklag og að lokum 

fræðsla og samskipti. 

Í þemanu „starfsfólkið“ er allt sem við kemur starfsmanninum sjálfum, meðal annars 

bakgrunnur, hlutverk, tilfinningar og túlkun. Í „vinnustaðurinn og fjarvinna“ kemur fram 

allt sem tengist vinnustaðnum, aðstöðunni þar, fjarvinnu og fjarvinnustað auk 

fjarlægðar, hvort sem það er hér á landi eða erlendis. Þemað „tækni og verklag“ segir til 

um allt sem við kemur tæknilegum atriðum, verklagi, reglum, öryggisatriðum, trúnaði og 

trausti. Í þemanu „fræðsla og samskipti“ er svo allt sem snertir þá fræðslu sem 

starfsfólkið ýmist veitir eða þiggur auk allra samskipta, hvort sem þau eru óformleg eða 

á faglegum nótum.
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5 Starfsfólkið 

Guðrún var gæðastjóri hjá einkafyrirtækinu Tæknitröllum. Þegar viðtalið var tekið hafði 

hún unnið þar í 14 ár og verið allan tímann í fjarvinnu í öðrum landshluta. Hún var með 

skrifstofu heima hjá sér og stundaði alla sína vinnu gegnum netið. Fyrirtækið útvegaði 

henni allt sem hún þurfti að nota á skrifstofunni, hvort sem það voru húsgögn, fartölva 

eða annar rafrænn búnaður. Guðrún var um fimmtugt, léttur og kátur húmoristi, sem 

svaraði eftir bestu getu. 

Stærsti kosturinn við fjarvinnu fannst henni vera sá að geta unnið í sínu fagi þar sem 

hún bjó og því jók fjarvinna atvinnumöguleika hennar til muna. Sem kosti nefndi hún 

einnig sveigjanlegan vinnutíma og það að geta verið heima hjá sér. Það að „geta alltaf 

poppað í vinnuna“ sagði hún hins vegar bæði vera kost og galla. Hún taldi að 

fjarvinnufólki væri mun hættara við því að vera alltaf í vinnunni fremur en að svíkjast 

um. Hún sagði að sjálfri hætti henni fremur til þess að finnast hún alltaf vera í vinnunni 

og aldrei eiga frí. Hún aðgreindi vinnu og einkalíf meðal annars með því að setja sér 

ákveðinn vinnutíma frá klukkan átta á morgnana þar til annað heimilisfólk kæmi heim 

eða hún færi í ræktina, það er milli klukkan 16 og 18. 

Jóhann var skemmtilegur viðmælandi, sló á létta strengi strax í upphafi viðtals og 

notaði skemmtilega frasa. Hann var sennilega um fertugt og hafði starfað hjá 

Kjötvinnslunni í 14 ár og þar af verið tíu ár í fjarvinnu. Hann bjó í litlu þorpi á 

suðvesturhorni landsins og stundaði vinnu hjá einkafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. 

Jóhann var með skrifstofu heima hjá sér og var alfarið í fjarvinnu. Eftir að hann fór að 

stunda fjarvinnu hafði hann búið á tveimur bóndabæjum, áður en hann flutti til 

þorpsins. 

Sem helstu kosti við fjarvinnu nefndi Jóhann hversu gott það væri að búa á 

vinnustaðnum og þurfa ekki að keyra langar leiðir til vinnu. Stundum þyrfti hann að 

sinna ákveðnum verkefnum í Reykjavík og væri hann þá „fastur í bíl“ í tvær 

klukkustundir á dag, en það fannst honum vera „algjör sóun á lífi“. Auk þess að minnka 

bílanotkun nefndi hann að það væri gott að vera heima þegar barnið hans kæmi heim á 
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daginn. Hann sagðist vera „kamelljón“ sem gæti sætt sig við margt, en hann sá enga 

galla við fjarvinnu þá stundina. 

Jóhann rammaði formlega inn ákveðinn vinnutíma, frá klukkan átta til 16 eða níu til 

17, það er þegar hann fór inn á skrifstofuna og lokaði, var hann mættur til vinnu. Hann 

reyndi eftir fremsta megni að láta ekki trufla sig á vinnutíma, tók sér eins stuttar matar- 

og kaffipásur og hægt var, auk þess sem öll persónuleg samtöl fóru fram að 

vinnudeginum loknum. Hann sagðist hafa komið sér upp „heimatilbúnu vandamáli“ með 

því að stressa sig allt of mikið upp, enda gagnrýndi konan hans hann fyrir þetta. Hann 

setti sér einnig þá reglu að fara ekki með vinnutölvuna út af skrifstofunni nema í 

algjörum undantekningartilvikum. Hann grunaði að fólk gerði sér almennt ekki grein 

fyrir því að fjarvinnufólk væri að vinna þegar það væri heima og fyndist því ekkert mál 

að kvabba á því. Fólk virti oft ekki hans vinnutíma, kom til dæmis í langar heimsóknir á 

daginn þegar hann var með „átta til fjögur vinnutíma“ í bændasamfélagi. Hann fór í 

margar vinnuferðir til annarra landa og sagði að þá væri ómögulegt að halda sig innan 

hefðbundins vinnutíma, þar sem vinnudagarnir yrðu svo langir auk tímans sem fór í 

ferðalögin sjálf. 

Jóhann virtist viðkvæmur fyrir því að samstarfsfólki hans fyndist hann ekki vera að 

stunda vinnuna nógu vel. Þótt hann segðist einungis taka það nærri sér „í 1% tilfella,“ 

viðurkenndi hann að þetta ylli honum áhyggjum. En eftir að hafa unnið við hliðina á 

viðkomandi aðilum fannst honum að hann hafi getað sannað sig. 

Björgvin var sennilega rúmlega fertugur. Hann hafði starfað hjá opinberri stofnun, 

Kvikmyndastofnun, í tíu ár og verið í fjarvinnu allan tímann. Hann bjó úti á landi og vann 

á starfsstöð sem stofnunin útvegaði honum. Auk þess stundaði hann kennslu á vegum 

Kvikmyndastofnunar, sem fram fór á höfuðborgarsvæðinu. 

Björgvini líkaði vel við fjarvinnu og taldi færanleikann vera helsta kostinn við hana. 

Hann sagðist geta unnið hvar sem væri, svo framarlega sem hann hefði Internet-

samband, sem væri hentugt, til dæmis ef hann kæmist ekki í frí um leið og makinn. Þá 

gæti hann farið inn á næstu starfsstöð stofnunarinnar hvar sem væri á landinu og unnið 

þar án nokkurra vandkvæða. Hann sagði það hins vegar einnig geta verið ókost, þar sem 

nauðsynlegt væri að geta kúplað sig alveg frá vinnunni af og til. Honum fannst gott að 

búa svona nálægt starfsstöðinni, en valdi að vinna þar fremur en inni á heimilinu. 
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Stofnunin skilgreindi vinnutímann hans frá klukkan átta til 16, en þrátt fyrir það 

mætti hann oft fyrr og vann lengur á starfsstöðinni. Auk þess svaraði hann tölvupósti og 

símtölum eftir að heim var komið, langt fram eftir kvöldi og jafnvel á nóttunni. Hann var 

með fasta yfirvinnu og varð því að taka alla aukatíma út í fríi, en fannst ókostur að ef 

hann næði því ekki fyrir 15. hvers mánaðar, þá eyddust þeir. Þetta hafi komið sér 

sérstaklega illa þegar hann fór í vinnuferðir til útlanda, því þá voru vinnudagarnir mun 

lengri en vanalega og engin auka greiðsla fékkst fyrir álagið sem því fylgdi. 

Björgvini fundust símtölin ekki íþyngjandi, enda bauð hann samstarfsfólki sínu upp á 

það að vera alltaf til taks, en auk þess gátu ákveðnir viðbragðsaðilar þurft að ná í hann. 

Það gat komið sér vel fyrir hann að kíkja á tölvupóstinn á kvöldin, því þótt það tæki ekki 

nema 30 mínútur, þá gat það auðveldað vinnuna daginn eftir til muna. Samt sem áður 

tók hann fram að þetta gæti einnig verið ókostur og áreiti sem hann losnaði ekki við, en 

„maður verður bara að sætta sig við það“. Hann sagði auðvelt að gleyma sér yfir 

tölvupóstinum og því yrði hann að vera strangur við sig, „þetta snýst allt um sjálfsaga“. 

Með tilkomu snjallsíma fannst honum aðgengi að upplýsingum verða greiðara og ónæði 

meira. Hann aðgreindi vinnu og einkalíf, til dæmis með því að skilja símann eftir heima 

þegar hann fór út að skemmta sér eða eitthvað slíkt. 

Björgvin sagði fólk auðveldlega geta misst sig í að vinna of mikið og grunaði að það 

væri algengara hjá þeim sem væru í fjarvinnu. Fólk yrði að muna að það var í vinnunni 

þótt það væri á fundi og að það ætti ekki að nota kaffitímana til að svara tölvupósti. 

Hann taldi gagnlegt ef gefnar yrðu út verklagsreglur um fjarvinnu, sem næðu meðal 

annars yfir það til hvers væri hægt að ætlast af fólki sem stundaði fjarvinnu. Annað 

starfsfólk gerði sér ekki grein fyrir því hvernig vinnutíma fjarvinnufólks væri háttað og 

væri því að reka á eftir tölvupósti meðan viðkomandi starfsmaður væri til dæmis 

upptekinn við kennslu. 

Hildur var sennilega um fertugt, var með háskólamenntun og hafði starfað hjá 

Ísgerðinni í 18 ár. Alla jafna mætti hún á vinnustaðinn, en síðastliðin tíu ár hafði hún 

unnið heima öðru hverju. Fjarvinnan fór ekki eftir verkefnum, heldur persónulegum 

aðstæðum, til dæmis þegar hún þurfti að vera heima og sinna börnunum sínum. Hún 

taldi helstu kostina við fjarvinnu vera aukna framleiðni, en þar sem hún hafði meira 

næði heima náði hún betri einbeitingu. Einnig nefndi hún tímasparnað, minni akstur og 

þar af leiðandi minni mengun, auk þess fannst henni þægilegt að geta bara sest niður 
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heima hjá sér og unnið. Eini gallinn sem hún sá við fjarvinnu var að einhverjir gætu 

mögulega misnotað þetta vinnufyrirkomulag, en ef viljinn væri fyrir hendi væri alveg 

eins hægt að svíkjast um inni á lokaðri skrifstofu á vinnustaðnum. Það væri hins vegar í 

verkahring yfirmanna að fylgjast með og taka eftir því hvort fólk sinni sínu starfi, þeir 

yrðu að treysta starfsfólkinu ef þeir ætluðu að hafa það í vinnu yfir höfuð.  

Kristjana var sennilega um sextugt og hafði starfað sem skjalastjóri 

Kvikmyndastofnunar, sem er opinber stofnun, í tæp sjö ár. Hún er menntaður 

bókasafns- og upplýsingafræðingur, með meistaragráðu í öðru fagi og hafði 

starfsreynslu bæði af bókasafni og af skjalamálum í annarri stofnun. 

Hún virkaði einstaklega hjálpleg og samviskusöm, punktaði meðal annars hjá sér það 

sem fram kom í viðtalinu og hvað mætti betur fara innan stofnunarinnar. Hún var mjög 

jákvæð, fannst allt sem tengist fjarvinnu og skjalamálum ganga „agalega vel“ og sagði 

engin vandamál vera til staðar. 

Emilía var sennilega rúmlega sextug og hafði unnið í hinum ýmsu deildum 

Ísgerðarinnar í 41 ár, en starfaði sem skjalavörður stofnunarinnar þegar viðtalið fór 

fram. Hún tók það nokkrum sinnum fram í viðtalinu að hún hefði ekki menntunina á 

bakvið sig eins og Guðrún, skjalastjóri stofnunarinnar. 

Sjálf hafði Emilía aldrei verið í fjarvinnu og sagðist ekki vita almennilega hvernig hún 

færi fram og byggðist vitneskja hennar aðallega á því sem hún sagðist hafa heyrt út 

undan sér. Hún virkaði tortryggin og sagði meðal annars: „Mér finnst þetta rosalega 

góður kostur og getur verið mjög þægilegt ef það er ekki misnotað, ég hef ekkert fyrir 

mér í því að það sé misnotað, en mann grunar það stundum.“ Einnig sagði hún fjarvinnu 

vera „hættulegt tæki ef ekki [væri] fylgst með því“. Hún tók sem dæmi um það hvernig 

hægt væri að misnota fjarvinnu, að fólk væri kannski heima þegar það nennti ekki í 

vinnuna, eða færi fyrr heim þegar það væri gott veður, en svo væri það undir hverjum 

og einum komið hvort vinnutapið væri unnið upp. Ein setning, sem hún sagðist einnig 

hafa heyrt út undan sér, lýsir vel öfundinni sem virtist vera til staðar á vinnustaðnum: 

„Já, já, er hún að fara heim að vinna já, já, já hvenær er ég búin?“ 

Hún sagði fjarvinnu koma illa við þá sem ekki hefðu tök á því að vinna að heiman, en 

ekki hana. Annaðhvort hún eða Guðrún yrðu að vera á staðnum og hún sagðist „leggja 

heilmikið á sig til að svo sé ... við hlaupum ekki í einhverja fjarvinnu“. Guðrún skjalastjóri 

vann hins vegar stundum heima. 
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Anna var fimmtugur skjalastjóri hjá Kertasmiðjunni, sem var einkafyrirtæki. Hún er 

menntaður bókasafns- og upplýsingafræðingur, auk þess að vera með meistaragráðu í 

tengdu fagi. Hún hafði starfsreynslu bæði af bókasafni og skjalastjórn. 

Anna var nokkuð jákvæð í garð fjarvinnu, en sagðist ekki hafa tök á því að fylgjast 

með henni vegna gífurlegs álags, þar sem hún væri eini skjalastjórinn í 500 manna 

fyrirtæki. Sjálf hafði hún ekki stundað fjarvinnu, en sagði að það væru aðallega 

stjórnendur og millistjórnendur sem gerðu það. Hana grunaði að hinum almenna 

starfsmanni þætti ekkert endilega eftirsóknarvert að vera í fjarvinnu, enda ynnu þeir 

nánast allir á vöktum og væru þá alveg lausir við vinnu þar fyrir utan. Hún sagði það vera 

kost við fjarvinnu að fólk gæti unnið að heiman og jafnvel erlendis, en hins vegar 

hentaði skjalastjórnarkerfið, sem þau væru með, ekki sérlega vel til þess. Sem galla við 

fjarvinnu nefndi hún hversu erfitt væri að fanga þau skjöl sem yrðu til við þessar 

aðstæður þar sem þau gætu meðal annars verið fjölfölduð yfir á mismunandi búnað, 

eða hafa orðið innlyksa í pósthólfum starfsmanna. 

Gunnar var sennilega um sextugt og var millistjórnandi hjá Kvikmyndastofnun, 

opinberri stofnun sem hann hafði starfað hjá í fimm ár. Starfsemi stofnunarinnar 

byggðist í raun á fjarvinnu um allt land og var hans svið með 14 manns á þremur stöðum 

á landinu. Gunnar er með háskólamenntun, hafði starfað við kennslu og útgáfumál, en 

„lenti svo í því að vinna í fyrirtækjum“. 

Hann var jákvæður í garð fjarvinnu. Hann sagði hana hafa gengið það vel að 

samstarfsfólk á ýmsum stöðum á landinu þyrfti ekki að hittast eins oft og búist var við 

vegna þess hversu vel þeim gengi að hafa samskipti gegnum síma, Skype for Business og 

eftir öðrum leiðum.  

Ágúst gæti verið um sextugt og hafði starfað hjá Ísgerðinni u.þ.b. 30 ár og var 

millistjórnandi hjá stofnuninni. Hann kom vel fyrir, var vinalegur og afslappaður. 

Hann var mjög hlynntur möguleikanum á fjarvinnu, enda hafði hann sjálfur unnið að 

hluta til að heiman. Stærsta kostinn við fjarvinnu taldi hann vera það að geta leyst 

verkefni heima í stað þess að þurfa að „hlaupa á staðinn og redda hlutunum“. Oft var 

hringt í hann á öllum tímum sólarhringsins og þá gat hann leyst hlutina án þess að þurfa 

að keyra á staðinn. Hann taldi einnig gott að starfsmenn gætu unnið heima þar sem 

verkefnin stoppuðu ekki þótt þeir kæmust ekki á staðinn. 
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Ágúst taldi það vera helsta gallann við fjarvinnu að ekki væri hægt að sinna öllum 

störfum utan stofnunarinnar. Auk þess væri vinnuaðstaðan utan skrifstofunnar mjög 

takmörkuð, til dæmis væri fólk að vinna á fartölvu og jafnvel síma í stað þess að hafa 

stóra skjái eins og á skrifstofunni. Hann nefndi það einnig sem galla að fjarvinnan byði 

upp á það að viðkomandi væri alltaf í vinnunni og því væri ónæðið meira. Til þess að 

vera laus við þetta fékk hann sér síma sem ekki var hægt að tengja Internetinu og hikaði 

ekki við að slökkva á honum. Hann sagði það óskrifaðar reglur hjá stofnuninni að þegar 

starfsmenn fengju styrk fyrir síma eða VPN-tengingu væri gerð krafa um að alltaf væri 

hægt að ná í viðkomandi, hvort sem hann var í fríi eða ekki og starfsfólkið samþykkti 

það. Sjálfur reyndi hann að trufla starfsfólk ekki utan vinnutíma nema í algjörri neyð. 
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6 Vinnustaðurinn og fjarvinna 

Guðrún starfaði hjá tæknilega þróuðu fyrirtæki. Nánast allir starfsmennirnir voru í 

einhverskonar fjarvinnu, þótt hinir væru að einhverju leyti einnig á vinnustaðnum. Hún 

taldi það vera hluta af menningu fyrirtækisins að blanda vinnu og einkalífi saman upp að 

vissu marki, enda væri starfsfólki umbunað ríkulega fyrir það. Til dæmis kíkti hún 

stundum á tölvupóstinn þegar hún væri í fríi og fékk algjörlega sveigjanlegan vinnutíma í 

staðinn. Hún var að vinna hjá litlu fyrirtæki, þar sem fólk var ráðið til ákveðinna starfa og 

ekki breytt mikið út frá því. Hún var hins vegar sannfærð um það að hún ætti alveg 

jafnmikla möguleika og aðrir á stöðuhækkun, ef til þess kæmi. 

Guðrún sagði „eff-joð“ dýrt að ferðast á milli landshluta. Hún nefndi að fyrirtækið 

veitti ekki styrki til þess að mæta á viðburði sem eingöngu væru tengdir félagslífi þar 

sem erfitt væri að verja það að hún fengi styrk en ekki aðrir. Guðrún var með skrifstofu 

heima hjá og sá vinnustaðurinn henni fyrir öllu sem hún þurfti að nota, hvort sem um 

var að ræða húsgögn, fartölvu eða annan búnað. 

Jóhann var einnig með skrifstofu heima hjá sér, þar sem vinnustaðurinn sá honum 

fyrir öllu því sama og ef hann væri með skrifstofu hjá þeim. Hann starfaði hjá litlu 

fyrirtæki sem var meðal annars með átta manns í fjarvinnu. Allir starfsmenn fengu 

ökutækjastyrk, óháð því hvar þeir bjuggu, en þeir einir fengu ferðastyrk sem þurftu að 

fljúga til vinnustaðarins á höfuðborgarsvæðinu. Jóhanni fannst hins vegar að fyrirtækið 

hefði komið svo gríðarlega mikið til móts við sig að hann vildi ekki fara fram á 

bensínstyrk nema aksturinn yrði þeim mun meiri. Honum fannst samt sanngjarnt að 

starfsmenn, sem þurftu að keyra sömu vegalengd til höfuðborgarinnar og frá henni 

vegna vinnunnar, fengju báðir bensínstyrk en ekki eingöngu annar aðilinn. 

Að mati Jóhanns sáu margir innan fyrirtækisins vinnuferðir til útlanda í einhverjum 

ljóma. Þeir héldu að þetta væri eins og hver önnur utanlandsferð þar sem aðalmálið 

væri að komast í H&M. Í svona ferðum þyrfti hann hins vegar að vinna til klukkan 20 öll 

kvöld og væri þá orðinn úrvinda. Hann sagði það vera „hörmulegt líf“ að fara í margar 

vinnuferðir, vegna álagsins sem fylgdi ferðalögunum sjálfum auk vinnuálagsins. 
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Björgvin hjá Kvikmyndastofnun sagði að viðhorf yfirmanna og samstarfsmanna til 

fjarvinnu væri almennt gott. Margir starfsmenn stofnunarinnar voru í fjarvinnu víða um 

land, en allir, sem höfðu fartölvu frá stofnuninni, gætu í raun unnið heima. 

Skrifstofufólkið, sem ekki vann á vettvangi, leit á það sem sérstök fríðindi, en þeir sem 

ekki gátu unnið heima voru kannski ánægðir með það að vera „stikkfríir“, til dæmis 

þegar þeir voru heima yfir veiku barni.  

Björgvin sagði Kvikmyndastofnun afhenda öllum sem væru í fjarvinnu eins búnað, 

sem væri eign stofnunarinnar. Valdir aðilar fengju síma, auk þess sem greiddur væri allur 

símakostnaður fyrir þá, en því fylgdu þær óskrifuðu reglur að alltaf mætti hringja í 

viðkomandi starfsmann. 

Björgvin sagði marga starfsmenn sjá vinnuferðir til útlanda í hillingum, þeir héldu að 

þetta væri eitthvað „svaka flott“, en þeim var hins vegar alveg sama þótt sömu aðilar 

þyrftu að „hanga á einhverjum krummaskuðum“ innanlands megnið af árinu. Hann 

sagði að vinnuferðum erlendis fylgdu langir vinnudagar og mikið álag sem ekki væri 

greitt aukalega. Auk þess gæti tekið langan tíma að vinna upp allan þann tölvupóst sem 

beið þegar heim var komið. 

Hildur sagði að ekki væri fyrir hendi yfirlýst stefna um fjarvinnu hjá Ísgerðinni, en 

hægt væri að sækja um að vinna stundum heima þegar þannig stæði á. Hún tiltók að 

starfsfólkið væri samt allaf með aðstöðu á vinnustaðnum. Til þess að fá fjarvinnu 

samþykkta væri nauðsynlegt að uppfylla ákveðin skilyrði, til dæmis vera í starfi sem 

hægt væri að sinna heima auk þess að vinna ákveðinn tímafjölda á viku í fjarvinnu. 

Þessir aðilar gátu einnig sótt um styrk fyrir síma og Internet-tengingu heim. 

Hildur var með eigin skrifstofu á vinnustaðnum. Samstarfsfólk hennar safnaðist hins 

vegar oft saman fyrir utan hjá henni til að spjalla yfir kaffibolla. Það truflaði hana þótt 

hún gæti lokað að sér. Hún fékk ekki styrk frá vinnustaðnum fyrir skrifstofunni heima, 

fyrir utan síma og Internet-tengingu. Hún notaði fartölvu á vinnustaðnum sem hún tók 

með sér heim. Hún setti sér ekki ákveðinn vinnutíma, heldur dreif af það sem hún þurfti 

að gera og einbeitti sér svo að vinnunni. 

Þótt Kristjana stundaði ekki fjarvinnu sjálf, byggðist starfsemi stofnunarinnar mikið 

upp á fjarvinnu um allt land. Samkvæmt lýsingum hennar virtist aðstaða 

fjarvinnufólksins vera til fyrirmyndar. Þeir sem bjuggu úti á landi, auk þeirra sem unnu á 

vettvangi, höfðu aðstöðu á starfsstöðvum á vegum stofnunarinnar um allt land. Þar var 
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hægt var að halda fundi milli landshluta með hjálp Skype for Business. Tæknin gerði það 

að verkum að henni fannst ekki skipta máli hvar á landinu fólkið væri statt, því það gat 

alltaf unnið saman. 

Starfsemi Ísgerðarinnar, þar sem Emilía vann, byggðist einnig upp á fjarvinnu víða 

um land. Starfsfólk á höfuðstöðvunum gat fengið að vinna heima að hluta, en þeir sem 

unnu úti á landi höfðu bækistöðvar á starfsstöðvum. 

Anna tók það fram að hún væri ekki viss um það hversu mikil fjarvinna færi fram hjá 

fyrirtækinu, eða hvort gögn væru mynduð við þær aðstæður og hvar þau væru þá 

vistuð. Í raun hafði minnihluti starfsmannanna tök á því að vinna utan skrifstofunnar. 

Þeir sem það gerðu gátu unnið hvar sem var og komist í drifin og tölvupóstinn með VPN-

tengingu. Hún óttaðist að það væri helst tölvupósturinn sem skilaði sér ekki til 

fyrirtækisins, þar sem fólk áleit hann oft vera sína einkaeign.  

Gunnar var ánægður með fjarvinnu og sagði það vera almennt álit innan 

stofnunarinnar. Þótt starfsmenn hefðu aðsetur á sex stöðum á landinu hefði samvinnan 

gengið það vel að stofnunin gat virkað sem ein heild. Hann taldi samt að fjarvinna væri 

„ekki eitthvað sem [ætti] eftir að taka yfir, en [gengi] mjög vel“. 

Ágúst var mjög ánægður með fjarvinnu, en sagði starfsmenn stofnunarinnar hafa 

skiptar skoðanir um þetta vinnufyrirkomulag. Hann sagði sumt starfsfólk einungis vera 

að hluta til í fjarvinnu, en mætti annars á vinnustaðinn. Starfsmenn stofnunarinnar úti á 

landi mættu yfirleitt á nálægar starfsstöðvar þótt þeir ynnu líka á vettvangi. Enginn 

greinarmunur var því gerður á þeim og öðru starfsfólki varðandi möguleika á 

stöðuhækkunum. 

Ágúst var með tölvu frá stofnuninni heima, en útvegaði sér sjálfur alla aðra aðstöðu, 

fyrir utan styrk sem hann fékk fyrir Internet-tengingu og farsíma. Þeir sem höfðu 

fartölvu á vinnustaðnum gátu tekið hana með sér heim, en aðrir notuðu sínar 

einkatölvur við fjarvinnu. 
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7 Tækni og verklag 

Fyrirtækið Tæknitröll, sem Guðrún vann hjá, var Google-fyrirtæki með skýjavinnslu þar 

sem allt var rafrænt og ekkert á pappír. Að sögn Guðrúnar var alltaf hægt að nálgast 

gögnin á Internetinu og því þurfti ekki að ferðast með þau. Hún sagði að ekki væru til 

sérstakar verklagsreglur fyrir fjarvinnu heldur giltu sömu reglur og leiðbeiningar jafnt 

fyrir alla starfsmenn. Guðrún taldi að skjöl, sem mynduð væru í fjarvinnu, væru því ekki 

meðhöndluð öðruvísi en önnur. Hins vegar væru tekin afrit af gögnunum reglulega, en 

fyrirtækið keypti afritunarþjónustu af Google. Guðrún sagði að hún væri sennilega sá 

starfsmaður sem kæmist næst því að gegna hlutverki skjalastjóra innan fyrirtækisins, þar 

sem enginn slíkur væri til staðar. Formlega geymslu- og grisjunaráætlun sagði hún ekki 

vera til staðar, en hins vegar væri allt skráð í þjónustukerfi sem starfsmenn fyrirtækisins 

hönnuðu og þróuðu sjálfir. Guðrún var ekki viss um hversu lengi gögnin væru geymd 

þar, en fannst almennt vera meiri áhersla á það innan fyrirtækisins að geyma en grisja. 

Allur búnaður var varinn með lykilorðum og aðgangsstýring að skjölunum, en Guðrún 

kvaðst treysta kerfisstjóranum fyrir því að sjá um öryggismál fyrirtækisins. Hún vissi ekki 

til þess að gögn hefðu glatast vegna fjarvinnu eða annarra atvika. Ekki hefðu farið fram 

formlegar úttektir á fyrirtækinu, en hún sagði það standa til bóta þegar ISO 9001 

gæðavottunin yrði komin í gagnið. 

Guðrún notaði fyrst og fremst fartölvu í eigu fyrirtækisins við sína vinnu. Hún sagði 

að þegar starfsmaður skipti um tölvu væri henni skilað inn og hún hreinsuð, það er afrit 

tekin af gögnunum og síðan færi það eftir ástandi tölvunnar hvort hún væri straujuð og 

notuð aftur eða henni eytt. Guðrúnu fannst „veldu þinn eigin búnað“ (e. CYOD, Choose 

Your Own Device), eiga best við í fyrirtækinu. Til staðar voru vinnuleiðbeiningar um kaup 

á hlutum sem starfsmaður hafði í sínum fórum, en ekki var undirritað sérstakt eyðublað. 

Öll kaup fóru hins vegar gegnum verkbeiðnakerfið þeirra, þar sem allt var 

persónugreinanlegt, staðfest og tryggt. 

Guðrún notaði sama búnaðinn fyrir vinnu og til einkanota. Persónulegu gögnin 

vistaði hún í tölvunni sjálfri, en vinnugögnin í skýjunum. Til þess að koma í veg fyrir að 

aðrir kæmust í vinnugögnin fylgdi hún reglum fyrirtækisins og reyndi að nota flókin 
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lykilorð. Leyfilegt var að nota þráðlaust net á almannafæri og fara inn á samfélagsmiðla í 

tölvum fyrirtækisins, þótt það takmarkaði kannski öryggið. Hún sagði að starfsfólkinu 

væri „treyst út í hið óendanlega til þess að nota þetta skynsamlega“ og að gagnsemin af 

því að geta unnið hvar sem væri vægi upp á móti hugsanlegri áhættu. Því mætti 

starfsmaður fara út á næsta kaffihús og vinna þar á þráðlausu neti. 

Jóhann sagði að góð Internet-tenging væri nauðsynleg til þess að hann gæti verið í 

fjarvinnu heima hjá sér. Auk þess fundust honum góðar flugsamgöngur verða að vera til 

staðar. Þegar hætt var að fljúga þangað sem hann bjó á tímabili neyddist hann til þess 

að flytja. Þá þurfti hann að fljúga til Reykjavíkur aðra hverja viku, auk þess sem hann 

þurfti að fara til þeirra fyrirtækja sem hann vann fyrir erlendis. Jóhann tók svo djúpt í 

árinni að segjast hafa getað látið drauma sína um það að búa úti á landi rætast fyrir 

tilstuðlan fyrrverandi yfirmanns síns. Sá maður hefði treyst honum, hvatt hann eindregið 

áfram og gert honum kleift að stunda fjarvinnu. 

Jóhann vistaði gögnin sín í eigin tölvu. Fyrir nokkrum árum hafði hann aldrei tekið 

afrit af þeim þegar harði diskurinn hrundi og lenti hann því á byrjunarreit. Eftir það hafði 

hann tekið afrit af öllu einu sinni í viku. Sá möguleiki hefði samt verið til staðar allan 

tímann að vista skjölin beint hjá fyrirtækinu á höfuðborgarsvæðinu, þar sem tekið væri 

afrit reglulega. Hann sagðist hins vegar ekki vilja vera of háður einhverju og því nýtti 

hann sér það ekki. Hann sagði að „ef þetta væri fullkominn heimur“ þá væru allir að 

nota drifin hjá móðurfyrirtækinu og „þá væri allt þar inni“. 

Jóhann sagði eyðingu gagna ekki fara reglulega fram, en aðgengi að þeim öllum væri 

stýrt. Starfsmenn gætu deilt möppum á milli sín, án þess að nokkur annar sæi þær. 

Einstaka sinnum ferðaðist hann með blöð sem innihéldu ekki mikilvægar upplýsingar, en 

annars vistaði hann allt í tölvunni og ferðaðist þannig með gögnin. Þar sem tölvan var 

ekki dulkóðuð vonaðist hann til þess að „keyrt [yrði] yfir hana, í raun og veru ... svo hún 

myndi eyðileggjast alveg“ ef hann týndi henni. 

Jóhann sagði það alltaf vera fyrsta skrefið að tengjast vinnustaðnum með VPN-

tengingu, en allt sem færi um hana væri dulkóðað svo hún ætti að vera örugg. Hann 

sagði að ekki væru til sérstakar verklagsreglur fyrir fjarvinnu hjá fyrirtækinu. Hann taldi 

að „hér er búnaðurinn þinn“ (e. HYOD, Here is Your Own Device) „með þónokkru frelsi“ 

ætti við á vinnustaðnum hans, þar sem hægt væri að koma með sérstakar óskir. Ef um 
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dýrari búnað væri að ræða þyrfti starfsmaðurinn hins vegar að greiða mismuninn. Ekki 

var skrifað undir sérstakt eyðublað um kaup eða notkun búnaðarins. 

Jóhann notaði snjallsímann aðallega fyrir símtöl og til þess að taka myndir af 

skipulagstöflum. Notkun USB-lykla sagði hann vera hverfandi, en þeir væru aðallega 

notaðir fyrir kynningar. Hann taldi lyklana ekki vera alveg örugga og benti á að hægt 

væri að gera „óskunda“ með því að setja einn slíkan í tölvu sem samþykkt væri af 

fyrirtækinu. Hann notaði sama búnaðinn fyrir vinnu og til einkanota og aðgreindi gögnin 

með því að skipta harða disknum í tvennt. Búnaðurinn var varinn með lykilorðum, auk 

eldveggjar og vírusvarnarforrits. Hann hafði vanið sig á það að læsa tölvunni alltaf þegar 

hann fór frá henni, hvort sem það var á vinnustaðnum eða á heimilinu. 

Að sögn Jóhanns var tölvum skilað þegar starfsmaður hætti störfum eða skipti um 

búnað. Það fór eftir ástandi hennar hvort hún var svo straujuð og sett upp aftur eða 

henni eytt. Starfsmaðurinn hafði forkaupsrétt, en annars var tölvan auglýst til sölu. 

Fyrirtækið notaðist við eigin skýjalausn með lögsögu á Íslandi. Jóhann sagðist hins vegar 

svo tortrygginn, að hann teldi ekkert fullkomlega öruggt. Hann taldi þetta „þolanlegt en 

[notaði] þetta ekki persónulega“. Hjá fyrirtækinu væri leyfilegt að nota þráðlausa 

tengingu á almannafæri, en það taldi hann ekki öruggt. Það sem honum fannst 

mikilvægast í fjarvinnu var að geta deilt skjánum með öðrum með góðri mynd og hljóði. 

Björgvin sagði ekki hægt að tengjast tölvupóstinum eða nokkrum öðrum forritum á 

vegum Kvikmyndastofnunar nema með VPN-tengingu, en það taldi hann veita ákveðið 

öryggi. Sum kerfin væru jafnvel útbúin þannig að nauðsynlegt væri að vera staddur á 

skrifstofu eða starfsstöð Kvikmyndastofnunar til þess að geta tengst þeim. Þegar hann 

næði ekki VPN-tengingu gæti hann hins vegar komist í „léttari og einfaldari útgáfu“ af 

tölvupóstinum á innri vef stofnunarinnar eða í snjallsímanum. Hann sagði að ekki væri 

hægt að setja póstforritið upp í símanum nema allir öryggisþættir hans væru í lagi, til 

dæmis að síminn væri læstur með lykilorði auk þess sem slá þyrfti inn ákveðið lykilorð til 

þess að komast inn í póstforritið. 

Björgvin sagði að hver starfsmaður hefði sitt einkasvæði á drifi sem væri nokkurs 

konar ský sem hýst væri í móðurtölvu Kvikmyndastofnunar. Gagnaöryggi stofnunarinnar 

sagði hann mikið, meðal annars væru reglulega tekin afrit af öllu í móðurtölvunni, en 

það væri á ábyrgð hvers starfsmanns að koma gögnunum sínum þangað. Starfsfólkið 

væri hvatt til þess að vista allt þar en ekki á harða diski tölvunnar. Þar sem öll gögn væru 
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á rafrænu formi þyrfti ekki að ferðast með þau. Hægt væri að nálgast gögnin hvar sem 

væri með VPN-tengingu og vinna í þeim beint af einkasvæðinu. Hann tók það fram að 

sjálfum fyndist honum þægilegast þegar gögnin væru vistuð í tölvunni hans og hann 

tæki afrit yfir á einkasvæðið sitt. Hann ferðaðist ekki með viðvæm gögn í tölvunni, en 

slíkt sagði hann algengt hjá stofnuninni. Tölvan væri varin með flóknum lykilorðum en 

„ekki læst með lás í einhverri skotheldri tösku, ... bara hefðbundin tölva sem [væri] mjög 

vel varin með lykilorðum ... öll samskipti [færu] í gegnum tryggt net“. Stundum ferðaðist 

hann með einhver pappírsgögn, en það væri aldrei neitt viðkvæmt. Hann sagði að vistun 

gagna byggðist því á góðu Internet-sambandi á starfsstöðvunum og á vettvangi. Þeir 

sem væru netlausir við vinnu sína þyrftu að vista gögnin næst þegar þeir kæmust í 

samband við Internetið. Sumt færi sjálfkrafa yfir á skýið, en annað þyrfti að fylla út, lesa 

yfir og senda handvirkt. Hins vegar væri hægt að lesa gæðahandbækur án Internet-

sambands í öllum tölvum stofnunarinnar. 

Björgvin mundi ekki eftir neinum reglum um notkun USB-lykla, en sagði þá vera 

hverfandi. Það væru a.m.k. aldrei sett viðkvæm gögn á þá, heldur væri allt í tölvunni eða 

sent í tölvupósti. Hann sagði leyfilegt að nota vinnutölvuna til einkanota, til dæmis fyrir 

samfélagsmiðla og tengjast þráðlausu neti á almannafæri, en þá yrði að haka við 

stillinguna almenningur („public“). 

Björgvin kvað starfsfólk mega fara heim með vinnutölvuna, en ekki væru til neinar 

skriflegar reglur um það hvort annað heimilisfólk mætti nota hana. Sjálfur læsti hann 

alltaf búnaðnum ef hann fór eitthvað frá, því almennt séð væru þetta vinnutæki sem 

enginn annar ætti að komast í. 

Björgvin sagði að þegar starfsmaður léti af störfum giltu skýrar reglur um skil á tölvu 

og eyðingu allra tengimöguleika. Þegar skipt væri um búnað væru tekin afrit af 

gögnunum og þau sett í nýju tölvuna. Gamla tölvan væri svo straujuð, starfsmaðurinn 

hefði forkaupsrétt að henni, en annars væri hún gefin til hjálparsamtaka. 

Stofnunin notaði Skype for Business til samskipta. Björgvin nefndi það sem algjört 

lykilatriði í allri fjarvinnu og var mjög ánægður með það að hægt væri að deila skjánum 

og vinna í forritunum eins og þau raunverulega væru. Það kæmi sér vel þegar 

starfsmenn vildu sýna hver öðrum eitthvað í skjali sem þeir væru að vinna við 

sameiginlega. 
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Þegar Hildur vann heima gat hún vistað skjölin á sömu drif og á vinnustaðnum, en 

sagði að til þess þyrfti góða VPN-tengingu. Þar sem sú var ekki raunin greip hún til þess 

ráðs að hala gögnunum niður á tölvuna sína og vista þau þar. Næst þegar hún mætti á 

vinnustaðinn færði hún þau svo yfir á drifin. Þannig ferðaðist hún með gögn milli staða í 

tölvunni. Hún gerði sér grein fyrir því að þetta væru ekki örugg vinnubrögð og sagði 

nauðsynlegt að bæta aðbúnað fjarvinnunnar, þar sem VPN-tengingin dytti svo oft út, 

auk þess að vera ekki nógu hröð. Búnaðurinn, sem hún notaði við fjarvinnuna, var 

læstur með lykilorði sem skipt var um reglulega. Auk þess hafði hún tölvuna stillta 

þannig að hún læstist sjálfkrafa ef hún var ekki notuð í smástund. 

Ísgerðin átti fartölvuna sem Hildur vann á, en ekki var til undirritaður samningur 

milli starfsmanns og vinnustaðar um kaup og notkun á búnaði. Ekki voru heldur til 

sérstakar verklagsreglur sem áttu við um fjarvinnu. Hún taldi þó að slíkt kæmi sér vel og 

gæti jafnvel orðið til þess að starfsmenn notfærðu sér fjarvinnu í auknum mæli. Hildur 

taldi leyfilegt að nota farsíma og USB-lykil við vinnuna, a.m.k. væri ekkert sem bannaði 

það. Stofnunin veitti styrk til snjallsímakaupa með því skilyrði að símkerfið og 

póstforritið yrðu sett þar upp. Þá giltu einnig þær óskrifuðu reglur að hafa mætti 

samband við starfsmanninn allan sólarhringinn ef þess væri þörf. 

Hildur notaði sömu tölvuna fyrir vinnu og til persónulegra nota. Hún sagðist ekki 

vera með mikið af persónulegum gögnum í vinnutölvunni, en þau væru í sér möppu. 

Ekki var bannað að fara inn á samfélagsmiðla á búnaði stofnunarinnar, enda var Ísgerðin 

sjálf mjög öflug á þeim vettvangi. Hildur sagðist „kíkja“ á fjölmiðla og samfélagsmiðla 

fyrst á morgnana, en væri ekki með þá opna allan daginn. Hún taldi leyfilegt að nota 

þráðlaust net á almannafæri, en tók fram að hún myndi ekki gera það sjálf. 

Aðgangsstýring var til staðar á vinnustað Hildar. Sjálf hafði hún lesaðgang að 

skjalavistunarkerfinu, það er gat skoðað þau skjöl sem hún hafði aðgang að, en sagðist 

aldrei þurfa að vista neitt þar. Henni fannst mjög erfitt að leita í skjalavistunarkerfinu og 

sagðist aldrei finna neitt í því. Hægt væri að velja milli þess að vista á einkadrif, sem 

enginn annar hafði aðgang að, eða á sameiginleg drif þar sem fleiri sæju gögnin. 

Kristjana taldi starfsemi Kvikmyndastofnunar vera rafræna að miklu leyti. Allt 

starfsfólk hefði aðgang að skjalavistunarkerfinu, svo framarlega sem það væri statt á 

starfsstöð, eða tengt með VPN-tengingu. Öllum væri innprentað að vista beint í 

skjalavistunarkerfið en ekki á drifin og nota það sem vinnuvettvang. Þá færi ekki á milli 
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mála hvaða útgáfa væri nýjust auk þess sem auðvelt væri að sjá hver skoðaði og vann í 

skjalinu. Hún nefndi að þau pappírsgögn, sem bárust stofnuninni, væru skönnuð inn í 

kerfið og viðtakanda veittur aðgangur að því þar. Sum gögn yrðu að vera á pappír, en 

væru ýmist send milli landshluta í pósti eða starfsmaður tæki þau með sér. Sumt sagði 

hún þess eðlis að ekki væri talið óhætt að senda það í tölvupósti, til dæmis til 

starfsmanna sem væru staddir erlendis og kæmust ekki í skjölin sín. Þá yrðu þeir að 

skoða gögnin þegar þeir kæmu aftur á starfsstöð stofnunarinnar. 

Kristjana taldi það stóran galla við skjalavistunarkerfið að það byði ekki upp á rafræn 

skil. Því væru sum gögn tvöföld í kerfinu og mikil vinna færi í frágang og pökkun skjala. 

Hún tók fram að aðgangsstýring væri í skjalavistunarkerfinu, þar sem ýmist væri hægt að 

vera með lesaðgang, skrifaðgang eða hvort tveggja, auk þess sem aðgangur að 

trúnaðarskjölum væri sérstaklega takmarkaður. Hún sagði að tölvudeildin tæki afrit af 

öllum gögnum, stýrði eldvegg, vírusvörnum og öðru sem snéri að öryggi gagna. Ekki 

höfðu farið fram neinar formlegar úttektir eða endurskoðanir. 

Kristjana sagði stofnunina eiga búnaðinn sem starfsfólkið notaði. Allir fengju 

samskonar búnað og enginn fengi að velja. Ekki væri til undirritað eyðublað milli 

starfsmanns og stofnunarinnar um kaup og notkun búnaðar. 

Emilía sagði allt fjarvinnufólk hjá Ísgerðinni nota VPN-tengingu heima hjá sér. Það 

gerði því kleift að tengjast drifum stofnunarinnar þar sem vista ætti öll gögn. Hún taldi 

aðallega vera notast við fartölvur og snjallsíma við fjarvinnu. Upplýsingatæknideildin sá 

um allt sem snéri að öryggi gagna og búnaðar, auk þess að stýra aðgengi að drifum o.fl. 

Hún nefndi að eingöngu skjalaverðir sæju um pappírsgögn og skjalavistunarkerfið. 

Anna í Kertasmiðjunni sagði að starfsfólki fyrirtækisins þætti skjalavistunarkerfið 

ekki nógu þjált og því væri það almennt ekki notað nema sem geymslustaður. Hún taldi 

að fjarvinnufólk kæmist þó í kerfið með VPN-tengingu. Enn væri verið að nota einkadrif, 

hópadrif og deildadrif, sem enginn eða fáir aðrir kæmust inn á. Henni fannst allt eiga að 

vera innan sama kerfisins, enda benti innri endurskoðun á að annars væri hætta á 

margföldun gagna. Þetta gæti einnig valdið því að margar útgáfur yrðu til af sama 

skjalinu, án þess að nokkur vissi hver þeirra væri réttust og nýjust. Hún nefndi að settur 

hefði verið á laggirnar vinnuhópur sem ætti að fækka kerfum eða tengja þau saman til 

þess að auðvelda yfirsýn.  
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Anna sagði geymslu- og grisjunaráætlun vera til staðar hjá fyrirtækinu. Auk þess 

væri yfirmaður öryggismála mjög strangur á því hvað ætti að geyma og hverju ætti að 

henda. Hún sagði að reglulega væru tekin afrit af öllu og að það væri hýst hjá 

dótturfyrirtæki Kertasmiðjunnar á Íslandi. Starfsmenn bæru þó alltaf ábyrgð á sínum 

gögnum. Hún tiltók að eingöngu væri ferðast með gögn rafrænt, en enginn pappír væri 

tekinn úr skjalasafninu. 

Anna nefndi það að starfslok gætu átt sér stað með tvennum hætti hjá 

Kertasmiðjunni. Annars vegar segði fólk upp sjálft og hefði þá tíma til þess að „fara yfir 

sín mál og skila til skjalasafnsins þeim gögnum sem þar [ættu] heima“. Ef fólki væri hins 

vegar sagt upp störfum, þyrfti það að yfirgefa vinnustaðinn innan tíu mínútna. 

Samkvæmt reglum mætti taka með sér persónuleg gögn, þótt ekkert slíkt ætti að vera í 

vinnutölvunni. Að því loknu væri tölvan straujuð, en þar sem enginn hefði umboð til 

þess að fara yfir gögnin sem í henni væru, teldust það vera glötuð gögn. Því skipti 

gríðarlegu máli að fólk skilaði jafnóðum í skjalasafnið þeim gögnum sem þar ætti að 

geyma. Það sem væri einungis vistað á einkadrifi væri allt glatað. 

Varðandi öryggi gagna taldi Anna að allir væru með sín lykilorð til þess að tengjast 

VPN-tengingunni og tölvupóstinum. Búnaðinn, sem starfsfólk notaði við fjarvinnu, sagði 

hún vera eign fyrirtækisins en þegar starfsfólkið hætti mætti það taka símana með sér. 

Ekki væri til staðar undirritaður samningur milli starfsmanns og vinnustaðar um kaup og 

notkun á búnaði. 

Anna vissi ekki til þess að gögn hefðu glatast vegna fjarvinnu eða annarra atvika, né 

hvort til væru sérstakar verklagsreglur fyrir fjarvinnu. Hún sagði að leyfilegt væri að fara 

inn á samfélagsmiðla á sama búnaði og notaður væri við fjarvinnu. Mælst væri til þess 

að ekki væri notað þráðlaust Intertet-samband á almannafæri sem samnýtt væri með 

öðrum eða þar sem forsjáraðili væri óþekktur. 

Ágúst hjá Ísgerðinni tók fram að hann treysti upplýsingatæknideildinni til þess að sjá 

um allt sem við kæmi öryggismálum. Hann sagði vírusvarnir og lykilorð vera á öllum 

tölvum, auk þess sem gögnin væru vistuð miðlægt og afrit væru tekin af þeim reglulega. 

Einnig þyrfti lykilorð inn á VPN-tenginguna og sum kerfin. Hann sagði að vista ætti 

gögnin á miðlæg drif, þar sem hægt væri að stýra aðgengi, en ekki á tölvurnar sjálfar. Öll 

mál eða erindi til stofnunarinnar ætti hins vegar að vista í skjalavistunarkerfinu. 
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Fjarvinnufólk, sem hefði VPN-tengingu, gæti vistað í skjalavistunarkerfið þótt það væri 

heima hjá sér. 

Ágúst sagði að þegar gögn væru vistuð miðlægt þyrfti ekki að ferðast með þau og 

því væri notkun USB-lykla orðin mjög lítil. Það væri helst ef farið væri með kynningar á 

milli húsa, en það væru aldrei trúnaðargögn. Hann mundi ekki til þess að gögn hefðu 

glatast vegna fjarvinnu eða annarra atvika og vissi ekki til þess að til væri undirritaður 

samningur milli starfsfólks og vinnustaðar um kaup og notkun búnaðar. Hann gerði ráð 

fyrir því að starfsfólk notaði sama búnað fyrir persónulega notkun og vinnu. Einnig sagði 

hann að ekki væri bannað og ekkert kæmi í veg fyrir að starfsfólk færi inn á 

samfélagsmiðla á vinnutölvunum. Ekki taldi hann heldur vera nokkur takmörkun á því að 

fólk færi inn á þráðlausar Internet-tengingar á opinberum stöðum og nefndi flugvelli 

sem dæmi. 
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8 Fræðsla og samskipti 

Guðrún hjá Tæknitröllum sagðist vera í miklum formlegum og óformlegum samskiptum 

við fólk gegnum Internetið þótt hún ynni ein heima hjá sér. Samt sem áður saknaði hún 

þess að taka ekki þátt í spjalli vinnufélaganna á kaffistofunni. Guðrún sagði að þegar 

skemmtanir eða eitthvað slíkt væri hjá fyrirtækinu tæki hún það til „alvarlegrar 

athugunar“ hvort hún ætti að mæta. Guðrún taldi að starfsfólk fyrirtækisins væri vant 

því að eiga samskipti við aðra án þess að sitja við hliðina á þeim og fannst henni 

samvinnan ganga vel þrátt fyrir fjarlægðir. 

Guðrún sagðist ekki vera nógu dugleg við það að gera eitthvað sérstakt til þess að 

koma í veg fyrir einangrun. Hún virtist meðvituð um þetta og sagðist þurfa „að passa sig 

á því“ að verða ekki „einsetukerling“. Hún taldi sig ekki hafa mikla félagsþörf almennt og 

sagði að kannski væri það ástæðan fyrir því hversu vel þetta vinnufyrirkomulag hentaði 

henni. Þegar hún hefði verið að vinna innan um fólk hefði hún ekki haft mikil samskipti 

við vinnufélagana utan vinnutíma. 

Guðrún kvaðst stunda líkamsrækt þrisvar til fjórum sinnum í viku og það væri helsta 

félagslífið hennar, fyrir utan eiginmanninn og börnin. Hún sagðist eiga mjög góðan 

vinahóp í líkamsræktinni sem ætti kannski stærstan þátt í því að halda henni úti á meðal 

fólks. Þar fyrir utan ætti hún fáa en góða vini. Sem gæðastjóri Tæknitrölla sagðist 

Guðrún vera „með puttana í öllu“ og því tæki hún þátt í flestum starfsmannafundum 

hinna ýmsu hópa innan fyrirtækisins. Fundirnir væru haldnir í hádeginu og hún tæki þátt 

með Skype. 

Guðrún sagði að fræðsla og þjálfun á vegum fyrirtækisins um upplýsingaöryggi væri 

„heldur betur“ til staðar. Þessi málefni væru ofarlega á baugi innan fyrirtækisins og hjá 

samstarfsaðilum. Oftast væru öryggismál þó tekin óformlega fyrir á fundum milli 

stjórnenda og samstarfsfólks. 

Jóhann hjá Kjötvinnslunni sagðist velja hvaða félagslífi hann tæki þátt í með 

vinnufélögunum. Hann væri til dæmis tregur til þess að mæta á bjórkvöld „vegna 

vegalengdarinnar“ en ekki fjarvinnunnar. Hann nefndi að hann saknaði þess ekki en 
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honum þætti leiðinlegt að mæta ekki þegar reynt væri að halda einhverjum hópum 

saman. 

Jóhann sagði fjölskylduna skipta sig mestu máli, en annars væri hann í reglulegu 

símasambandi við nokkra góða vini. Hann sagðist aldrei hafa sótt mikið í félagsskap í 

vinnunni, þótt þetta væri gott fólk sem hefði reynst honum vel. Jóhann viðurkenndi að 

hann hefði verið virkur í félagslífi hér áður, en það hefði breyst. Kannski hefði hann 

„meðvitað, frekar en ómeðvitað“, einangrað sig. Það væri líklega eitthvert „Gísla á 

Uppsölum element“ í sér. Hann taldi það þó fremur fylgja aldrinum og því að verða 

„gömul sófakartafla“ heldur en því að stunda fjarvinnu. 

Jóhann viðurkenndi að hann saknaði þess að eiga ekki óformleg samskipti við 

samstarfsfólkið á kaffistofunni. Þegar hann hefði mætt á vinnustaðinn hefði hann 

aðallega talað við vinnufélaga sína erlendis gegnum Internetið, en hann ynni mest með 

þeim. Hann sagðist stressa sjálfan sig svo mikið upp, fyndist að hann þyrfti alltaf að sitja 

við. Þegar hann væri að vinna heima borðaði hann hádegismat á tíu mínútum gangandi 

um gólf. Þegar hann væri á vinnustaðnum þyrfti hann að þvinga sig til þess að sitja til 

borðs með samstarfsfólkinu. 

Jóhann mundi ekki til þess að hafa fengið fræðslu eða þjálfun á vegum fyrirtækisins 

um upplýsingaöryggi. Móðurfyrirtækið hefði hins vegar fengið ISO 9001 gæðavottun 

fyrir stuttu og væri því að „troða inn hjá þeim ýmsum reglum“ sem væru teknar 

alvarlega á vinnustaðnum. Almennt fannst honum að öll fræðsla um upplýsingaöryggi 

væri mjög mikilvæg og hefði viljað að krakkar kynntust því strax í grunnskóla. 

Björgvin hjá Kvikmyndastofnun sagði að fleiri starfsmenn stofnunarinnar hefðu 

vinnuaðstöðu á sömu starfsstöð. Þar sem þeir ynnu mikið á vettvangi væri hann jafnvel 

einn þar svo vikum skipti. Það plagaði hann ekkert, enda væri hann vanur því að vinna 

einn og vera einungis í rafrænum samskiptum við annað fólk. Hann taldi sig ekki 

einangrast, en tók fram að hann tengdist fólki allt öðruvísi til dæmis þegar hann sæti 

fundi með hjálp fjarfundarbúnaðar. Þá væru öll samskipti formlegri og hann missti af 

öllum óformlegum samskiptum sem fram færu í kaffipásunum. Sjálfur hvatti hann sína 

starfsmenn til þess að hringjast á, en sagði reynsluna sýna að það virtist mun meira mál 

að hringja í vinnufélagana en að leysa málin á tíu mínútum yfir kaffibolla. Þótt hægt væri 

að nota Skype fyrir þessi samskipti, næðist aldrei sama nándin og þess saknaði hann 

stundum. 
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Björgvin sagði að hjá stofnuninni væri lögð mikil áhersla á það að starfsmennirnir 

kynntust aðeins, óháð því hvar á landinu þeir störfuðu. Haldnir væru starfsdagar þar 

sem allir hittust augliti til auglitis og fólki líkaði það vel. Einnig væru haldnir vikulegir 

fundir ákveðinna hópa. Björgvin tók fram að félagslífið innan stofnunarinnar hefði ekki 

verið upp á sitt besta undanfarið, en það stæði til bóta. 

Björgvin sagði að fjarvinna byggðist algjörlega á góðri nettengingu og góðum 

samgöngum, en ekki mætti gleyma beinu tengslunum. Þar sem starfsemi stofnunarinnar 

byggðist upp á fjarvinnu, taldi hann mikilvægt að gert væri ráð fyrir því í rekstrinum að 

starfsfólkið þyrfti að hittast. Hann tiltók að sjálfur fengi hann allan útlagðan 

ferðakostnað greiddan. Þegar hann þyrfti að hafa samskipti sem væru betri „maður á 

mann“ greiddi stofnunin flug og dagpeninga. Hann sagði skemmtanir á vegum 

stofnunarinnar oft vera tengdar fræðslu og þá fengju allir ferðastyrk. Greitt væri fyrir 

flug og gistingu starfsmannsins, auk gistingar maka. Hann sagði Kvikmyndastofnun 

almennt koma til móts við starfsfólk, til dæmis þegar mæta þyrfti á fundi. Þá væri greitt 

fyrir flug, veittur bensínstyrkur eða notkun á bifreiðum stofnunarinnar heimiluð. 

Hildur hjá Ísgerðinni sagði að fjarvinna væri umdeild hjá Ísgerðinni þar sem ekki væri 

hefð fyrir því að starfsfólk ynni heima. Henni fannst samstarfsfólkið ætlast til þess að 

allir mættu, stimpluðu sig inn og ynnu sínar átta klukkustundir á vinnustaðnum. Þar sem 

bannað væri að fara með ákveðin gögn út úr húsi, til dæmis reikninga og trúnaðargögn, 

hefðu ekki allir tök á því að vinna heima. Hún sagði þá aðila vera tortryggna og halda til 

dæmis að fjarvinnufólk væri „að leika sér“ í stað þess að vinna, en sú væri hins vegar alls 

ekki raunin. Hún sagði að þeir sem ekki fengju að vera í fjarvinnu væru haldnir öfund og 

teldu að þetta væri háð menntasnobbi hjá yfirmönnunum. Hún sagði að samstarfsfólk 

hennar væri alls ekki sátt við það að hún fengi að vinna heima og léti hana „fá það 

óþvegið“. Hún viðurkenndi að þessi viðbrögð hefðu áhrif á hana, þótt hún gerði sér grein 

fyrir því að þau ættu ekki að gera það og yllu því að hún nýtti sér fjarvinnu sem allra 

minnst. 

Hildur taldi að hún ynni miklu betur heima, væri til dæmis ekkert að eyða tímanum í 

spjall á kaffistofunni. Þegar hún væri heima hefði hún samskipti við samstarfsfólkið 

gegnum ýmiss konar spjallforrit, sem notuð væru á milli starfsmanna. Ef hana vantaði 

„eitthvað slúður“ væri hún fljót að senda einhverjum skilaboð. Hún sagði að þessi forrit 

kæmu hins vegar ekki í staðinn fyrir það að hitta fólk og var viss um að hún yrði einmana 
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ef hún væri eingöngu heima. Hún tók sem dæmi hversu einmanalegt það hefði verið 

þegar hún var heilt ár í fæðingarorlofi. 

Hildur mundi ekki til þess að hafa fengið fræðslu á vegum fyrirtækisins um 

upplýsingaöryggi, en fannst tvímælalaust vera þörf á því eftir viðtalið. Hún taldi 

nauðsynlegt að stofnunin markaði sér skýra stefnu um fjarvinnu og myndi fræða 

starfsfólkið um þá möguleika sem til staðar væru. 

Kristjana hjá Kvikmyndastofnun sagði að samskipti starfsmanna færu að mestu fram 

á Skype. Það ætti við um símtöl auk þess sem fjarvinnufólk gæti þannig tekið þátt í 

fundum og ráðstefnum. Hún sagði að mikið væri um námskeið, fræðslu, kennslu og slíkt. 

Til dæmis þyrfti allt nýtt starfsfólk að mæta á námskeið hjá henni sem skjalastjóra. Hún 

lagði mikla áherslu á það að starfsfólkið kynntist, hikaði ekki við að leita sér aðstoðar og 

væri í samskiptum sín á milli eða við hana. 

Kristjana sagði að reglulega væru haldnir fundir, þar sem starfsfólk deildanna væri í 

samskiptum, auk þess sem allir hittust á fræðsludögum eða öðrum viðburðum. Hún 

sagði að félagslíf stofnunarinnar hefði ekki verið blómlegt upp á síðkastið, en að reynt 

hefði verið eftir fremsta megni að veita ferðastyrki svo að allir gætu sótt slíka viðburði. 

Sem skjalastjóri reyndi Kristjana að sækja deildarfundi innan vinnustaðarins einu 

sinni í viku, auk þess sem hún sótti sér félagsskap og fróðleik til Félags skjalastjóra. Hún 

sagðist einnig hafa rætt hin ýmsu mál við samstarfsfólk sitt, þótt það ynni ekki við 

skjalavörslu. 

Emilía hjá Ísgerðinni viðurkenndi að margt mætti betur fara innan Ísgerðarinnar og 

nefndi fræðslu til starfsfólks sem dæmi. Hún og Guðrún skjalastjóri reyndu að miðla 

þekkingu sinni til starfsmanna, sérstaklega nýrra skjalastjóra. Hún sagði að þær sæktu 

námskeið hjá Þjóðskjalasafni, auk þess sem hún fengi stundum að fara með Guðrúnu á 

fund hjá Sopa, sem væri félagsskapur fyrir skjalastjóra hjá ríkisfyrirtækjum. Emilía sagði 

að ef einhver álitamál væru til staðar væru þau stundum rædd þar, en auk þess gætu 

þær alltaf leitað til sinna yfirmanna. 

Anna hjá Kertasmiðjunni sagði að þegar þær hefðu verið tvær skjalastjórar hjá 

fyrirtækinu hefðu þær getað rætt hlutina sín á milli auk þess sem þær hefðu komist yfir 

meiri vinnu. Eftir að hún væri orðin ein þyrfti hún hins vegar að „standa og falla með 

eigin ákvörðunum og gera sitt besta faglega“. Hún sagðist samt alltaf geta leitað til 

„annarra kollega“ ef svo bæri undir. Anna sagði að hún væri mjög meðvituð um sína 
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félagslegu eða faglegu einangrun í starfi og fannst leitt að hún væri orðin eini 

skjalastjórinn. Hún sagðist samt vera hluti af hópi þeirra sem notuðu sama 

skjalavistunarkerfi og hún, en þar gæti hún leitað ráða um „kerfislæg atriði“. 

Anna taldi að nauðsynlegt væri að koma á markvissri fræðslu um skjalastýringu, 

meðal annars til þess að starfsfólk gerði sér grein fyrir mikilvægi tölvupósts fyrir 

fyrirtækið. Um fræðslu á vegum fyrirtækisins sagði Anna að yfirmaður öryggismála legði 

reglulega fyrir starfsfólk ákveðið próf varðandi upplýsingaöryggi. 

Ágúst hjá Ísgerðinni sagði að skiptar skoðanir væru um fjarvinnu innan 

stofnunarinnar. Meðalaldur starfsfólksins væri mjög hár og hann taldi að yngra fólkið 

væri hlynntara fjarvinnu en það eldra. Til dæmis væru margir sem vildu vera alveg lausir 

við vinnuna þegar þeir yfirgæfu vinnustaðinn og hefðu jafnvel ekki þegið síma frá 

stofnuninni. Honum fannst yngra fólkið fremur sjá þá kosti sem fylgdu fjarvinnu, til 

dæmis þeir sem væru með lítil börn. En sum störf væru þannig að ekki væri hægt að 

sinna þeim heima. Hann taldi að það væru helst þeir sem ekki gætu stundað fjarvinnu 

sem hefðu illan bifur á henni. Hann sagði fólk meðal annars hafa spurt hvort 

fjarvinnufólkið væri „aldrei í vinnunni“ þegar það væri að vinna heima. 

Ágúst sagði að upplýsingatæknideildin sæi um fræðslu um öryggismál fyrir 

starfsmenn, til dæmis hvettu þeir til þess að tölvurnar væru læstar og skipt væri 

reglulega um lykilorð. 
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9 Umræður og samantekt 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og ræddar auk þess 

sem leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvernig er fjarvinnu háttað innan skipulagsheildar? 

 Hvað álítur fjarvinnufólk, skjalastjórar og yfirmenn skipulagsheilda vera helstu 

kosti og galla við fjarvinnu? 

 Hvernig er öryggi gagna sem verða til við fjarvinnu tryggt? 

Tafla 2 Skipting viðmælenda eftir skipulagsheildum 

Starfsmaður Skipulagsheild Hlutverk Skipulagsheild 

Guðrún Tæknitröll Fjarvinna Einkaf. 

Jóhann Kjötvinnslan Fjarvinna Einkaf. 

Anna Kertasmiðjan Skjalastjóri Einkaf. 

Björgvin Kvikmyndastofnun Fjarvinna Opinb. 

Kristjana Kvikmyndastofnun Skjalastjóri Opinb. 

Gunnar Kvikmyndastofnun Yfirmaður Opinb. 

Hildur Ísgerðin Fjarvinna Opinb. 

Emilía Ísgerðin Skjalavörður Opinb. 

Ágúst Ísgerðin Yfirmaður Opinb. 

Í töflu 2 má sjá hvernig viðmælendur rannsóknarinnar skiptast eftir skipulagsheildum. 

Eins og fram hefur komið var í tveimur tilvikum rætt við þrjá starfsmenn hjá sömu 

opinberu stofnuninni, einn af fjarvinnufólkinu, einn skjalastjóra og einn yfirmann. Auk 

þess var rætt við þrjá starfsmenn einkafyrirtækja. 

Tafla 3 Starfsaldur í fjarvinnu 

 Guðrún Jóhann Björgvin Hildur 

Starfsaldur í fjarvinnu (í árum) 14 10 10 10 

Tafla 3 sýnir að fjarvinnufólkið var með talsverða reynslu af fjarvinnu og hafði því 

myndað sér skoðanir á því hvernig það vildi helst hafa hlutina.  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru ekki spurðir sérstaklega um lífaldur. Giskað var 

á að fjarvinnufólkið væri flest í kringum fertugt en skjalastjórarnir og yfirmennirnir 

kringum sextugt. Hjá Ágústi, yfirmanni hjá Ísgerðinni, kom fram að yngri starfsmenn 

væru hrifnari af fjarvinnu enda hentaði hún barnafólki sérstaklega vel. Auk þess væri 
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unga fólkið fljótara að tileinka sér nýjungar meðan margir af eldri starfsmönnum væru 

tregir til þess. Hann sagði meðalaldur starfsmanna Ísgerðarinnar háan og taldi það 

meðal annars geta verið ástæðuna fyrir því hversu margir innan stofnunarinnar væru 

tortryggnir í garð skrifstofufólks sem stundaði fjarvinnu að hluta. 

9.1 Fjarvinna innan skipulagsheildar 

Fjarvinna var leyfð í öllum fimm skipulagsheildunum sem kannaðar voru. Almennt þótti 

fjarvinna ganga vel, en hins vegar var hún litin hornauga af almennum starfsmönnum 

Ísgerðarinnar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Árna Jóhannssonar frá árinu 2013 

gerðu flestar eftirlitsstofnanir starfsfólki sínu kleift að stunda fjarvinnu. Álykta má að um 

jákvæða þróun sé að ræða, þrátt fyrir að úrtak Árna hafi verið mun stærra, þar sem 

þróunin virðist almennt vera sú að fjarvinna færist sífellt í aukana (Árni Jóhannsson, 

2013). Sú þróun getur hins vegar raskað jafnvægi milli vinnu og einkalífs hjá 

fjarvinnufólki (Cousins og Robey, 2014). 

Hjá Tæknitröllum og Kjötvinnslunni gátu starfsmenn unnið alfarið heima, en hjá 

Kertasmiðjunni voru það aðallega yfirmenn sem höfðu tök á því að stunda fjarvinnu að 

heiman eða á ferðalögum við sérstakar aðstæður. Hjá Kvikmyndastofnun og Ísgerðinni 

voru starfsmenn á starfsstöðum úti um allt land auk þess sem skrifstofufólk gat fengið 

að vinna heima eftir þörfum. 

Mäkinen hélt því fram að hægt væri að skipta fjarvinnufólki niður í nokkra hópa eftir 

því hvar vinnan færi fram (Mäkinen, 2012). Þannig mætti skipta viðmælendum 

rannsóknarinnar í tvo hópa, þá sem voru alltaf í fjarvinnu heiman frá sér og þá sem 

höfðu fasta skrifstofu á vinnustað en unnu öðru hverju að heiman eða annars staðar frá. 

Það sama gilti um þátttakendur rannsóknarinnar og hjá Mäkinen (2012) að hver 

einstaklingur hafði sínar eigin aðferðir og skipulagði fjarvinnuna út frá sínum aðstæðum. 

Þrír viðmælendur rannsóknarinnar stunduðu fjarvinnu að heiman og einn frá 

starfsstöð úti á landi. Tveir nefndu að þeir þyrftu oft að fara í vinnuferðir og þá kæmi 

það sér vel að geta unnið á flugvöllum og hótelum, ýmist hér á landi eða erlendis. Þetta 

samrýmist vel niðurstöðum Mäkinen (2013) sem benti á að hægt væri að stunda 

fjarvinnu nánast hvaðan sem er og nefndi hún sem dæmi heimili starfsmanns og hótel. 

Mäkinen (2012) sagði það vera nauðsynlegt fyrir fjarvinnufólk að hafa greiðan aðgang 

að skjalastjórnarkerfi vinnustaðarins, en því miður væri búnaður og Internet-samband 
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oft ófullnægjandi á ferðalögum (Mäkinen, 2013). Svör viðmælenda rannsóknarinnar 

voru í samræmi við þetta. Þeir töldu gott Internet-samband vera algjörlega nauðsynlegt 

til þess að geta stundað fjarvinnu. Björgvin tók það sérstaklega fram að þegar hann væri 

í fjarvinnu á hótelum á höfuðborgarsvæðinu ætti hann í vandræðum með það að 

tengjast VPN-tengingu skipulagsheildarinnar. Á ferðalögum var oft eina vinnuaðstaða 

hans í anddyri hótela eða á hótelherbergjum. 

Fram kom hjá Mäkinen (2012) og Silic og Back (2013) að notaður væri þráðlaus 

færanlegur búnaður við fjarvinnu, til dæmis fartölvur, spjaldtölvur og snjallsímar. 

Viðmælendur rannsóknarinnar sögðust ekki nota spjaldtölvur, en nær allir voru með 

fartölvur og snjallsíma. Fram kom hjá Silic og Back (2013) hversu algengir snjallsímar 

væru orðnir og hvernig þeir hefðu breytt upplýsingaöflun fólks. Þeim fylgdu margar 

nýjungar, til dæmis að taka myndir og myndbönd (Silic og Back, 2013). Jóhann nefndi 

það að hann notaði snjallsímann meðal annars til þess að taka myndir af 

skipulagstöflum. Ágúst var eini þátttakandi rannsóknarinnar sem var ekki með 

snjallsíma, en það var vísvitandi svo hann fengi meiri frið utan hefðbundins vinnutíma. 

Björgvin talaði um að hann notaði oft snjallsímann til að fara í tölvupóstinn og sagðist 

verða fyrir mun meira ónæði eftir snjallsímavæðinguna. 

Í meistararitgerð sinni í mannauðsstjórnun árið 2006 fjallaði Tryggvi Rúnar Jónsson 

um fjarvinnu á Íslandi. Hann taldi að fjarvinna hentaði vel hér á landi vegna staðhátta og 

þar sem hún væri stunduð stækkaði hún atvinnusvæði. Fjarvinna gerði þremur af fjórum 

fjarvinnustarfsmönnum, sem rætt var við, kleift að búa úti á landi og vinna hjá fyrirtæki 

á höfuðborgarsvæðinu. Þetta fyrirkomulag stækkaði því atvinnusvæði þessara aðila og 

fyrirtækin héldu í hæfileikaríkt starfsfólk. 

Tryggvi benti einnig á að fjarvinnufólk yrði að búa yfir miklum sjálfsaga og hafa gott 

vinnuskipulag (Tryggvi Rúnar Jónsson, 2006). Fjarvinnufólkið sem rætt var við tók í sama 

streng. Jóhann og Guðrún virkuðu mjög skipulögð og með mikinn sjálfsaga en Björgvin 

sagðist þurfa að taka sig á í þeim efnum. Hann virtist sáttur við skipulagið að mestu leyti 

en fannst greinilega hið gríðarlega mikla magn tölvupósts, sem honum barst, vera byrði 

og tók það fram að nauðsynlegt væri að geta einstaka sinnum tekið sér algjört frí frá 

vinnunni. 
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9.2 Jákvæðar og neikvæðar hliðar á fjarvinnu 

Fram hafa komið ýmsir kosti við fjarvinnu, bæði fyrir vinnustaði og fjarvinnufólk. Silic og 

Back (2013) bentu meðal annars á að fjarvinna gæti aukið framleiðni og sparað kostnað 

hjá skipulagsheildum. Þetta rímar við niðurstöður rannsóknarinnar, meðal annars þar 

sem Hildur sagðist koma meiru í verk þegar hún ynni heima. 

Hluti þeirra jákvæðu og neikvæðu atriða, sem fram komu í svörum þeirra 

viðmælenda sem stunduðu fjarvinnu, var tekinn saman töflur. Í töflu 4 koma fram þau 

atriði sem geta talist jákvæð og í töflu 5 má sjá þau neikvæðu. Þessi atriði geta gefið 

vísbendingar um viðhorf fjarvinnufólksins og stöðu þess innan skipulagsheildanna. Þar 

sem sett er X í stað svars á spurningin ekki við aðstæður viðmælanda eða þá að svarið 

var óljóst. 

Tafla 4 Jákvæð atriði í svörum fjarvinnufólks 

 Guðrún Jóhann  Björgvin Hildur 

Vinnustaður greiðir fyrir skrifstofu á fjarvinnustað já já já nei 

Vinnustaður greiðir fyrir síma / internet já já já já 

Hefur sveigjanlegan vinnutíma já já X X 

Setur sér ákveðinn vinnutíma já já nei nei 

Fjarvinna stækkar atvinnusvæði já já Já X 

Ferðastyrkur á vinnutengda viðburði já X já X 

Fjarvinnufólk á sömu möguleika og aðrir á stöðuhækkun já já já já 

Ánægð/ur í fjarvinnu já já já já 

Samstarfsmenn sáttir við fjarvinnu já já já nei 

VPN-tenging já já já já 

Fjöldi jákvæðra atriða 10 9 8 4 

Tafla 4 virðist gefa rétta vísbendingu um það sem rannsakandi fékk á tilfinninguna. 

Guðrún, Jóhann og Björgvin voru öll mjög jákvæð í garð fjarvinnu og virtist staða þeirra 

innan skipulagsheildanna vera góð. Á vinnustað Hildar var hins vegar ríkjandi öfund og 

tortryggni í garð fjarvinnufólks. Sjálfri fannst henni mjög gott að geta unnið ákveðin 

verkefni heima, en viðhorf samstarfsfólksins dró úr henni. Í öllum skipulagsheildunum 

voru yfirmenn og skjalastjórar hlynntir fjarvinnu. Hjá Kvikmyndastofnun þótti fjarvinnan 

ganga það vel að stofnunin gat starfað sem ein heild þrátt fyrir að starfsmenn væru 

dreifðir um allt land. Þar var lögð áhersla á það að allir starfsmenn hittust reglulega og 

kynntust aðeins. Auk þess voru þeir hvattir til þess að hringjast á, en mikilvægt er að þeir 

sem sinna sömu störfum víðs vegar um land séu í samskiptum og samræmi verklag. 
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Skjalastjórar höfðu þó helst áhyggjur af því hvort gögnin, sem mynduð voru í fjarvinnu, 

skiluðu sér til skipulagsheildarinnar. 

Tryggvi lagði áherslu á mikilvægi þess að þeir sem ynnu heima væru með góða 

vinnuaðstöðu, hefðu helst sérstaka skrifstofu sem væri lokuð utan vinnutíma (Tryggvi 

Rúnar Jónsson, 2006). Eins og sjá má í töflu 4 voru Guðrún og Jóhann bæði með 

skrifstofu heima, þar sem vinnuveitandinn greiddi allan aðbúnað eins og ef þau væru 

með skrifstofu á vinnustaðnum. Þau settu sér ákveðinn vinnutíma og lokuðu 

skrifstofunni þess á milli. Guðrún nefndi þó að henni þætti gott að geta unnið þar þegar 

henni hentaði. Stofnanirnar, sem Björgvin og Hildur unnu hjá, skilgreindu vinnutíma 

þeirra frá átta til fjögur og því settu þau sér ekki ákveðinn vinnutíma. Björgvin valdi það 

að mæta á starfsstöðina, en vann samt mjög mikið heima utan hefðbundins vinnutíma. 

Hildur mætti alla jafna á vinnustaðinn og var því ekki með sérútbúna skrifstofu heima 

hjá sér. Fjarvinna var tilfallandi hjá henni og hún réði því hvenær sólarhringsins hún 

leysti verkefnin svo framarlega sem hún skilaði sínu. 

Hjá öllum skipulagsheildum rannsóknarinnar virtust vera þær óskrifuðu reglur að 

alltaf mætti hafa samband við þá starfsmenn sem fengu styrk fyrir síma og Interneti. 

Allt fjarvinnufólkið, sem rætt var við, hafði sveigjanlegan vinnutíma sem það taldi 

vera af hinu góða. Þetta er í samræmi við niðurstöður James og Griffiths (2014) sem 

sögðu það vera helsta kostinn fyrir fjarvinnufólkið. 

Niðurstöður Tryggva bentu til þess að þeir sem stunduðu fjarvinnu ættu minni 

möguleika á stöðuhækkun og hefðu síður óformleg samskipti við vinnufélagana. Hann 

mælti með því að fjarvinnufólk mætti reglulega á vinnustaðinn og væri duglegt að taka 

þátt í félagslífi vinnustaðarins. Hann sagði það einnig þurfa að leita félagsskapar utan 

vinnunnar til þess að viðhalda félagslegum tengslum (Tryggvi Rúnar Jónsson, 2006). Eins 

og sjá má í töflu 4 taldi fjarvinnufólkið sig eiga alveg jafnmikla möguleika og aðrir á 

stöðuhækkunum. Þeim fannst verulega gott að geta unnið heima hjá sér eða nærri 

heimilinu, sögðu það meðal annars spara tíma og akstur. Þau þrjú sem bjuggu úti á landi 

voru mjög ánægð með það að geta fengið vinnu við sitt hæfi í heimabyggð. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður James og Griffiths (2014) sem sögðu það einnig hagstætt fyrir 

skipulagsheildir að geta haldið í hæfileikaríkt starfsfólk sem gæti annars ekki mætt á 

vinnustaðinn. Fjarvinnufólkið viðurkenndi að óformleg samskipti væru af skornum 
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skammti og reyndi að vera í samskiptum við vinnufélagana á öðrum vettvangi. Öll 

leituðu þau utanaðkomandi félagsskapar til þess að koma í veg fyrir einangrun. 

Guðrún og Jóhann áttu margt sameiginlegt. Til dæmis unnu þau bæði ein heima hjá 

sér, sögðust ekki vera miklar félagsverur og að kannski væri það ástæðan fyrir því hversu 

vel þetta vinnufyrirkomulag hentaði þeim. Þegar þau voru að vinna innan um annað fólk 

sóttust þau ekkert sérstaklega í þann félagsskap. Björgvin sagðist vera vanur því að 

vinna einn og sagði fjarvinnuna ganga vel hjá sér og stofnuninni almennt. Hins vegar 

kæmi fjarskiptatæknin aldrei í staðinn fyrir nándina sem myndaðist milli fólks þegar það 

væri að vinna á sama stað. Hildi fannst gott að vinna heima þegar hún þurfti að einbeita 

sér meira en vanalega að einhverjum verkefnum. Hún var hins vegar viss um að það yrði 

of einmanalegt ef hún ynni eingöngu heima. 

Tafla 5 Neikvæð atriði í svörum fjarvinnufólks 

 Guðrún Jóhann Björgvin Hildur 

Fjarvinnufólki hættir til að vinna of mikið já já já já 

Saknar óformlegra samskipta já já já já 

Vantar eyðublað vegna búnaðar já já já já 

Skortir fræðslu um upplýsingaöryggi nei já já já 

Vantar styrk til að sækja félagslíf vinnustaðar já já já X 

Vantar verklagsreglur varðandi fjarvinnu já já já já 

Fjöldi neikvæðra atriða 5 6 6 5 

Tafla 5 sýnir dæmi um það sem betur má fara í umhverfi fjarvinnu. Öll atriðin eru í ólagi 

nema eitt hjá Guðrúnu. Hún sagði að óbein fræðsla um upplýsingaöryggi færi fram 

innan fyrirtækisins, en ekkert slíkt var til staðar hjá hinum þremur. ARMA International 

(2012) leggur hins vegar áherslu á mikilvægi þess að veita starfsfólki sérstaka fræðslu og 

þjálfun um upplýsingaöryggi og ábyrgð hvers og eins. Eins og fram kom hjá Cousins og 

Robey (2015) virðist vera ákveðin tilhneiging að draga fram kostina og gera lítið úr 

göllunum. Neikvæðar hliðar fjarvinnu gætu því verið fleiri þótt þátttakendur 

rannsóknarinnar hefðu ekki minnst á þá. 

Viðmælendurnir voru allir sammála um það að fjarvinnufólki hætti til þess að vinna 

of mikið og fyndist það aldrei eiga frí. Þau söknuðu óformlegra samskipta við 

vinnufélagana, til dæmis á kaffistofunni, enda hafa fundir í fjarvinnubúnaði tilhneigingu 

til þess að vera formlegri en aðrir. Viðmælendurnir fengu ekki ferðastyrk til þess að 

sækja félagslíf á vegum vinnustaðarins, en fengu styrk til þess að sækja vinnutengda 

viðburði. Á vinnustað Björgvins var reynt að koma til móts við starfsfólk með því að 
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sameina félagslíf og fræðslu til þess að hægt væri að veita ferðastyrki. Þar sem Hildur 

býr og vinnur innan höfuðborgarsvæðisins á þessi spurning ekki við hjá henni. 

Það kom best fram hjá Önnu, skjalastjóra Kertasmiðjunnar, hversu miklar áhyggjur 

hún hafði af því að gögn skiluðu sér ekki í skjalastjórnarkerfið. Hún sagði algengt að fólk 

gerði sér ekki grein fyrir því að ákvarðanir og upplýsingar, sem væru fyrirtækinu 

mikilvægar, gætu leynst í tölvupósti. Skjalastjórar hafa velt því fyrir sér hversu langt þeir 

eigi að ganga til þess að fanga skjöl sem tilheyri gagnagrunni skipulagsheildanna. Rafræn 

samskipti hafa gert skjalastjórum erfitt fyrir, en til dæmis er ógerlegt fyrir þá að nálgast 

þær upplýsingar sem leynst gætu á samfélagsmiðlum, í tölvupósti eða á spjallborðum 

skjalastjórnarkerfanna (Harries, 2012). 

Anna vann hjá hinu opinbera áður en hún hóf störf í einkafyrirtæki. Hún sagði að þar 

hefði verið gríðarlega mikill agi enda þurfa opinberar stofnanir að lúta lögum um 

opinber skjalasöfn nr. 77/2014, þar sem settar eru ákveðnar skorður. Í Kertasmiðjunni 

þurfti hún hins vegar að berjast fyrir því að fá skjalastefnu samþykkta en yfirmennirnir 

fóru ekki einu sinni eftir henni. 

Mäkinen (2013) greindi frá því að í skipulagsheild sem hún rannsakaði hefði 

skjalastjórnarkerfið þótt of flókið og því hefði það ekki verið notað. Svipuð staða var í 

Kertasmiðjunni og Ísgerðinni, rafrænt skjalastjórnarkerfi var til staðar, en það þótti of 

óþjált til þess að starfsfólkið notaði það. Við slíkar aðstæður er hætt við því að gögnin 

séu vistuð á drif skipulagsheildarinnar eða á einkatölvur, en þá geta þau auðveldlega 

týnst. Sumir gripu til þess ráðs að vista sama skjalið á mörgum stöðum, til dæmis á 

mismunandi búnað, en þá getur skapast óvissa um það hvaða útgáfa er nýjust. Þess 

vegna er mælt með því að skjölin séu mynduð og vistuð beint í skjalastjórnarkerfið 

(Mäkinen, 2013). Kristjana, skjalastjóri Kvikmyndastofnunar, sagði að hjá þeim væri lögð 

áhersla á að starfsfólkið myndaði og vistaði gögnin beint í skjalastjórnarkerfið. 

Þar sem fjarvinna er stunduð er hætt við því að starfsfólkið misnoti tæknina ýmist 

viljandi eða vegna vankunnáttu, sem ógnar upplýsingaöryggi skipulagsheildarinnar. 

Einnig er hættara við því að óprúttnir aðilar framkvæmi netárásir vísvitandi. Það hefur 

sýnt sig að hættan á misnotkun starfsmanna og ólögmætu athæfi árásaraðila eykst með 

fjölgun þráðlauss búnaðar (Silic og Back, 2013). 
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9.3 Öryggi gagna við fjarvinnu 

Í töflu 6 eru tekin saman nokkur atriði sem skipta máli fyrir upplýsingaöryggi. 

Tafla 6 Nokkur öryggisatriði hjá skipulagsheildunum 

 Tæknitr. Kjötv. Kvikm.st. Ísgerðin Kertasm. 

Skjalastjórnarkerfi nei nei já já já 

Geymslu- og grisjunaráætlun nei nei nei nei já 

Aðgangsstýring  já já já já já 

Vírusvarnir já já já já já 

Lykilorð já já já já já 

VPN-tenging já já já já já 

Má nota sama búnað fyrir vinnu og 
persónulega notkun 

já já já já já 

Má nota þráðlaust net á almannafæri já já já já já 

Má fara inn á samfélagsmiðla í 
vinnutæki 

já já já já já 

 
Eins og sjá má í töflu 6 ríma öryggisatriði skipulagsheildanna ágætlega við GAR-

meginreglurnar sem settar voru fram af ARMA International (2012). Þar er meðal annars 

lögð áhersla á það að verja búnaðinn með dulkóðun, lykilorðum og vírusvörnum, auk 

þess að hafa aðgangsstýringu og geymslu- og grisjunaráætlun (ARMA International, 

2012). 

Tæknitröll og Kjötvinnslan voru ekki með skjalastjórnarkerfi, en aðgangsstýring var í 

þeim kerfum sem þau notuðu. Guðrún sagði að hjá Tæknitröllum væru til reglur um það 

hvað á að geyma hvar en engar sem segja til um um grisjun. Kvikmyndastofnun og 

Ísgerðin eru opinberar stofnanir og eiga að lúta lögum um opinber skjalasöfn nr. 

77/2014. Þar segir meðal annars að þeim beri að afhenda skjalasöfnin ekki seinna en 

þegar pappírsskjölin hafa náð 30 ára aldri og rafræn skjöl fimm árum (15. gr. laga nr. 

77/2014). Auk þess má ekki eyða skjölum nema með sérstakri heimild frá Þjóðskjalasafni 

Íslands (24. gr. laga nr 77/2014). Kristjana, skjalastjóri Kvikmyndastofnunar, sagði að þau 

væru ekki með formlega geymslu- og grisjunaráætlun samþykkta af Þjóðskjalasafni. Þau 

færu samt að lögum um opinber skjalasöfn og förguðu engu nema með leyfi 

Þjóðskjalasafns. Hjá Ísgerðinni er ekki til geymslu- og grisjunaráætlun. Emilía sagði að 

grisjun hefði ekki farið fram hjá þeim, Þjóðskjalasafn hefði tekið geymslurnar þeirra út 

en gæti ekki tekið við gögnunum. Kertasmiðjan, sem er einkafyrirtæki, er eina 

skipulagsheildin sem er með geymslu- og grisjunaráætlun. Anna skjalastjóri sagði að það 

væri samt á ábyrgð hvers og eins starfsmanns að sjá um tölvupóstinn sinn. 
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Eins og sást í töflu 5 voru ekki sérstakar verklagsreglur sem náðu yfir fjarvinnu í 

neinni af skipulagsheildunum fimm. Allir viðmælendurnir voru þó sammála um að 

nauðsynlegt væri að hafa einhvern ramma um fjarvinnu. Allir starfsmenn, hvort sem 

þeir voru í fjarvinnu eða ekki, þyrftu að hafa það á hreinu til hvers væri ætlast af þeim 

sem stunduðu vinnu utan vinnustaðarins. Samkvæmt töflu 6 vissu þátttakendur 

rannsóknarinnar ekki betur en það væri leyfilegt að nota sama búnað fyrir vinnu og til 

persónulegrar notkunar, þar á meðal til þess að fara inn á samfélagsmiðla. Hjá öllum 

skipulagsheildunum var leyfilegt að nota þráðlausa Internet-tengingu á almannafæri 

sem væri kannski með litlar eða engar varnir. Hjá Kertasmiðjunni var hins vegar mælst til 

þess að ekki væri notað Wi-Fi eða Internet-tenging sem væri samnýtt með öðrum eða 

þar sem forsjáraðili væri óþekktur. Guðrún sagði að hjá Tæknitröllum væri starfsfólkinu 

treyst til þess að nota þetta skynsamlega. Sá kostur að þau gætu unnið hvar og hvenær 

sem er væri talinn vega upp á móti þeirri áhættu sem mögulega gæti skapast af Wi-Fi 

eða annarri þráðlausri nettengingu á almannafæri. Skipulagsheildirnar voru ekki með 

sérstaka dulkóðun, en eins og fram kemur hjá ARMA International (2012) veitir VPN-

tengingin ákveðna vörn, meðal annars þegar notuð er þráðlaus Internet-tenging á 

almannafæri. Allt sem fer milli búnaðar og skipulagsheildar er þá dulkóðað og því geta 

utanaðkomandi aðilar ekki ráðið í það nema með mikilli fyrirhöfn (ARMA International, 

2012). 

Allar skipulagsheildirnar buðu fjarvinnufólki sínu ýmist að nota eigin búnað (BYOD), 

leyfðu þeim að velja sér búnað (CYOD) eða afhentu þeim búnað sem þau áttu að nota 

(HYOD). Sumir löguðu þetta að aðstæðum í hverri skipulagsheild fyrir sig. Ekki voru til 

sérstakir skriflegir samningar um eignarhald búnaðar, þótt það væri oft tekið fram í 

ráðningarsamningi eða til væri skrá um hver hafi hvaða búnað. Cavoukian (2013) tekur 

það hins vegar fram að þegar þessar leiðir séu farnar sé nauðsynlegt að hafa sérstakar 

skriflegar reglur sem segi til um eignarhald búnaðarins, ábyrgð á viðhaldi, kostnaði og 

notkun hans strax í upphafi. Annars geti ávinningurinn af þessu snúist upp í andhverfu 

sína og ógnað upplýsingaöryggi skipulagsheildarinnar (Cavoukian, 2013). Fara má fram á 

það að starfsmaður undirriti samning þess efnis að fyllsta öryggis sé gætt auk þess sem 

búnaðurinn og upplýsingar fyrirtækisins séu varðar fyrir óviðkomandi aðilum. Auk þess 

er mælst til þess að gögn í einkaeigu séu aðskilin frá vinnutengdum upplýsingum (ARMA 

International, 2012). 



68 

10 Lokaorð 

Þessi ritgerð er afrakstur rannsóknar á fjarvinnu á Íslandi. Tekin voru viðtöl við níu 

manns á haustmánuðum 2016, fjóra fjarvinnustarfsmenn, þrjá skjalastjóra og tvo 

yfirmenn. 

Viðmælendurnir voru almennt jákvæðir í garð fjarvinnu og sögðu hana ganga vel. 

Hins vegar er margt sem betur má fara, eins og sjá má af niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Vonast er til þess að niðurstöðurnar nái athygli fjarvinnufólks og vinnuveitenda þeirra, 

hjálpi þeim að sjá hvar þeir standa miðað við aðra og hvernig hlutirnir eiga að vera. 

Fjarvinnufólkið þarf meðal annars að finna út hvaða fyrirkomulag hentar því best auk 

þess að setja sér mörk. Nauðsynlegt er að gæta vel að öryggi þeirra gagna og búnaðar 

sem unnið er með í fjarvinnu. Því þurfa vinnuveitendur að huga sérstaklega vel að þeim 

málaflokki. Annars er hætt við því að mikilvægar upplýsingar glatist og sá ávinningur, 

sem hægt er að hafa af fjarvinnu, snúist upp í andhverfu sína. Engin skipulagsheildanna, 

sem kannaðar voru, höfðu sérstakar verklagsreglur eða stefnu fyrir fjarvinnu, en slíkt 

skiptir miklu máli fyrir upplýsingaöryggi. 

Meðal annars var tekið mið af eldri rannsóknum Tryggva Rúnars Jónssonar og Árna 

Jóhannssonar. Rannsakanda fundust ákveðin atriði þar vera þess eðlis að kanna þyrfti 

hvort þau hefðu breyst á þeim tíma sem liðinn var. Vinnufyrirkomulag fjarvinnufólks og 

upplýsingaöryggi er meðal þess sem er vandmeðfarið. Forvitnilegt væri að kanna þessi 

atriði fljótlega aftur þar sem fjarvinna eykst og tækninni fleygir fram. Óskandi er að þessi 

rannsókn geti lagt grunn að frekari rannsóknum á sviðinu. 
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Viðauki 1 Beiðni um leyfi fyrir þátttöku 

 

  

 

 

 

 

Nafn forstjóra eða framkvæmdastjóra 

Nafn fyrirtækis 

Heimilisfang 

Póstnúmer 

Staður, dagsetning 

 

Efni: Beiðni um leyfi fyri viðtali við starfsmann vegna rannsóknar. 

Ég undirrituð, Þuríður Anna Pálsdóttir, er meistaranemi í upplýsingafræði með áherslu á 

upplýsinga- og skjalastjórn, við Háskóla Íslands. Ég er að vinna að eigindlegri rannsókn sem 

hefur það að markmiði að skoða fjarvinnu á Íslandi með áherslu á viðhorf starfsmanna og 

upplýsingaöryggi. 

Rannsóknin er hluti af lokaritgerð til MIS-gráðu í upplýsingafræði og er unnin undir 

leiðsögn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur, prófessors í upplýsinga- og skjalastjórn. Með þessu 

bréfi fer ég þess á leit að fá að taka viðtal við starfsmann *nafn fyrirtækis*, sem hefur mikla 

reynslu af fjarvinnu. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess gætt að 

hvorki sé hægt að rekja þær til einstaklinga né viðkomandi fyrirtækis. 

Ég verð mjög þakklát ef þú veitir samþykki þitt fyrir viðtali. Þar sem ég vinn þetta 

verkefni eftir vissum tímaramma þarf ég að fá svar frá þér fyrir *dagsetning* næstkomandi. 

Gert er ráð fyrir að að viðtalið taki um það bil 40-60 mínútur í framkvæmd. Sé frekari 

upplýsinga óskað má hafa samband við mig í síma *símanúmer rannsakanda* eða á *netfang 

rannsakanda*. 

Með þakklæti og von um gott samstarf, 

Þuríður Anna Pálsdóttir 

MIS nemi í upplýsingafræði. 
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Viðauki 2 Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

  

 

 

 

 

Háskóli Íslands                                                                                             Haustmisseri 2016 

Félagsvísindasvið                                                                                                     Dagsetning 

Félags- og mannvísindadeild 

Upplýsingafræði 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku. 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum og 

vinnustöðum verða gefin dulnefni og öllum rekjanlegum gögnum verður eytt að lokinni 

úrvinnslu þeirra. Auk þess verður gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja 

persónugreinanlegar upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararannsókninni. 

Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og hlotið númerið S7995/2016. 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um 

fjarvinnu. 

 

_____________________ 

Dagsetning og staður 

 

____________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

____________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki 3 Viðtalsrammi, fjarvinnustarfsmenn 

  

Inngangur að viðtali 

 Ég heiti Þuríður Anna Pálsdóttir og er að rannsaka fjarvinnu með áherslu á viðhorf 

starfsmanna og upplýsingaöryggi. Niðurstöðurnar verða notaðar í meistararitgerð mína í 

upplýsingafræði. 

 Fullum trúnaði er heitið og notuð verða gervinöfn fyrir starfsmenn og fyrirtæki. 

 Viðtalið tekur um 40 til 60 mínútur. 

 Er í lagi að ég hljóðriti samtalið? Um leið og úrvinnslu viðtalsins er lokið verður 

upptökunni eytt. 

 Mætti ég biðja þig um að rita undir samþykkisblað, þar sem einnig er 

trúnaðaryfirlýsing? Ég þakka þér fyrir að vera tilbúin til þess að ræða við mig. 

Opnunarspurningar 

 Hvert er starfsheiti þitt og hvað felst í því starfi?  

o Hver er þinn faglegi bakgrunnur? 

 Hversu lengi hefur þú starfað hjá þessu fyrirtæki? 

Lykilspurningar 

 Hvernig er fjarvinnu þinni háttað og hversu lengi hefur þú stundað fjarvinnu? Hversu 

mikið (t.d. hversu oft í viku) stundar þú fjarvinnu? 

o Hvar og hvaða aðstöðu hefur þú við fjarvinnuna? (skrifstofa, húsgögn, búnaður og 

tækni). Hver skaffar þér þá aðstöðu og þann búnað? 

 Hverja telur þú vera helstu kosti við fjarvinnu? 

 Hverja telur þú vera helstu galla við fjarvinnu? 

o Telur þú þig standa jafnfætis öðrum starfsmönnum sem ekki hafa tök á því að stunda 

fjarvinnu? 

o Hvaða viðhorf finnst þér yfirmenn þínir og samstarfsfólk hafa til fjarvinnu? Finnur þú 

t.d. fyrir öfund, tortryggni eða slíku frá yfirmanni eða samstarfsmönnum vegna þess 

möguleika að geta stundað fjarvinnu? Hvað getur þú sagt mér um það? 

o Hvernig er félagslegi þátturinn hjá þér þegar þú ert mikið í fjarvinnu? 

 Finnst þér þú einangrast faglega eða félagslega? Saknar þú þess að hitta ekki 

samstarfsfólk á vinnustaðnum? 
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 Ef þér finnst þú einangrast, Hvað gerir þú til þess að koma í veg fyrir það? Sækir þú 

félagsskap fyrir utan vinnufélaga? 

o Hvernig aðgreinir þú vinnu og einkalíf? 

 Hvað verður um skjöl sem mynduð eru við fjarvinnu? 

o Er skjalastjóri starfandi hjá stofnuninni? 

o Hvert er þitt viðhorf til upplýsinga- og skjalastjórnar? 

o Heldur einhver einn aðili utanum skjölin frá því þau eru mynduð og þar til þeim er 

komið í varanlega varðveislu eða þeim eytt? 

o Er geymslu- og grisjunaráætlun til staðar í fyrirtækinu? 

 Ef svo er, er farið eftir henni? 

 Ef ekki, hver ákveður hvaða gögn skal geyma og hverju á að farga? 

o Er rafrænt skjalastjórnarkerfi hjá fyrirtækinu? 

 Fyrst svo er, er hægt að vista þar skjöl utan fyrirtækisins (frá fjarvinnustað, aðheiman 

eða utan úr bæ)? Er kerfið einfalt í notkun? Er það notað? Er kerfið með aðgangsstýringu? 

Hvernig er henni háttað? Hverjir stýra aðgenginu? 

 Fyrst svo er ekki, hvar eru gögn vistuð? Ef svo er ekki, er aðgengi að gögnum stýrt? 

hvernig er það gert og hverjir sjá um það? Ef ekki, hafa þá aðrir aðgang að þínum gögnum, 

eða engöngu þú? Ef svo er, hverjir eru það? 

o Fylgist einhver með því hvar skjölin eru vistuð? Hverjir eru það og hvernig er það 

gert? 

o Hvernig ferðast þú með gögn milli landshluta (eða landa)? 

o Hvernig er farið með trúnaðargögn / viðkvæmar upplýsingar almennt og á 

ferðalögum? 

 Hvernig er öryggi gagna sem unnið er með í fjarvinnu tryggt? 

o Hefur þú fengið einhverja fræðslu eða þjálfun á vegum fyrirtækisins um mikilvægi 

upplýsingaöryggis? (þ.e. hvernig best sé að vinna með og vista gögn, hvaða búnaður sé 

öruggastur) 

 Fyrst svo er, hvað getur þú sagt mér um þá fræðslu eða þjálfun? hvernig fór hún 

fram? Finnst þér hún hafa gagnast þér? 

 Fyrst svo er ekki, finnur þú fyrir þörf fyrir slíkri fræðslu eða þjálfun? 

o Eru tekin afrit af gögnunum þínum eða stofnunarinnar reglulega? 
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 Fyrst svo er, hvar eru þau vistuð? 

 Fyrst svo er ekki, telur þú vera þörf á því? Hvar myndir þú vilja láta vista þau? 

o Eru til staðar verklagsreglur (eða aðrar reglur) sem eiga sérstaklega við um fjarvinnu 

hjá fyrirtækinu? Ef svo er, er farið eftir þeim? Ef ekki, finnst þér þörf á því? 

o Hefur farið fram einhverskonar innri eða ytri endurskoðun sem tryggir að verklagi og 

stefnum eða reglum um skjalastjórn sé komið á og framfylgt? 

 Ef svo er, fer slík endurskoðun fram reglulega? 

 Fá yfirmenn niðurstöðurnar, er gripið til viðeigandi úrbóta? 

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um þær úrbætur? Í hverju fólust þær, hvert var 

framhaldið? 

 Ef um ytri endurskoðun var að ræða, hvaða aðilar gerðu hana? 

 Ef um innri endurskoðun var að ræða, hvaða aðilar sáu um hana? 

 Hvað getur þú sagt mér um þessar endurskoðanir, telur þú þær hafa verið gagnlegar? 

o Hefur verið gripið til aðgerða til þess að tryggja öryggi gagna? Ef svo er, hverskonar 

aðgerðir voru það og hvaða aðili innan fyrirtækisins sá um það? Ef ekki, finnst þér vera þörf á 

því? 

o Er til einhver viðbragðsáætlun sem hægt er að grípa til ef búnaður sem inniheldur 

upplýsingar fyrirtækisins glatast? 

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um þá áætlun, í hverju fólst hún? Hvað getur þú 

sagt mér um það? 

 Ef svo er ekki, telur þú vera þörf á slíkri áætlun? Hvernig telur þú að hún þurfi að 

vera? Hvað getur þú sagt mér um það? 

o Er til einhver viðbragðsáætlun sem gripið er til ef fyrirtækið verður fyrir árás hakkara? 

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um þá áætlun, í hverju felst hún? 

 Ef svo er ekki, í hverju finnst þér að hún eigi að felast? 

o Hafa mikilvæg gögn glatast innan fyrirtækisins vegna fjarvinnu eða einhverra atvika?  

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um það, hverskonar gögn voru það? Hvernig 

glötuðust þau? Var gripið til aðgerða í kjölfarið? Eru slíkir atburðir teknir alvarlega? Ef gögn 

hafa glatast, hver var þá orsökin? 

 Ef svo er ekki, hverja telur þú vera ástæðuna fyrir því? 
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 Hvaða búnað notar þú við fjarvinnu (þ.e. tölvu og önnur atvinnutæki) og hver á hann? 

Er til eyðublað um samning milli starfsmanns og fyrirtækis um notkun BYOD (bring your own 

device), HYOD (here is your own device) eða CYOD (choose your own device)? Er slíkt 

eyðublað fyllt út, dagsett og undirritað? 

o Notar þú snjallsíma, spjaldtölvu, USB lykla eða svipaðan búnað í þinni vinnu? Ef 

annað,  þá hvað? Ef ekki, ástæða? 

o Notar þú sama búnaðinn fyrir vinnu og persónulega nokkun? 

 Ef svo er, eru þá þín persónulegu gögn aðgreind frá gögnum fyrirtækisins á einhvern 

hátt? Ef svo er, hvað getur þú sagt mér varðandi það? (ræða eins og hægt er) Ef ekki, 

ástæða? 

o Er búnaðurinn sem þú notar við fjarvinnu læstur með lykilorði, upplýsingar 

fyrirtækisins dulkóðaðar eða önnur aðferð notuð til þess að koma í veg fyrir að óviðkomandi 

aðilar komist í þær? 

 Ef ekki, hver er ástæðan? 

 Ef svo er, hvaða aðferð er notuð? 

 Hvaða ráðstafanir gerir þú sjálf til að koma í veg fyrir að óviðkomandi aðilar komist í 

vinnugögnin þín? 

 Er búnaðurinn varinn með eldvegg eða vírusvarnarforriti? 

 Býður kerfið eða búnaðurinn upp á þann möguleika að hægt sé að sjá hvort og þá 

hver reynir að komast í gögn sem ekki eru ætluð viðkomandi? Hvað getur þú sagt mér um 

það? Hvaða aðferðir eru notaðar? Ef það hefur komið fyrir, hvernig gögn voru það og hvaða 

aðgerða var gripið til? 

o Eru til staðar ákvæði um það hvað verður um rafræn gögn þegar skipta þarf um 

búnað eða starfsmaður hættir störfum? 

 Ef svo er, hvaða aðgerða er gripið til? Er þeim fylgt eftir? Er farið eftir þessum 

ákvæðum? Er auðvelt að komast að þessum ákvæðum? Ef þetta er búnaður sem er í 

einkaeign og inniheldur einnig persónuleg gögn, hvernig er þá brugðist við? (er engöngu 

fargað þeim upplýsingum sem tilheyra fyrirtækinu, eða hvernig er það?) 

o Er notast við skýjalausnir hjá fyrirtækinu? 

 Ef svo er, á hvern hátt eru þær notaðar? Hvað getur þú sagt mér um það? 

 Ef svo er ekki, hver er þá ástæðan? 

o Er leyfilegt að fara inn á samfélagsmiðla á sama búnaði og notaður er við fjarvinnu? 
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 Er svo er, hvaða samfélagsmiðla er leyfilegt að nota? Finnst þér það ógna öryggi 

gagnanna? 

 Ef svo er ekki, finnst þér það skiljanlegt? 

o Má nota þráðlausa nettengingu („hotspots,“ Bluetooth, Wi-Fi eða VPN) eða annað á 

almannafæri sem hefur lítið eða takmarkað öryggi? Hvað getur þú sagt mér um það? (ræða)  

 Ef svo er, telur þú það ógna öryggi gagna? 

 Ef svo er ekki, finnst þér það skiljanlegt? 

 Eru einhver atriði varðandi fjarvinnu og umhverfi hennar sem mættu betur fara að 

þínu mati? 

o Hvaða önnur atriði eru það? Hvað getur þú sagt mér um þau? 

Lokunarspurningar 

 Er það eitthvað sem þú vilt koma á framfæri í lokin? 

 Má ég hafa samband við þig síðar ef frekari spurningar vakna? 

 Þá er þetta komið, ég þakka þér kærlega fyrir þátttökuna og ítreka að farið verður 

með upplýsingarnar sem trúnaðargögn. 
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Viðauki 4 Viðtalsrammi, skjalastjórar 

  

Inngangur að viðtali 

 Ég heiti Þuríður Anna Pálsdóttir og er að rannsaka fjarvinnu með áherslu á viðhorf 

starfsmanna og upplýsingaöryggi. Niðurstöðurnar verða notaðar í meistararitgerð  mína í 

upplýsingafræði. 

 Fullum trúnaði er heitið og notuð verða dulnefni fyrir starfsmenn og fyrirtæki. 

 Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og fengið númerið S7995/2016. 

 Viðtalið tekur um 40 til 60 mínútur. 

 Er í lagi að ég hljóðriti samtalið? Um leið og úrvinnslu viðtalsins er lokið verður 

upptökunni eytt. 

 Mætti ég biðja þig um að rita undir samþykkisblað, þar sem einnig er 

trúnaðaryfirlýsing? Ég þakka þér fyrir að vera tilbúin til þess að ræða við mig. 

Opnunarspurningar 

 Hvert er starfsheiti þitt og hvað felst í því starfi?  

 Hvað varð til þess að þú valdir þennan starfsvettvang? 

 Hversu lengi hefur þú starfað hjá þessu fyrirtæki? 

Lykilspurningar 

 Hver er þín upplifun af fjarvinnu innan stofnunarinnar? 

 Hverja telur þú vera helstu kosti fjarvinnu innan stofnunarinnar? 

 Hverja telur þú vera helstu galla við fjarvinnu innan stofnunarinnar? 

o Hvað getur þú sagt mér um viðhorf yfirmanna þinna og samstarfsfólks til fjarvinnu 

innan stofnunarinnar? 

 Hversu meðvituð ert þú um félagslega eða faglega einangrun þína í starfi þínu sem 

skjalastjóri? 

o Hver er þinn félagslegi hópur innan fagsins? En utan þess? Innan stofnunarinnar? 

Getur þú nefnt mér dæmi? 

 Hvað verður um skjöl sem mynduð eru við fjarvinnu? 

o Heldur þú, eða einhver annar, utanum skjölin frá því þau eru mynduð og þar til þeim 

er komið í varanlega varðveislu eða þeim eytt?  
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o Er geymslu- og grisjunaráætlun til staðar í fyrirtækinu?  

 Fyrst svo er ekki, hver ákveður hvaða gögn skal geyma og hverju á að farga? 

 Fyrst svo er, eftir hverju er farið? 

 Er rafrænt skjalastjórnarkerfi hjá fyrirtækinu?  

o Fyrst svo er, er hægt að vista þar skjöl utan fyrirtækisins (frá fjarvinnustað eða utan úr 

bæ)? Er viðkomandi kerfi notað? Er kerfið með aðgangsstýringu? Hvernig er henni háttað? 

Hverjir hafa aðgang að hverju? Hverjir stýra aðgenginu? 

o Fyrst svo er ekki, hvar eru gögn vistuð? Hvernig er þá aðgengi að gögnum stýrt? 

Hverjir sjá um það? Ef ekki, er aðgangurinn opinn öllum starfsmönnum stofnunarinnar? Ef 

svo er ekki, hvernig er það þá? 

o Fylgist einhver með því hvar skjölin eru vistuð? Hverjir eru það og hvernig er það 

gert? 

o Hvernig er ferðast með gögn milli landshluta (eða landa)?  

o Hvernig er farið með trúnaðargögn / viðkvæmar upplýsingar almennt og á 

ferðalögum?  

 Hvernig er öryggi gagna sem unnið er með í fjarvinnu tryggt? 

o Hefur þú fengið eða veitt einhverja fræðslu eða þjálfun á vegum fyrirtækisins um 

mikilvægi upplýsingaöryggis? (þ.e. hvernig best sé að vinna með og vista gögn, hvaða 

búnaður sé öruggastur)  

 Fyrst svo er, hvað getur þú sagt mér um þá fræðslu eða þjálfun? hvernig fór hún 

fram? Finnst þér hún gagnleg? 

 Fyrst svo er ekki, finnur þú fyrir þörf fyrir slíkri fræðslu eða þjálfun? 

o Eru reglulega tekin afrit af gögnunum stofnunarinnar?  

 Fyrst svo er, hvar eru þau vistuð? Hvaða aðferð er ákjósanlegust að þínu mati? 

 Fyrst svo er ekki, telur þú vera þörf á því? Hvar myndir þú vilja láta vista þau? 

o Eru til staðar verklagsreglur (eða aðrar reglur) um fjarvinnu hjá fyrirtækinu?  

 Ef svo er, er farið eftir þeim?  

 Ef ekki, finnst þér vera þörf á því? 

o Hefur farið fram einhverskonar innri eða ytri endurskoðun eða úttekt sem tryggir að 

verklagi og stefnum eða reglum um skjalastjórn sé komið á og framfylgt?  

 Ef svo er ekki, finnst þér vera þörf á því? 
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 Ef svo er, fer slík endurskoðun fram reglulega?  

 Fá yfirmenn niðurstöðurnar, er gripið til viðeigandi úrbóta?  

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um þær úrbætur? Í hverju fólust þær, hvert var 

framhaldið? 

 Ef um ytri endurskoðun var að ræða, hvaða aðilar gerðu hana? 

 Ef um innri endurskoðun var að ræða, hvaða aðilar sáu um hana? 

 Hvað getur þú sagt mér um þessar endurskoðanir, telur þú þær hafa verið gagnlegar? 

o Hefur verið gripið til aðgerða til þess að tryggja öryggi gagna? Ef svo er, hverskonar 

aðgerðir voru það og hvaða aðili innan stofnunarinnar sá um það? Ef svo er ekki, finnst þér 

vera þörf á því? 

o Er til einhver viðbragðsáætlun sem hægt er að grípa til ef búnaður sem inniheldur 

upplýsingar stofnunarinnar glatast?   

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um þá áætlun, í hverju felst hún? Getur þú nefnt 

mér dæmi um það hvernig hún virkar? 

 Ef svo er ekki, telur þú vera þörf á slíkri áætlun? Hvernig telur þú að hún þurfi að 

vera? Hvað getur þú sagt mér um það? 

o Er til einhver viðbragðsáætlun sem gripið er til ef fyrirtækið verður fyrir árás hakkara.  

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um þá áætlun, í hverju felst hún? 

 Ef svo er ekki, finnst þér að hún þurfi að vera til staðar? Í hverju finnst þér að hún eigi 

að felast? 

o Hafa mikilvæg gögn glatast innan fyrirtækisins vegna fjarvinnu eða einhverra atvika?  

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um það, hverskonar gögn voru það? Hvernig 

glötuðust þau, hver var orsökin? Var gripið til aðgerða í kjölfarið? Eru slíkir atburðir teknir 

alvarlega?  

 Ef svo er ekki, hverju telur þú það vera að þakka? 

 Hver á búnaðinn sem fjarvinnustarfsfólk hjá ykkur notar við fjarvinnu sína? Er til 

eyðublað um samning milli fjarvinnustarfsmanns og stofnunarinnarinnar um notkun BYOD 

(bring your own device), HYOD (here is your own device) eða CYOD (choose your own 

device)? Er slíkt eyðublað fyllt út, dagsett og undirritað? 
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o Notar fjarvinnustarfsfólk hjá ykkur snjallsíma, spjaldtölvu, USB lykla eða svipaðan 

búnað í sinni vinnu? Ef annað,  þá hvað? Ef svo er, er það talið öruggt? Ef svo er ekki, hver er 

ástæðan fyrir því? 

o Notar fjarvinnustarfsfólk sama búnaðinn fyrir vinnu og persónulega nokkun?   

 Ef svo er, eru þá persónuleg gögn þeirra aðgreind frá gögnum stofnunarinnar á 

einhvern hátt? Ef svo er, hvað getur þú sagt mér varðandi það? (ræða eins og hægt er) 

o Er búnaður fjarvinnustarfsfólks læstur með lykilorði, upplýsingar fyrirtækisins 

dulkóðaðar eða önnur aðferð notuð til þess að koma í veg fyrir að óviðkomandi aðilar komist 

í þær? 

 Ef svo er, hvaða aðferð er notuð?  

 Hvaða ráðstafanir eru gerðar hjá stofnuninni til að koma í veg fyrir að óviðkomandi 

aðilar komist í gögnin?  

 Er búnaðurinn varinn með eldvegg eða vírusvarnarforriti? 

 Býður kerfið eða búnaðurinn upp á þann möguleika að hægt sé að sjá hvort og þá 

hver reyni að komast í gögn sem ekki eru ætluð viðkomandi? Hvað getur þú sagt mér um 

það? Hvaða aðferðir eru notaðar? Ef óviðkomandi aðili hefur reynt að komast í gögnin, 

hvernig gögn voru það og hvaða aðgerða var gripið til? Ef ekki var gripið til aðgerða, finnst 

þér þörf hafa verið á því? Getur þú gefið mér dæmi um slíkt? 

o Eru til staðar ákvæði um það hvað verður um rafræn gögn þegar skipta þarf um 

búnað eða starfsmaður hættir störfum?  

 Ef svo er, hvaða aðgerða er gripið til? Er þeim fylgt eftir? Er farið eftir þessum 

ákvæðum? Eru þessi ákvæði öllum kunnug eða er auðvelt að nálgast þau?  

 Ef þetta er búnaður sem er í einkaeigu og inniheldur einnig persónuleg gögn, hvernig 

er þá brugðist við? (er engöngu fargað þeim upplýsingum sem tilheyra fyrirtækinu, eða 

hvernig er það?) 

o Er notast við skýjalausnir hjá fyrirtækinu?  

 Ef svo er, á hvern hátt eru þær notaðar? Hvað getur þú sagt mér um það? Hver er þín 

skoðun á því? Treystir þú skýjalausnum? 

 Ef svo er ekki, hver er ástæðan fyrir því? 

o Er leyfilegt að fara inn á samfélagsmiðla á sama búnaði og notaður er við fjarvinnu?  

 Er svo er, eru einhver takmörk á því hvaða samfélagsmiðla má nota? Finnst þér það 

takmarka öryggi viðkomandi búnaðar og gagna? 
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 Ef svo er ekki, finnst þér það skiljanlegt? 

o Má nota þráðlausa nettengingu („hotspots,“ Bluetooth, Wi-Fi eða VPN) eða annað á 

almannafæri sem hefur lítið eða takmarkað öryggi? Hvað getur þú sagt mér um það? (ræða) 

 Eru einhver atriði varðandi fjarvinnu og umhverfi hennar sem mættu betur fara að 

þínu mati?  

o Hvaða önnur atriði eru það? Hvað getur þú sagt mér um þau? 

Lokunarspurningar 

 Er það eitthvað sem þú vilt koma á framfæri í lokin? 

 Má ég hafa samband við þig síðar ef frekari spurningar vakna? 

 Þá er þetta komið, ég þakka þér kærlega fyrir þátttökuna og ítreka að farið verður 

með upplýsingarnar sem trúnaðargögn. 
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Viðauki 5 Viðtalsrammi, yfirmenn 

  

Inngangur að viðtali 

 Ég heiti Þuríður Anna Pálsdóttir og er að rannsaka fjarvinnu með áherslu á viðhorf 

starfsmanna og upplýsingaöryggi. Niðurstöðurnar verða notaðar í meistararitgerð  mína í 

upplýsingafræði. 

 Fullum trúnaði er heitið og notuð verða dulnefni fyrir starfsmenn og fyrirtæki. 

 Viðtalið tekur um 40 til 60 mínútur. 

 Er í lagi að ég hljóðriti samtalið? Um leið og úrvinnslu viðtalsins er lokið verður 

upptökunni eytt. 

 Mætti ég biðja þig um að rita undir samþykkisblað, þar sem einnig er 

trúnaðaryfirlýsing? Ég þakka þér fyrir að vera tilbúin til þess að ræða við mig. 

Opnunarspurningar 

 Hvert er starfsheiti þitt og hvað felst í því starfi?  

o Hvað getur þú sagt mér um þinn fræðilega bakgrunn? 

 Hvað varð til þess að þú valdir þennan starfsvettvang? 

 Hversu lengi hefur þú starfað hjá þessu fyrirtæki? 

Lykilspurningar 

 Hvernig er fjarvinnu innan stofnunarinnar háttað? 

 Hvert er þitt viðhorf til fjarvinnu innan stofnunarinnar? 

o Hvað getur þú sagt mér um viðhorf starfsmanna innan stofnunarinnar til fjarvinnu? 

Þeirra sem stunda hana og þeirra sem hafa ekki tök á því. 

 Stendur fjarvinnustarfsfólk jafnfætis öðru starfsfólki? 

o Hverja telur þú vera helstu kosti fjarvinnu innan stofnunarinnar? 

o Hverja telur þú vera helstu galla við fjarvinnu innan stofnunarinnar? 

 Hvernig er öryggi gagna sem unnið er með í fjarvinnu tryggt? 

o Heldur einhver einn aðili utanum skjölin frá því þau eru mynduð og þar til þeim er 

komið í varanlega varðveislu eða þeim er eytt. Hvaða aðili er það, hvað getur þú sagt mér um 

það?  

o Er rafrænt skjalastjórnarkerfi hjá stofnuninni? Er hægt að vista gögn í það utan úr 

bæ?  
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o Fylgist einhver með því hvar skjölin eru vistuð? 

o Hvernig er ferðast með gögn milli landshluta (eða landa)? 

o Hvert er þitt viðhorf til upplýsinga- og skjalastjórnar? 

o Hefur starfsmönnum stofnunarinnar verið veitt einhver fræðsla eða þjálfun um 

mikilvægi upplýsingaöryggis? (þ.e. hvernig best sé að vinna með og vista gögn, hvaða 

búnaður sé öruggastur)  

 Fyrst svo er, hvað getur þú sagt mér um þá fræðslu eða þjálfun? hvaða aðili veitti 

hana? hvernig fór hún fram? Finnst þér hún vera gagnleg? 

 Fyrst svo er ekki, sérðu ástæðu til þess? 

o Eru reglulega tekin afrit af gögnunum stofnunarinnar? 

 Fyrst svo er, hvar eru þau vistuð? Telur þú það örugga varðveislu? 

 Fyrst svo er ekki, telur þú vera þörf á því? Hvar myndir þú vilja láta vista þau? 

o Eru til staðar verklagsreglur (eða aðrar reglur) um fjarvinnu hjá fyrirtækinu?  

 Ef svo er, er farið eftir þeim?  

 Ef ekki, finnst þér vera þörf á því? 

o Hefur farið fram einhverskonar innri eða ytri endurskoðun sem tryggir að verklagi og 

stefnum eða reglum um skjalastjórn sé komið á og framfylgt?  

 Ef svo er, fer slík endurskoðun fram reglulega?  

 Færð þú, sem yfirmaður, niðurstöðurnar? Hefur þú eða munt þú grípa til viðeigandi 

úrbóta? Hver fær niðurstöðurnar? 

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um þær úrbætur? Í hverju fólust / felast þær, hvert 

var framhaldið? 

 Ef um ytri endurskoðun var að ræða, hvaða aðilar gerðu hana? 

 Ef um innri endurskoðun var að ræða, hvaða aðilar sáu um hana? 

 Hvað getur þú sagt mér um þessar endurskoðanir, telur þú þær hafa verið gagnlegar? 

o Hefur verið gripið til aðgerða til þess að tryggja öryggi gagna? Ef svo er, hverskonar 

aðgerðir voru það og hvaða aðili innan stofnunarinnar sá um það? 

o Er til einhver viðbragðsáætlun sem hægt er að grípa til ef búnaður sem inniheldur 

upplýsingar stofnunarinnar glatast?   

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um þá áætlun, í hverju felst hún? Hvað getur þú 

sagt mér um það? 
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 Ef svo er ekki, telur þú vera þörf á slíkri áætlun? Hvernig telur þú að hún þurfi að 

vera? Hvað getur þú sagt mér um það? 

o Er til einhver viðbragðsáætlun sem gripið er til ef fyrirtækið verður fyrir árás hakkara.  

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um þá áætlun, í hverju felst hún? 

 Ef svo er ekki, finnst þér að hún þurfi að vera til starar? Í hverju finnst þér að hún eigi 

að felast? 

o Hafa mikilvæg gögn eða búnaður glatast innan fyrirtækisins vegna fjarvinnu eða 

einhverra atvika?  

 Ef svo er, hvað getur þú sagt mér um það, hverskonar gögn voru það? Hvernig 

glötuðust þau, hver var orsökin? Var gripið til aðgerða í kjölfarið? Eru slíkir atburðir teknir 

alvarlega?  

 Ef svo er ekki, hverju telur þú það vera að þakka? 

 Hver á búnaðinn sem fjarvinnustarfsfólk hjá ykkur notar við fjarvinnu sína? Er til 

eyðublað um samning milli fjarvinnustarfsmanns og stofnunarinnarinnar um notkun BYOD 

(bring your own device), HYOD (here is your own device) eða CYOD (choose your own 

device)? Er slíkt eyðublað fyllt út, dagsett og undirritað? 

o Notar fjarvinnustarfsfólk hjá ykkur snjallsíma, spjaldtölvu, USB lykla eða svipaðan 

búnað í þinni vinnu? Ef annað,  þá hvað? Ef svo er, er það talið öruggt? 

o Notar fjarvinnustarfsfólk sama búnaðinn fyrir vinnu og persónulega nokkun? 

 Ef svo er, veistu hvernig persónuleg gögn þeirra eru aðgreind frá gögnum 

stofnunarinnar á einhvern hátt? Ef svo er, hvað getur þú sagt mér varðandi það? (ræða eins 

og hægt er) 

o Hvaða ráðstafanir eru gerðar hjá stofnuninni til að koma í veg fyrir að óviðkomandi 

aðilar komist í gögnin?  

 Veistu hvort búnaður fjarvinnustarfsfólks sé læstur með lykilorði, upplýsingar 

fyrirtækisins dulkóðaðar eða önnur aðferð notuð til þess að koma í veg fyrir að óviðkomandi 

aðilar komist í þær?  

 Ef svo er, hvaða aðferð er notuð? 

 Ef svo er ekki, finnst þér vera þörf á því? 

 Veistu hvort búnaðurinn sé varinn með eldvegg eða vírusvarnarforriti? 



88 

 

 Veistu hvort skjalastjórnunarkerfið eða búnaðurinn bjóði upp á þann möguleika að 

hægt sé að sjá hvort og þá hver reyni að komast í gögn sem ekki eru ætluð viðkomandi? 

Hvað getur þú sagt mér um það? Hvaða aðferðir eru notaðar? Ef óviðkomandi aðili (innan 

eða utan stofnunarinnar) hefur reynt að komast í gögnin, hvernig gögn voru það og hvaða 

aðgerða var gripið til? Ef ekki var gripið til aðgerða, finnst þér þörf hafa verið á því? 

o Eru til staðar ákvæði um það hvað verður um rafræn gögn þegar skipta þarf um 

búnað eða starfsmaður hættir störfum?  

 Ef svo er, hvaða aðgerða er gripið til? Er þeim fylgt eftir? Er farið eftir þessum 

ákvæðum? Er auðvelt að komast að þessum ákvæðum? 

 Ef þetta er búnaður sem er í einkaeigu og inniheldur einnig persónuleg gögn, hvernig 

er þá brugðist við? Er engöngu fargað þeim upplýsingum sem tilheyra stofnuninni, eða 

hvernig er það? 

o Er notast við skýjalausnir hjá stofnuninni?  

 Ef svo er, á hvern hátt eru þær notaðar? Hvað getur þú sagt mér um það? 

 Ef svo er ekki, hver er ástæðan fyrir því? 

o Er leyfilegt að fara inn á samfélagsmiðla á sama búnaði og notaður er við fjarvinnu?  

 Er svo er, hvaða samfélagsmiðla er leyfilegt að nota? 

 Ef svo er ekki, finnst þér það skiljanlegt? 

o Má nota þráðlausa nettengingu („hotspots,“ Bluetooth, Wi-Fi eða VPN) eða annað á 

almannafæri sem hefur lítið eða takmarkað öryggi? Hvað getur þú sagt mér um það? (ræða) 

 Eru einhver atriði varðandi fjarvinnu og umhverfi hennar sem mættu betur fara að 

þínu mati?  

o Hvaða önnur atriði eru það? Hvað getur þú sagt mér um þau? 

Lokunarspurningar 

 Er það eitthvað sem þú vilt koma á framfæri í lokin? 

 Má ég hafa samband við þig síðar ef frekari spurningar vakna? 

Þá er þetta komið, ég þakka þér kærlega fyrir þátttökuna og ítreka að farið verður með 
upplýsingarnar sem trúnaðargögn 


