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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna skjalamál rannsóknastofnana og setra 

Háskóla Íslands. Til þess var send út spurningalistakönnun til um 90 stofnana og 

setra Háskólans og tekið eitt eigindlegt viðtal við tvo starfsmenn hjá skjalasafni 

Háskólans. Rannsóknaspurningarnar sem stuðst var við voru „hvort skjöl væru 

geymd á öruggan hátt innan stofnana og setra Háskóla Íslands“, „hvernig meðferð 

skjalanna væri háttað þegar starfsmenn gátu unnið hvar sem var“ og „hvort haft 

væri eftirlit með skjalahaldi innan stofnana og setra Háskóla Íslands“. Til þess að 

svara rannsóknarspurningunum voru niðurstöður spurningalistakönnunnar og 

viðtalsins teknar saman og túlkaðar. Það voru ekki margar stofnanir eða setur 

Háskólans sem svöruðu spurningalistakönnunni eða einungis 26 af um 90. Fáar 

stofnanir eða setur voru með skjalamálin í lagi. Engin stofnun eða setur létu 

skjalasafn Háskólans varðveita skjöl fyrir sig. Ekkert eftirlit var með fjarvinnu þó 

svo að starfsmenn stofnana og setra gátu stundað fjarvinnu að vild. Það voru fáar 

stofnanir og setur með verklagsreglur um fjarvinnu eða almenna öryggisstefnu í 

upplýsingamálum.  
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Abstract 

The goal of this study was to investigate records management in research 

institutes at the University of Iceland. A survey was sent to about 90 research 

institutes at the University of Iceland as well a qualitative interview was conducted 

with two employees at the University archive. The research questions were 

"whether documents were stored safely within institutes of the University of 

Iceland", "how the documents were handled when employees were able to work 

remotely" and "whether documents were being monitored within institutes of the 

University of Iceland". To answer the research questions, the results of the survey 

and the interview were summarized. Only 26 out of about 90 institutes responded 

to the questionnaire survey. Results showed that few institutes had a records 

management system in place and none of them were in contact with the 

University's archives to properly handle their documents. There were no specific 

rules regarding working remotely even though staff could work where they 

pleased. Few institutes had a general information security policy. 
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Formáli 

Þetta er 30 eininga ritgerð til MIS- gráðu í upplýsingafræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi var dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir. Ég vil þakka henni fyrir góða 

leiðsögn og stuðning. Ég vil einnig þakka manninum mínum, Guðjóni Má Sigurðsyni 

fyrir alla yfirlestrana, þolinmæðina og skilninginn.    
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1 Inngangur 

Öryggi skjala er mikilvægt fyrir öll fyrirtæki og stofnanir, það er mikilvægt að vita 

hvað verður um öll skjöl og geyma þau á réttan hátt. Ríkisstofnanir þurfa að geyma 

öll skjöl samkvæmt lögum. Pappírsskjalasöfn geta þær varðveitt hjá sér til 30 ára 

og rafræn skjöl til fimm ára. Eftir það eiga skjölin að fara á opinbert skjalasafn. 

Háskóli Íslands er í ríkiseign og fellur undir sömu lög um varðveislu og skil á skjölum 

og aðrar ríkisstofnanir. Það eru um 90 stofnanir og setur sem heyra undir Háskóla 

Íslands sem eiga að skila og varðveita skjöl sín á réttan hátt. Markmið þessarar 

rannsóknar var að rannsaka skjalastjórn innan rannsóknastofnana og 

rannsóknasetra Háskóla Íslands með tilliti til fjarvinnu og upplýsingaöryggis. 

Rannsóknarspurningunum sem  svarað verður í þessari ritgerð eru „hvort skjöl séu 

geymd á öruggan hátt innan stofnana og setra Háskóla Íslands“, „hvernig meðferð 

sé á skjölum þegar starfsmenn geta unnið fjarri vinnustað“ og „hvort haft sé eftirlit 

með skjalahaldi innan stofnana og setra Háskóla Íslands“. 

Í ritgerðinni er að finna níu kafla. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um 

skjalastjórn, þar sem fjallað er almennt um hvað skjal er, hvað felst í skjalastjórnun 

og hvað rafræn skjalastjórn er. Eftir það er fjarvinna og skjalaöryggi skilgreint 

ásamt því að farið er yfir lög og reglugerðir um skjalastjórn opinbera stofnanna og 

ÍST/ISO staðlana 15489 og 27001. Í lok annars kafla er fjallað um fyrri rannsóknir 

sem viðkoma fjarvinnu og upplýsingaöryggi. Í þriðja kafla er farið yfir aðferðafræði 

rannsóknarinnar, í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar og í fimmta kafla 

eru niðurstöðurnar ræddar og settar í víðara samhengi. Sjötti kafli er lokaorð og 

sjöundi er heimildaskrá. Kaflar átta og níu eru viðaukar, kafli átta er 

spurningalistakönnunin og kafli níu er viðtalsramminn sem notaður var í 

rannsókninni.   
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður fjallað um skjöl, skjalastjórn, rafræna skjalastjórn, fjarvinnu, 

skjalaöryggi, lög og reglugerðir og staðlana ÍST/ISO 15489 og ÍST/ISO 27001. Í lokin 

verður farið yfir fyrri rannsóknir. 

2.1 Hvað er skjal? 

Samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014  þá eru skjöl „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”. Undir 

þetta heyra öll skjöl sem eru búin til innan skipulagsheildarinnar1, þar með talin 

rafræn gögn eins og skjöl sem eru unnin í tölvum, eða gögn sem unninn eru í 

forritum. Allur tölvupóstur til dæmis sem starfsmenn senda út á starfsmanna 

netfangi sínu eru skjöl sem tilheyra skipulagsheildinni.  

2.2 Skjalastjórn 

Skjalastjórn er skilgreind sem stjórnun allra upplýsinga á framkallanlegu formi, 

hvort sem þau eru á pappír, tölvu eða öðru formi, og hafa gildi fyrir rekstur 

fyrirtækis eða stofnunar (Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar, 1995, bls. 15). 

Skjalastjórn hefur fylgt manninum frá örófi aldar, en maðurinn hefur þá 

tilhneigingu að vilja skipuleggja og halda í minningar (Franks, 2013, bls. 1). Í fyrstu 

voru heimildir munnlegar en með tímanum varð til ritmál sem auðveldaði geymslu 

á gögnum (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006). Í byrjun 20. aldar var ljóst að stjórna 

                                                      

 

 

 

1 Með orðinu skipulagsheild er hér átt við fyrirtæki og stofnanir. 
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þyrfti skjölum og sjá hvaða skjöl var nauðsynlegt að geyma og hvaða skjölum mátti 

eyða (Franks, 2013, bls. 5).  

Öllum skjölum skal stjórnað kerfisbundið frá upphafi til enda og gera þarf ráð 

fyrir því hvort  geyma/vista eigi gögnin til framtíðar eða hvort þau þurfi að fara í 

eyðingu (Alfa Kristjánsdóttir, 1995). Alfa Kristjánsdóttir og Sigmar Þormar (1995, 

bls. 18) fjalla um lífshlaup skjals í bókinni „Skjalastjórnun“ en lífshlaup skjals er 

mikilvægur þáttur innan skjalastjórnar. Þessi þáttur gengur út á að sjá um skjöl frá 

upphafi til enda samkvæmt ákveðnum reglum. Lífshlaup skjals má skipta upp í átta 

stig; myndun skjala, dreifingu skjala, notkun skjala, vistun virkra skjala og síðustu 

þrjú stigin snúa að varanlegri vistun og endanlegri ráðstöfun óvirkra skjala. Annað 

dæmi um lífshlaup skjals er sýnt á mynd 1. 

    

Skjalastjórn snýst einnig um aðgang að upplýsingum á fljótan, greiðan og 

öruggan hátt þegar þess er þörf. Meðhöndla þarf skjöl samkvæmt reglum og sömu 

reglur og viðmið eiga að gilda fyrir alla innan fyrirtækis (Alfa Kristjánsdóttir, 1995). 

Ástæða þess er að það þurfa fleiri að geta nálgast skjölin, en þeir vita ekki allt um 

þau ef að skjölin eru ekki meðhöndluð á réttan hátt (Shepherd og Yeo, 2003). 

Samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 er skjalastjórn „skilvirk og 

Mynd 1. Lífshlaup skjals 

Myndun skjals, vinnsla skjals, geymsla skjals, viðhald skjals og eyðing eða 
langtímavistun skjals (Margrét Eva Árnadóttir, 2010). 
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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“.  

Í kringum 1980 fór að bera meira á rafrænum gögnum, þar sem fólk var byrjað 

að nota tölvur í auknum mæli en áður. Í kjölfar þess fór að bera á rafrænum 

skjalakerfum, en þau hafa svo þróast í gegnum árin til dagsins í dag (Franks, 2013, 

bls. 10). 

2.3 Rafræn skjalastjórn 

Með kynslóðaskiptum og tækninýjungum varð meiri þörf á að hafa rafræn 

skjalastjórnarkerfi. Yngri kynslóðir eins og Y-kynslóðin (fólk fætt milli 1980 og 

1999) hafa lært að vinna meira með rafrænt form en kynslóðirnar á undan (Berry, 

2010). Á sama tíma er lögð meiri áhersla á rafræn skjalakerfi, þar sem fleiri og fleiri 

skjöl og gögn eru rafræn. 

Rafræn skjalastjórnarkerfi eru til þess að stjórna skjölum á hvaða formi sem er 

í samræmi við skjalastefnu skipulagsheildar, þeim er ætlað að stjórna skjölum frá 

upphafi til enda líftíma skjalanna þegar þeim er eytt eða komið í varanlega 

varðveislu (Magnea Davíðsdóttir og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2014).  

Öll gögn sem eru á tölvuformi innan skipulagsheildar eiga að tilheyra rafrænni 

skjalastjórn og vera hluti af rafrænu skjalastjórnarkerfi. Þar með eru talin gögn eins 

og  tölvupóstur, ritvinnsluskjöl, stafrænar myndir, gagnagrunnar, myndbönd, 

hljóðupptökur og vefsíður. Rafræn gögn er hægt að vista á margan hátt. Starfsfólk 

skipulagsheilda getur til dæmis strangt tiltekið vistað gögn sín á USB-kubbum, 

utanáliggjandi hörðum diskum, skjátölvum eða snjallsímum (Franks, 2013, bls. 

145). Kerfisbundin rafræn skjalastjórn skiptir þar af leiðandi miklu máli þegar 

kemur að geymslu rafrænna gagna og  hvar starfsfólk geymir gögnin sín. 

Í byrjun 21. aldarinnar byrjuðu samskiptavefir á borð við Facebook, Youtube og 

fleiri að verða vinsælir Í kjölfar þess er ekki hægt að fylgjast með öllu sem 

starfsmenn gera innan skipulagsheildar (Franks, 2013, bls. 13). Í rannsókn Jóhönnu 

Gunnlaugsdóttur (2016) Employee Use of Social Media for Private Affairs During 

Working Hours kom í ljós að helmingur svarenda nýttu sér það að fara inn á 
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samskiptavefi á vinnutíma. Það verður einnig erfiðara fyrir skipulagsheildir með 

tímanum að stjórna notkun starfsfólks á samskiptavefjum, þar sem starfsfólk getur 

verið með samskiptavefi í símum eða skjátölvum sem það tekur með sér í vinnuna 

(ARMA, 2012b).  

Skipulagsheildir hafa einnig þróað rafræn skjalakerfi í gegnum árin og 

samskiptavefir hafa einnig breyst. Til dæmis hefur Facebook þróað samskiptavef 

sérstaklega fyrir stofnanir og fyrirtæki, sem nefnist Workplace og kom formlega í 

gagnið í október 2016 (Facebook, 2016). Hafrannsóknastofnun tók upp Workplace 

nýverið og í dag eru til dæmis fundir og verkefni skipulögð þar (Guðjón Már 

Sigurðsson, munnleg heimild, 20. febrúar 2017). Forsætisráðuneytið (2012) gaf út 

skýrslu um mikilvægi þess fyrir ráðuneytið að vera með samskiptavef eins og 

Facebook, til þess að gera starfsemina gegnsærri og ná til fleira fólks. Ráðuneytið 

komst að því að til þess að svo mætti verða þyrftu  að vera reglur í kringum notkun 

samskiptavefa hjá ráðuneytum. Með það fyrir augum voru gerðar tillögur að 

reglum og leiðbeiningum um notkun á samskiptavefum hjá ráðuneytum. Til þess 

að rafræn skjalastjórnarkerfi virki með samskiptavefum er mikilvægt að hafa 

stefnu varðandi mál samskiptavefa og skipulagsheildir verða að fylgja þeirri stefnu 

eftir (Franks, 2013, bls. 187). 

2.4 Fjarvinna (mobile office) 

Fjarvinna er vinna sem er unninn fyrir utan skrifstofu starfsmanns. Starfsfólk 

vinnur til dæmis heima hjá sér eða fer á fundi utan vinnustaðar og tekur vinnuna 

með sér (Mäkinen, 2012). Fjarvinnumáti getur verið mismunandi en sem dæmi má 

nefna starfsmann sem skreppur frá skrifstofu sinni eða breytir um vinnustað 

reglulega, líkt og diplómatar gera. Einnig kemur fyrir að starfsfólk vinni tímabundið 

heiman frá sér þar sem það kemst ekki á skrifstofuna af einhverjum ástæðum. 

Mikilvægast er fyrir starfsfólk í fjarvinnu er að geta unnið hvar sem er og geta 

nálgast vinnu sína hvaðan sem er (Mäkinen, 2012). Það flokkast einnig sem 

fjarvinna ef að starfsfólk á ekki sitt vinnusvæði á vinnustaðnum, heldur velur sér 

skrifborð til þess að vinna á þann daginn, en tekur allan vinnubúnað með sér og 

geymir ekkert á vinnustaðnum. Þetta kallast „mobile desk“ eða fjarborð. Það virkar 
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í heildina eins og fjarvinna, nema að starfsmenn ráða hvar þeir vinna, geta verið 

heima hjá sér, en geta einnig mætt til vinnu og setið við laust skrifborð (Bosch-

Sijtsema, Ruohomäki og Vartiainen, 2010). Höfuðstöðvar Íslandsbanka í Kópavogi 

eru með þetta fyrirkomulag. Þar geta starfsmenn einnig valið sér svæði eftir 

þörfum, til dæmis eru svæði í boði þar sem ekki má tala og svæði þar sem má tala 

að vild (Þórður Örn Hjaltalín, munnleg heimild, 1. maí 2017).  

Tækni hefur þróast mjög hratt undanfarin ár og í dag er auðvelt að vinna í 

snjallsímum eða í skjá- og fartölvum annarstaðar en á vinnustaðnum. Af þessum 

sökum tekur starfsfólk stundum vinnuna með sér heim og þar sem þessi tæki geta 

verið lítil og meðfærileg týnast þau stundum og þá með öllum þeim gögnum sem 

þau geyma og ekki hafa verið vistuð annars staðar (ARMA, 2012a, bls. 7). Til þess 

að það gerist ekki þurfa skipulagsheildir að hafa virka stefnu varðandi fjarvinnu 

(ARMA, 2012a, bls. 6). Hugtakið vinnustaður hefur einnig breyst til muna, þar sem 

vinnustaður er ekki lengur alltaf staður sem starfsfólk mætir til vinnu. 

Vinnustaðurinn getur einnig verið skrifstofa heima hjá starfsfólki, eða tæki eins og 

tölva, en ekki eiginlegur staður. Með þessari breytingu hefur það gerst að línan 

milli vinnu og einkalífs er ekki jafn greinileg og áður, og starfsfólk notar tækin sín 

jafnt til einkanota sem vinnu (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2016).  

„Bring your own device“ eða „BYOD“ er leið sem kom í kjölfar þess að tæki 

þróast hratt og starfsmenn vildu fá að taka sín eigin tæki með í vinnuna og vinna á 

þeim (Franks, 2013, bls. 188). Samkvæmt Cavoukian (2013) eru meira en 75% 

kanadískra fyrirtækja með BYOD-stefnu þar sem starfsfólk mætir með eigin tæki. 

Það er með því mesta í heiminum. BYOD á að ýta undir það að starfsfólk velur sér 

þá tækni sem því líkar best við og í kjölfarið verður vinnan afkastameiri (Cavoukian, 

2013, bls. 3). Því miður er einn af fylgikvillum BYOD sú að gögn tapast. Sem dæmi 

má nefna að 58% kanadískra stofnanna missa mikilvæg gögn vegna BYOD, þar sem 

þau hafa ekki verið vistuð á öruggan hátt (Cavoukian, 2013, bls. 1).                     

2.5 Skjalaöryggi 

Skjalaöryggi er komið á til þess að koma í veg fyrir að upplýsingum og gögnum 

skipulagsheildarinnar sé dreift út fyrir hana eða að upplýsingum og gögnum 
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skipulagsheildarinnar verði stolið. Til þess að koma í veg fyrir það er nauðsynlegt 

fyrir skipulagsheildir að vera með rafrænar varnir fyrir skjöl og gögn, en dæmi um 

slíkar varnir eru lykilorð á tölvum, vírusvarnir og fleira (ARMA international, 2012a, 

bls. 7). Oft er gert ráð fyrir því að gögn og skjöl geti skemmst eða eyðilagst í eldi, 

jarðskjálftum  eða öðrum hamförum og þar af leiðandi eru gerðar viðeigandi 

ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir það. Því miður gleymist oft að gera ráð fyrir 

rafrænum skjölum og gögnum starfsfólks sem týnast, gleymast eða verða fyrir 

þjófnaði (Franks, 2013, bls. 199).  

Fleiri vandamál koma upp varðandi það hvernig skjöl eru geymd á rafrænu 

formi. Það getur til dæmis oft á tíðum verið mjög snúið að nálgast gömul skjöl á 

nýjum tækjum. Spurningin er hvort helstu skráarstaðlar, sem notaðir eru í dag eins 

og .doc og .xls, verði enn í notkun eftir tuttugu ár – eða hvort annað form verði við 

líði og ómögulegt að opna þessi skjöl á tækjum framtíðarinnar. Til dæmis voru 

floppy-diskettur mjög algengar frá 1970 til 2000 en í dag árið 2017 er mjög erfitt 

að nota diskettur þar sem framleiðsla á þeim hætti um 2007 og drifin fyrir þær eru 

ekki lengur í framleiðslu. Af þessum ástæðum  er varanleg varðveisla á gögnum á 

diskettum mjög ótrygg (Franks, 2013, bls. 9; Ginn, 2007, bls. 326). Alveg eins á ekki 

að gera ráð fyrir að geymsla á geisladiskum sé betri en geymsla á diskettum 

(Rothenberg, 1995). Á Íslandi í dag er fyrirkomulag varðandi varanlega geymsla á 

rafrænum gögnum stjórnað af þeim opinberu skjalasöfnum sem taka við þeim. 

Stofnanir verða að undirbúa rafrænu gögnin sín og skjöl í samráði við skjalasafnið. 

Í samræmi við lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 tekur Þjóðskjalasafn Íslands 

við pappírsskjölum og gögnum ríkisrekinna stofnanna eftir 30 ár en eftir fimm ár 

ef um rafræn gögn er að ræða. 

2.6 Lög og reglugerðir varðandi skjalastjórn innan opinbera 
stofnanna 

Samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 eiga allir opinberir aðilar að 

halda skjölum til haga sem viðkoma starfseminni. Það eru öll gögn sem starfsmenn 

nota í daglegu starfi sínu. Í þessum sömu lögum er einnig skilgreint að allir 

opinberir aðilar nema þeir sem fengið hafa undanþágu eigi að skila inn öllum 

skjölum til opinbers skjalasafns þegar þau eru orðin 30 ára gömul.  
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Stjórnsýslulög nr. 37/1993 og upplýsingalög nr. 140/2012 segja til um hvaða 

skjöl og gögn stofnanir og sveitarfélög eiga að varðveita og hvaða gögn 

almenningur hefur rétt á að fá í hendurnar. Stjórnsýslulög nr. 37/1993 fara ítarlega 

í hvernig rafrænni meðferð skjala er háttað, eins og hvaða gögn er nóg að hafa á 

rafrænu formi og hvaða gögn verður að hafa í upprunalegu formi.  

Upplýsingalög nr. 140/2012 veita almenningi rétt á að taka þátt í 

lýðræðissamfélagi með því að geta nálgast ákveðin gögn innan stjórnsýslunnar. 

Stjórnsýslulögin og upplýsingalögin eiga ekki endilega við þegar kemur að 

rafrænum upplýsingum vegna fjarvinnu en mikilvægt er  að hafa í huga hvaða lög 

stofnanir og sveitafélög eiga að lúta varðandi stjórnsýslu og upplýsingagjöf til 

almennings. 

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

tryggja að meðferð persónuupplýsinga sé í samræmi við grundvallarsjónarmið og 

reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Þau eiga einnig að tryggja 

áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri markaði 

evrópska efnahagsvæðisins. Til þess þurfa skipulagsheildir að passa upp á öll gögn 

og skjöl sem innihalda persónuupplýsingar og varðveita á öruggan hátt. 

Persónuverndarlögin eiga við skjalahald og vistun að því leyti að 

persónuupplýsingar þurfa aukið öryggi, það má ekki geyma þær hvar sem er. Í 

þessu sambandi er rétt að geta þess að ný Evrópulöggjöf, the European Data 

Protection Law, var samþykkt í apríl 2017. Fyrirhugað er að gildistaka laganna verði 

á fyrri hluta árs 2018. Þar sem Ísland er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu mun 

Ísland þurfa að gera lögin að íslenskum lögum og er það áætlað í janúar 2018 

(Persónuvernd, 2017).     

2.7 ÍST/ISO 15489 og ÍST/ISO 27001 

Skjalastjórnarstaðallinn ÍST/ISO 15489 veitir leiðsögn um skjalastjórn innan 

skipulagsheildar þar sem skjöl eru mynduð auk þess að veita leiðbeiningar um 

hvernig á að setja upp skjalastjórnarkerfi innan hennar og hvaða gögn og skjöl þarf 

að geyma og hvernig þau skuli vera geymd (Staðlaráð Íslands, 2005). Hér má nefna 

að nýr staðall, ISO 15489, kom út á ensku í fyrra (2016). Stefnt er að því að þýða 
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staðalinn yfir á íslensku. Staðlaráð Íslands, Félag um skjalastjórn og Háskóli Íslands 

vinna nú að undirbúningi þeirrar vinnu.  

Upplýsingatæknistaðallinn ÍST/ISO 27001 er ætlaður til hliðsjónar þegar verið 

er að innleiða öryggisstjórnkerfi innan skipulagsheildar en í honum kemur einnig 

fram að viðhalda þurfi og vakta öryggisstjórnkerfið þannig að ekki geti komið glufur 

í það seinna meir (Staðlaráð Íslands, 2006). Þessir staðlar eru mjög mikilvægir 

þegar verið er að fjalla um fjarvinnu þar sem starfsfólk verður að geta geymt skjölin 

sín og gögn á öruggan og réttan hátt. Til þess að það sé hægt þurfa skipulagsheildir 

að skipuleggja sig út frá þessum stöðlum. Komin er út ný útgáfa af  ISO 27001 

(2013) og hefur hann nú komið út í íslenskri þýðingu (Staðlaráð Íslands, e.d.). 

2.8 Fyrri rannsóknir 

Sari Mäkinen (2012) hefur rannsakað fjarvinnu í Finnlandi og gefið út greinar um 

þær rannsóknir. Rannsókn sem hún gerði árið 2012 fjallar um hvernig starfsfólk í 

fjarvinnu getur verið í óútreiknanlegum aðstæðum og þannig tapað gögnum og 

skjölum. Mäkinen komst að því að nauðsynlegt væri að þróa skjalastjórn með 

fjarvinnu í huga og þannig gæti starfsfólk, sem stundar fjarvinnu, geymt gögn sín á 

rafrænan hátt. Sari Mäkinen og Pekka Henttonen (2011) gerðu rannsókn um hvaða 

hvatning væri til staðar að hafa skjalastjórnarkerfi í stofnunum með fjarvinnu í 

huga. Niðurstaða þeirra benti til þess að það væri ekki eiginleg hvatning hjá 

vinnustaðnum fyrir starfsfólkið að nýta sér rafrænt skjalastjórnarkerfi við 

fjarvinnu, heldur fannst starfsfólki rafrænt skjalastjórnarkerfi hentugra þegar það 

var að vinna í fjarvinnu. 

Greinin Multi-locational knowledge workers in the office: navigation, 

disturbances and effectiveness eftir Petra Bosch-Sijtsema, Virpi Ruohomäki og  

Matti Vartiainen (2010) fjallar um fjarvinnu þegar starfsfólk er ekki með sitt eigið 

vinnusvæði. Það velur sér þá skrifborð á vinnustaðnum þegar það kemur til vinnu 

eða vinnur annarsstaðar. Ástæðan fyrir því að ýmsir vinnustaðir hafa tekið upp slíkt 

fyrirkomulag er sú að vinnustaðurinn sparar pláss og þar af leiðandi peninga á því 

að starfsfólk er ekki með sér skrifstofur. Aftur á móti hefur sýnt sig að vinnuafköst 

eru minni þegar starfsfólk er ekki með sitt eigið vinnusvæði. Ástæðan þar á bak við 
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er til dæmis að starfsfólk á erfitt með að finna hvort annað þar sem það er ekki 

alltaf á sama stað og starfsfólk er ekki með góðan stað til að geyma gögn 

nauðsynleg vinnunni.  

Árni Jóhannsson gerði rannsókn árið 2013 um skjalastjórn hjá 

eftirlitsstofnunum ríkisins. Einn hluti þeirrar rannsóknar fjallaði um vistun skjala og 

upplýsinga sem urðu til við fjarvinnu hjá þessum stofnunum. Árni komst að þeirri 

niðurstöðu að tæp 96% eftirlitsstofnananna leyfðu starfsfólki sínu að sinna 

fjarvinnu en einungis 26% höfðu sett því verklagsreglur um vistun og skráningu 

skjala sem unnin voru í fjarvinnu (Árni Jóhannsson og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2013).  

Jakob E. Bardram og Claus Bossen (2005) gerðu rannsókn á sviðum 

tölvunarfræði og upplýsingafræði um fjarvinnu. Grein þeirra Mobility Work: The 

Spatial Dimension of Collaboration at a Hospital fjallar um það hvernig tæknin 

hefur áhrif á starfsfólk sem vinnur í fjarvinnu eða á ferðinni. Þeir komust að því að 

öll gögn á sjúkrahúsi væru komin í rafrænt form, en því miður væru einungis 

borðtölvur í boði til þess að skoða þessi rafrænu gögn og það væri þar af leiðandi 

takmarkandi  fyrir starfsfólk sem vildi vinna fjarvinnu. 

Jennifer W. Perotti, Partricia Wall og Gabriele McLaughlin (2010) rannsökuðu 

hvernig tæknin hefur áhrif á fjarvinnu menntafólks eða þekkingarstarfsmannsins 

(knowlegde worker). Í grein þeirra The future of knowledge work: predictions for 

2020 segir frá því hvernig tæknin getur verið heftandi að því leyti að starfsfólk á 

erfitt með finna þær upplýsingar sem það þarf, því að upplýsingaflæðið verður svo 

mikið. Á sama tíma verður auðveldara fyrir starfsfólk að vinna í fjarvinnu þar sem 

tækninni mun stöðugt fara fram.  

Deloitte&Touche Tohmatsu gerðu alþjóðlega könnun árið 2013 um 

upplýsingaöryggi innan tækni-, fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtækja. Í þeirri rannsókn 

var niðurstaðan sú að mikil aukning hafði orðið í notkun á farsímum og fartölvum. 

Aftur á móti höfðu starfsmenn ekki nógu mikla þekkingu á upplýsingaöryggi 

varðandi farsíma og fartölvur. Það sem þarf að bæta er þekking meðal starfsfólks 

á upplýsingaöryggi og öryggi gagna fyrirtækja (Barker og Buith, 2013). 
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Mark A. Harris og Karen P. Patten (2014) gerðu rannsókn um upplýsingaöryggi 

í farsímum, skjátölvum og fartölvum hjá litlum og miðlungsstórum fyrirtækjum. 

Þau komust að því að lítil fyrirtæki geta náð mjög langt í notkun á þessum tækjum 

en að þau þyrftu að fjárfesta í upplýsingaöryggisbúnaði því annars myndu þau tapa 

til langs tíma. Því miður er upplýsingaöryggisbúnaður oft of dýr fyrir lítil og 

miðlungsstór fyrirtæki, og velja þau þá að fjárfesta ekki í slíkum búnaði og tapa því 

á endanum.    

Ernst og Young hafa gert nokkrar kannanir um upplýsingaöryggi. Um þær er 

fjallað í  skýrslunum Fighting to close the gap: Ernst and Young‘s 2012 global 

information security survey (Ernst and Young, 2012) og Under cyber attack: EY‘s 

global information security survey (Kessel og Allan, 2013). Uppistaðan í þessum 

skýrslum voru stórar kannanir sem gerðar voru árin 2012 og 2013 um 

upplýsingaöryggi hjá fyrirtækjum út um allan heim. Fyrri skýrslan tilgreindi að 

fyrirtækin þyrftu að breyta áherslum sínum og gera upplýsingaöryggi að einni af 

aðaláherslum fyrirtækisins (Ernst and Young, 2012). Seinni skýrslan sýndi þær 

niðurstöður að einungis 17% fyrirtækja töldu sig vera með nægilega gott 

upplýsingaöryggi, sem er mjög slæmt þar sem tæknimálefni breytist dag frá degi 

(Kessel og Allan, 2013).  

Price Waterhouse Coopers hafa einnig gert nokkrar alþjóðlegar kannanir. Þá má 

helst nefna The global state of information security kannanir þeirra frá 2014 og 

2015. Könnunin Defending yesterday sem gerð var 2014, var svarað  af 9600 manns 

frá 115 löndum. Þeir komust að því að brestum í upplýsingaöryggi hafði fjölgað um 

25%, en svarendur könnunarinnar héldu því samt sem áður fram að þeir stæðu sig 

vel í upplýsingaöryggi innan skipulagsheildarinnar (Price Waterhouse Coopers, 

2014). Könunnin Managing cyber risks in an interconnected world sem 

framkvæmd var 2015, var svarað af 9700 manns og leiddi í ljós það  sama og 2014 

könnunin, brestum í upplýsingaöryggi hafði fjölgað enn meir, eða um 48% frá 2013 

(Price Waterhouse Coopers, 2015).     
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3 Aðferðafræði 

Rannsókn þessi var að mestu leyti unnin með notkun megindlegrar aðferðafræði 

(quantitative methodology) þar sem spurningalistakönnun var send út til tiltekinna 

stofnana. Auk könnunarinnar var notast við eigindlega aðferðafræði (qualitative 

methodology), nánar tiltekið viðtalsaðferð (interview method), sem byggð var á 

viðtalsramma. Í upphafi kaflans er fjallað um markmið rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningar. Því næst er greint frá þátttakendum, mælitækjum og 

gagnasöfnun og loks komið inn á gildi og takmarkanir rannsóknarinnar.  

3.1 Markmið og rannsóknaspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna skjalastjórn innan rannsóknastofnana og 

rannsóknasetra Háskóla Íslands, einkum með tilliti til fjarvinnu og 

upplýsingaöryggis. 

Rannsóknaspurningarnar snérust um:  

 Hvort skjöl væru geymd á öruggan hátt innan stofnana og setra Háskóla 

Íslands. 

 Hvernig meðferð skjalanna væri háttað þegar starfsmenn gátu unnið hvar 

sem var. 

 Hvort haft væri eftirlit með skjalahaldi innan stofnana og setra Háskóla 

Íslands. 

3.2 Þátttakendur í spurningalistakönnun 

Grunnur að vandaðri spurningalistakönnun er að úrtak sé valið á réttan hátt og að 

úrtaksaðferð sé rétt og hæfi rannsóknarefninu. Mikilvægt er að úrtakið sé 

nægjanlega stórt. Því stærri sem úrtökin eru þeim mun áhrifaminni verða 

mæliskekkjur á niðurstöður auk þess sem líklegra er að hægt verði að alhæfa um 

þær varðandi stærri hóp (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Rétt er 
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að taka fram að í þessari spurningalistakönnun var ekki um úrtakskönnun að ræða 

heldur hafði rannsakandi aðgang að þýðinu, það er öllum stofnunum og setrum 

sem störfuðu á vegum Háskóla Íslands þegar rannsóknin fór fram.  

Þátttakendur voru fundnir með því að skoða vefsíðu Háskóla Íslands um 

stofnanir og setur sem til heyra Háskólanum. Um 90 stofnanir og setur tilheyrðu 

Háskóla Íslands þegar könnunin var gerð (Háskóli Íslands, 2017). Þeim var send 

spurningalistakönnun um fjarvinnu og öryggismál. Alls 26 svöruðu könnuninni fyrir 

hönd sinnar stofnunar eða seturs, 13 karlar og 13 konur. Flestir svarenda  voru á 

aldrinum 51 til 60 ára, eða 11 manns;  sjö á aldrinum 41 til 50 ára; sex á aldrinum 

61 til 70 ára og tveir á aldrinum 31 til 40 ára. Sex þátttakendur unnu hjá setrum, 

19 hjá stofnunum og einn svaraði ekki spurningunni um hvar hann starfaði. Fjöldi 

starfsmanna stofnananna og setranna, sem svöruðu könnunni, voru frá tveimur til 

200 manns. Þrír svöruðu ekki með tölustaf heldur setningu um stöðugildi 

vinnustaðarins eða að þeir störfuðu hjá Háskóla Íslands ekki hjá stofnun eða setri. 

3.3 Viðtal og viðmælendur 

Notuð var eigindleg aðferðafræði (qualitative methodology), nánar tiltekið 

viðtalsaðferð (interview method), við gagnaöflun og -greiningu á skjalasafni 

Háskóla Íslands. Með slíkri rannsóknaraðferð er leitast við að greina gerð og eðli 

félagslegra aðstæðna og þannig reynt að ná fram reynslu viðmælendanna 

(Hennink, Hutter, og Bailey, 2011).  

Á skjalasafninu var talað við deildarstjóra og verkefnastjóra. Viðmælendur voru 

valdir kerfisbundið (purposive sample) (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2013).  

Viðmælendur voru spurðir út í skjalamál stofnana og setra Háskóla Íslands og 

meðal annars hvort og hver væri þá aðkoma starfsmanna skjalasafnsins varðandi 

skjalamál stofnananna og setranna. Þá voru viðmælendur spurðir út í skjalamál 

Háskólans almennt. Í viðtalinu var stuðst við viðtalsramma með opnum 

spurningum (sjá viðauka 2). 

Viðtölin voru tekin upp og afrituð að viðtali loknu. Textinn var lesinn ítrekað 

aftur og aftur til þess að öðlast heildarmynd af reynslu viðmælenda.  
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Við gagnagreiningu var stuðst við aðferð grundaðrar kenningar (grounded 

theory). Svokölluð aðleiðsla (inductive reasoning) var notuð til þess að nálgast 

viðfangsefnið (Hennink, Hutter og Bailey, 2011; Scwandt, 1997) og þróa kenningu 

á grundvelli rannsóknargagnanna. Við greiningu á viðtalinu komu fram þemu. Þau 

voru í stórum dráttum í samræmi við það sem fram kom í svörum þeirra sem 

svöruðu spurningalistakönnuninni. 

3.4 Mælitæki 

Spurningalisti var aðalmælitækið við gagnaöflunina. Með slíku tæki er mögulegt 

að safna fjölbreyttum gögnum og talsverðu magni á skömmum tíma (Neuman, 

2011; Þorlákur Karlsson, 2003). 

 Spurningalistakönnunin samanstóð af 22 spurningum. Fyrstu tvær 

spurningarnar vörðuðu stofnanir eða setur Háskóla Íslands og tvær þær næstu 

snérust um  persónuupplýsingar. Þá komu fjórar spurningar um skjalastjórn hjá 

aðilunum almennt og að lokum 12 spurningar um  fjarvinnu og upplýsingaöryggi. 

Svarmöguleikarnir við spurningunum sem vörðuðu stofnun, setur og 

persónuupplýsingar eru tiltölulega hefðbundnar bakgrunnsspurningar (sjá viðauka 

I). Svarmöguleikar við spurningum um skjalastjórn almennt, fjarvinnu og 

upplýsingaöryggi voru yfirleitt; já, nei og veit ekki. Í nokkrum tilvikum var 

svarmöguleikinn „á ekki við“ í boði til viðbótar. Síðustu fimm spurningarnar undir 

fjarvinna og upplýsingaöryggi voru frábrugðnar að því leyti að þar átti að merkja 

við valkosti sem áttu við. Síðasta spurningin var opin til þess að leyfa svarendum 

að taka eitthvað annað fram um skjalamál síns seturs/stofnunar ef það vildi (sjá 

viðauka 1).     

Til viðbótar spurningalistakönnuninni var tekið viðtal við deildarstjóra og 

verkefnistjóra skjalasafns Háskóla Íslands eins og fyrr er getið. Þar var meðal 

annars spurt út í skjalamál Háskóla Íslands og hvort og hver væri þá aðkoma 

starfsmanna skjalasafnsins varðandi skjalamál stofnana og setra Háskólans. 
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3.5 Gagnasöfnun 

Hinn 21. febrúar 2017 var spurningalistakönnunin send út í gegnum tölvupóst til 

allra stjórnenda rannsóknastofnana og rannsóknasetra Háskóla Íslands. Í kjölfarið 

voru sendir út tveir áminningarpóstar, 3. og 15. mars 2017.  

Viðtal við deildarstjóra og verkefnisstjóra skjalasafns Háskóla Íslands fór fram á 

skjalasafninu hinn 30. mars 2017. 

3.6 Gildi rannsóknarinnar og takmarkanir 

Ekki hefur áður verið gerð rannsókn á skjalamálum stofnana og setra Háskóla 

Íslands.  Niðurstöður rannsóknarinnar ættu því að geta nýst þessum aðilum til þess 

að gera úrbætur hvað skjalamálin varðar ekki síst með tilliti til fjarvinnu og 

upplýsingaöryggis. Niðurstöðurnar ættu einnig að geta komið skjalasafni Háskóla 

Íslands að notum við að bæta ástand skjalamála hjá Háskólanum almennt. 

Einungis fengust svör frá 26 stofnunum/setrum af þeim sem fengu 

spurningalistakönnunina senda. Starfsmönnum stofnananna og setranna, sem 

unnu strangt til tekið hjá Háskóla Íslands en ekki einungis hjá stofnuninni/setrinu, 

fannst erfitt að svara könnuninni. Nokkur tölvuskeyti bárust um að þessu 

starfsfólki fannst könnunin ekki eiga við sig. Erfitt var að finna netföng hjá sumum 

stofnunum og setrum þar þær upplýsingar voru ekki nógu skýrar á vefsíðum þeirra 

eða yfirlitssíðum.  

Svarhlutfall er einungis 29%. Segja má að hlutfallið sé ekki viðunandi en 

samkvæmt Baruch og Holton (2008) er ásættanlegt svarhlutfall í akademískum 

rannsóknum á bilinu 35% til 40%. Hins vegar er ekki um úrtakskönnun (sample 

survey) að ræða, eins og fyrr er getið. Spurningalistinn var sendur á þýðið, það er 

allar stofnanir og setur Háskóla Íslands (general survey). Aukið réttmæti fæst 

einnig með því að safna gögnum á fleiri en einn máta (Schwandt, 2007). Þess vegna 

var ákveðið að ræða við starfsmenn hjá skjalasafni Háskóla Íslands.  
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4 Niðurstöður 

Í upphafi þessa kafla er, út frá niðurstöðum spurningalistakönnunarinnar, fjallað 

almennt um skjalastjórn innan stofnana og setra Háskóla Íslands og hvernig 

almennt var haldið utan um skjölin innan þeirra. Síðan er gerð grein fyrir því sem 

fram kom í viðtölum við starfsfólk skjalasafns Háskólans hvað þetta varðaði.  

Því næst er greint frá fjarvinnu út frá niðurstöðum spurningalista-

könnunarinnar. Í framhaldinu er farið yfir svör starfsfólks skjalasafns Háskólans í 

því sambandi. 

Loks er fjallað um upplýsingaöryggi innan stofnana og setra Háskólans og 

hvernig því er háttað út frá niðurstöðum spurningalistakönnunarinnar svo og 

svörum starfsmanna skjalasafns Háskólans. 

4.1 Almennt um skjalastjórn 

Skjalasafn Háskóla Íslands sér um öll skjöl sem verða til í stjórnsýslu Háskólans.  

Starfsmenn safnsins þurfa að treysta á að starfsfólk Háskólans; kennarar og annað 

starfsfólk, stofnanir og setur skili sínum skjölum til safnsins, að sögn viðmælanda. 

Fram kom hjá viðmælendum að sá aðili, sem sá um skjalamálin hjá 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, stæði sig vel. Viðmælendum var yfirleitt ekki 

vel kunnugt um skjalamál stofnana og setra en töldu þó að setrin stæðu sig betur 

hvað varðaði það að skila skjölum til safnsins. Tafla 1 sýnir svör við spurningu úr 

spurningalistakönnunni um hvort tiltekinn aðili héldi utan um öll skjöl, sem urðu 

til hjá stofnun/setri, eða bárust til stofnunar/seturs.  

 

 

 

 

 

 



  

25 

 

Tafla 1. Er tiltekinn aðili sem heldur utan um öll skjöl sem verða til hjá 
stofnun/setri eða berast að? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 7 26,92% 
Nei 18 69,23% 
Veit ekki 1 3,85% 

Samtals 26 100,00% 

      

 

Eins og sést í töflu 1 svöruðu flestir neitandi, eða 18 manns. Aftur á móti svöruðu 

sjö manns játandi og einn svaraði „veit ekki“.  

Samkvæmt viðmælendum skjalasafni Háskóla Íslands er öllum stofnunum og 

setrum velkomið að nota rafrænt skjalastjórnarkerfi Háskóla Íslands (Náman) sem 

notast við GoPro skjalastjórnarkerfisgrunn. Að þeirra sögn var það samt sem áður 

lítið notað af stofnunum og setrum.  Líklegt var að þau notuðu frekar Ugluna, innri 

vef Háskólans, eða sameiginleg drif heldur en rafræna skjalastjórnarkerfið að sögn 

viðmælenda.  

Í spurningalistakönnunni var spurt hvort rafrænt skjalastjórnunarkerfi væri 

innan stofnunar/seturs (sjá töflu 2).  

 

Tafla 2. Er rafrænt skjalastjórnarkerfi innan stofnunar/seturs? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 8 30,77% 
Nei 18 69,23% 

Samtals 26 100,00% 

     
 

Fram kom að átta svöruðu játandi en 18 svöruðu neitandi. Allir sem unnu hjá setri 

svöruðu þessari spurningu neitandi í könnuninni. 

Í kjölfar þessara spurninga í spurningalistakönnuninni var spurt hvort eftirlit 

væri haft með því hvort að skjöl væru vistuð innan skjalastjórnarkerfis (sjá töflu 3).  
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Tafla 3. Ef svo, er haft eftirlit með hvort skjöl séu vistuð innan 
skjalastjórnarkerfis? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 5 19,23% 
Nei 11 42,31% 
Á ekki við 7 26,92% 
Veit ekki 1 3,85% 
Ekki svarað 2 7,69% 

Samtals 26 100,00% 

      

 

Þar svöruðu flestir neitandi, eða 11 talsins. Fimm svöruðu játandi og sjö töldu 

þessa spurningu ekki eiga við sig.  

Skjalasafn Háskóla Íslands hafði ekki eftirlit með því að stofnanir eða setur 

vistuðu skjöl sín innan skjalastjórnarkerfis að sögn viðmælenda. Skjalasafnið sá 

ekki heldur til þess að skjölum væri skilað til safnsins. Starfsfólk skjalasafnsins tæki 

á móti öllum skjölum en hvorki ræki  á eftir aðilum né hefði eftirlit með því að allir 

skiluðu sínum gögnum. Ástæðan fyrir því, að mati viðmælanda, var að svokallað 

„akademískt“ frelsi ríkti innan Háskólans og kennarar og starfsfólk stofnana og 

setra vildi vísa í það. „Akademískt frelsi“ í þessu tilviki, að sögn viðmælenda, fólst  

í því að kennarar og starfsmenn utan stjórnsýslunnar réðu því sjálfir hvort þeir 

skiluðu gögnum sínum inn í skjalastjórnarkerfið. 

Þá var spurt hvort þeir, sem voru ekki með rafrænt skjalastjórnarkerfi, héldu 

samt sem áður utan um öll skjöl á öruggan hátt (sjá töflu 4). 

 

Tafla 4. Ef rafrænt skjalastjórnarkerfi er ekki til staðar, er samt sem áður haldið 
utan um öll skjöl á öruggan hátt?   

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 13 50,00% 
Nei 3 11,54% 
Á ekki við 4 15,38% 
Veit ekki 5 19,23% 
Ekki svarað 1 3,85% 

Samtals 26 100,00% 
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Alls 50% svöruðu játandi, þrír svöruðu neitandi, fjórir merktu við „á ekki við“ og 

fimm svöruðu „veit ekki“. Einn svaraði ekki.  

Hjá viðmælendum kom fram að stofnanir og setur fylgdu líklegast hvorki 

málalyklakerfi né málsnúmerkerfi. Skil á skjölum og gögnum stofnana og setra voru 

tilviljunarkennd og þegar þau skiluðu skjölum var ekkert kerfi á því sem 

skjalasafnið fékk í hendurnar samkvæmt viðmælendum. Annar viðmælandi 

skjalasafns Háskólans nefndi að einnig þyrfti að hafa í huga að starfsmenn stofnana 

og setra gátu talið sig hugsa vel um skjöl og á öruggan hátt þó svo að skjalastjóri 

Háskólans væri ef til vill ekki sammála því eða þeim vinnubrögðum sem notuð 

væru hjá þessum aðilum.  

Viðmælendur nefndu að skjalasafn Háskólans sæi reglulega um skipulagða 

fræðslu fyrir starfsmenn Háskólans. Hún væri reglulega auglýst á póstlistum og á 

Uglunni. Öllum væri velkomið að sækja þá fræðslufundi. Skjalasafnið hefur einnig 

boðið upp á aukafundi með ákveðnum sviðum Háskólans. Stofnanir og setur hafa 

aldrei leitað til skjalasafnsins um að halda fræðslufund um skjalavörslu að sögn 

viðmælenda. Þeim var ekki kunnugt um hvort starfsmenn stofnana og setra hefðu  

setið hina venjulegu fræðslufundi sem í boði væru. 

4.2 Fjarvinna 

Að sögn viðmælenda tíðkaðist fjarvinna ekki almennt innan stjórnsýslu Háskóla 

Íslands. Starfsmenn skjalasafnsins litu aðallega til starfsfólks innan stjórnsýslunnar 

enda hafði skjalasafnið aðallega samskipti við það. Eitt og eitt dæmi var innan 

stjórnsýslunnar um fjarvinnu en það var mjög sjaldgæft. Aftur á móti gátu kennarar 

mætt og unnið þar sem þeir vildu. Þeir væru ekki með stimpilklukku eða ákveðna 

fasta vinnutíma. Þeir gátu sem sagt unnið í fjarvinnu hvenær sem var og hvar sem 

var að sögn viðmælenda.  

Í spurningalistakönnuninni var spurt hvort starfsmenn gætu vistað eða skráð 

skjöl sín sem þeir ynnu í eigin tölvu, þá far- eða spjaldtölvu, í rafrænt 

skjalastjórnarkerfi stofnunar eða seturs (sjá töflu 5).  
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Tafla 5. Geta starfsmenn vistað/skráð skjöl sem þeir vinna í eigin tölvu (far- eða 
spjaldtölvu) í rafrænt skjalastjórnarkerfi stofnunar/seturs? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 9 34,62% 
Nei 14 53,85% 
Veit ekki 2 7,69% 
Ekki svarað 1 3,85% 

Samtals 26 100,00% 

      
 

Í töflu 5 sést að 14 svöruðu spurningunni neitandi, en þrír af þessum sem svöruðu 

spurningunni neitandi voru með rafrænt skjalastjórnarkerfi. Níu svöruðu játandi 

en fjórir ef þeim níu voru ekki með rafrænt skjalastjórnarkerfi samkvæmt fyrri 

svörum. Tveir svöruðu „veit ekki“ og einn svaraði ekki spurningunni.  

Samkvæmt viðmælendunum hjá skjalsafni Háskólans gátu starfsmenn 

Háskólans vistað skjöl sín í Námunni, rafræna skjalastjórnarkerfi Háskólans, úr 

einkatölvum sínum. Nauðsynlegt væri að vera á Háskólanetinu til þess að geta 

vistað í Námuna en hægt væri að tengjast því auðveldlega heiman frá með VPN-

tengingu eða með fjarstýrðri tölvutengingu við tölvu sem væri staðsett á 

Háskólanetinu, að sögn viðmælenda. Deildarstjóri og verkefnisstjóri skjalasafns 

Háskóla Íslands töldu það ekki vera mikið mál og það ætti ekki að vera til fyrirstöðu 

að vista gögn sín úr einkatölvu fjarri Háskóla Íslands. 

Næsta spurning fjallaði um verklagsreglur um vistun og skráningu skjala sem 

unnin voru utan skrifstofunnar (sjá töflu 6).  

  

Tafla 6. Eru til verklagsreglur um vistun og skráningu skjala sem unnin eru utan 
skrifstofunnar? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 1 3,85% 
Nei 23 88,46% 
Veit ekki 2 7,69% 

Samtals 26 100,00% 
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Eins og sést á töflu 6 voru verklagsreglur einungis til staðar hjá einum svaranda en 

23 sögðu að ekki væru verklagsreglur um vistun fjarvinnugagna fyrir hendi.  

Það voru heldur ekki til verklagsreglur um fjarvinnu innan Háskóla Íslands 

samkvæmt viðmælenda frá skjalasafni Háskólans. Um fjarvinnu giltu sömu reglur 

og þegar starfsfólk vinnur á skrifstofu sinni. 

Tafla 7 sýnir svör við spurningunni úr spurningalistakönnunni um hvort fylgst 

væri með því að starfsmenn, sem störfuðu á vettvangi, heima hjá sér eða annars 

staðar utan skrifstofu, vistuðu eða skráðu skjöl sín í rafrænt skjalastjórnarkerfi ef 

það var til staðar eða þá á annan öruggan hátt innan stofnunar eða seturs. 

  

Tafla 7. Er fylgst með því að starfsmenn, sem starfa á vettvangi, heima hjá sér 
eða annars staðar utan skrifstofu, visti/skrái skjöl í rafrænt skjalastjórnarkerfi, ef 
það er til staðar, eða á annan öruggan hátt innan stofnunar/seturs? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 1 3,85% 
Nei 25 96,15% 

Samtals 26 100,00% 

      
 

Einungis einn svaraði þessari spurningu játandi en aðrir svöruðu neitandi. 

Samkvæmt viðmælendunum hjá skjalasafni Háskóla Íslands er lítið eftirlit með 

fjarvinnu og sjaldgæft að starfsfólki innan stjórnsýslunnar stundi fjarvinnu. 

Kennarar hefðu aftur á móti fullt vald til þess að mæta á sínum tíma og vinna þar 

sem þeir vilja. Enn fremur að skrá sín gögn eins og þeim sýndist þar sem 

höfundarréttarlög og lög um opinber skjalasöfn stangast á samkvæmt 

viðmælendum hjá skjalasafninu.  

4.3 Upplýsingaöryggi 

Spurning 13 fjallaði um hvort skjöl hefðu glatast vegna þess að starfsmaður, sem 

ynni á vettvangi, heima hjá sér eða annars staðar utan skrifstofu hefði ekki skráð 

þau í rafrænt skjalastjórnarkerfi eða á annan öruggan hátt innan stofnunar eða 

seturs (sjá töflu 8).  
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Tafla 8. Hefur komið fyrir að skjöl hafi glatast vegna þess að starfsmaður, sem 
vinnur á vettvangi, heima hjá sér eða annars staðar utan skrifstofu, hefur ekki 
skráð þau í rafrænt skjalastjórnarkerfi eða á annan öruggan hátt innan 
stofnunar/seturs? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 2 7,69% 
Nei 12 46,15% 
Veit ekki 12 46,15% 

Samtals 26 100,00% 

     
 

Tveir svöruðu játandi, en 12 neitandi og 12 svöruðu „veit ekki“.  

Skjalasafn Háskóla Íslands sér um að geyma öll frumrit sem berast stjórnsýslu 

Háskólans, en þar sem þær reglur gilda ekki fyrir kennara, geyma þeir sín eigin skjöl 

og ráða hvort þeir skila þeim í skjalasafnið eins og kom fram hjá viðmælendum. 

Viðmælendur töldu að það væri möguleiki á því að stofnanir og setur höguðu 

sínum skjalamálum líkt og kennarar Háskóla Íslands.  

Næsta spurning fjallaði um hvort stofnun eða setur væru með skilgreinda 

öryggisstefnu (sjá töflu 9). 

 

Tafla 9. Er stofnun/setur með skilgreinda öryggisstefnu? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 2 7,69% 
Nei 20 76,92% 

Veit ekki 3 11,54% 
Ekki svarað 1 3,85% 

Samtals 26 100,00% 

      
 

Tveir svöruðu játandi, þrír svöruðu að þeir vissu ekki svarið og 20 svöruðu neitandi.  

Samkvæmt viðmælendunum hjá skjalasafninu var engin sérstök öryggisstefna 

innan Háskólans, en þeir bentu á að Reiknisstofnun Háskóla Íslands væri með 

öryggisreglur varðandi tölvubúnað og rafræna geymslu. 

Í kjölfarið var spurt hvort reglur væru til staðar innan stofnunar eða seturs um 

notkun á einkatækjum eins og símum og tölvum hvað varðaði vistun upplýsinga 

eða skjala sem tilheyrðu stofnunni eða setrinu (sjá töflu 10). 
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Tafla 10. Eru skýrar reglur innan stofnunar/seturs um notkun á einkatækjum eins 
og símum og tölvum hvað varðar vistun upplýsinga/skjala sem tilheyra 
stofnun/setri? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 1 3,85% 
Nei 24 92,31% 
Veit ekki 1 3,85% 

Samtals 26 100,00% 

      
 

Alls svöruðu 24 spurningunni neitandi, einn játandi og einn þannig til að hann vissi 

það ekki.  

Viðmælendur hjá skjalasafninu töluðu um að hið „akademíska frelsi“ ætti við 

allt starfsfólk að því leyti að allir mættu nota sinn eigin búnað eins og síma, 

skjátölvur og fartölvur. Eina vandamálið við það væri að það er ekki 100% samband 

milli tölva með Mac-stýrikerfum og til dæmis GoPro-búnaðarins þannig að það 

skapaði alltaf „vesen“ samkvæmt viðmælendum. 

Næst var spurt út í hvort að vinnutölvupóstur væri samtengdur einkasíma eða 

einkatölvu (sjá töflu 11).  

  

Tafla 11. Er vinnutölvupóstur samtengdur einkasíma eða einkatölvu? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 12 46,15% 
Nei 11 42,31% 
Veit ekki 3 11,54% 

Samtals 26 100,00% 

      
 

Það voru 12 sem svöruðu játandi, 11 neitandi og þrír vissu ekki svarið.  

Spurt var hvort skylt væri að læsa tölvu þegar farið var frá henni (sjá töflu 12). 
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Tafla 12. Er skylda að læsa tölvunni þegar það er farið frá henni? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 3 11,54% 
Nei 20 76,92% 
Veit ekki 3 11,54% 

Samtals 26 100,00% 

      
 

Það voru 20 sem svöruðu því að það væri ekki skylda að læsa tölvunni. Þrír svöruðu 

játandi og þrír að þeir vissu ekki hvort það væri skylda.  

Spurning 18  fjallaði um hvort spjaldtölvur væru notaðar og hvort þau tæki væru 

í eign stofnunarinnar eða í einkaeigu (sjá töflu 13). 

 

Tafla 13. Eru spjaldtölvur notaðar á vegum stofnunar/seturs? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já, spjaldtölvur í eigu stofnunar/seturs eru notaðar 6 22,22% 
Já, spjaldtölvur í einkaeign eru notaðar 3 11,11% 
Nei, spjaldtölvur eru ekki notaðar en þær eru leyfðar 15 55,56% 
Nei, spjaldtölvur eru hvorki notaðar né leyfðar innan 
stofnunar/seturs 2 7,41% 
Ekki svarað 1 3,70% 

Samtals 27 100,00% 

      
 

Eins og sést í töflu 13 svöruðu 15 á þá vegu að spjaldtölvur væru leyfðar en þær 

væru ekki notaðar. Sex svöruðu „Já, spjaldtölvur í eigu stofnunar/setur eru 

notaðar“ og þrír merktu við „Já, spjaldtölvur í einkaeign eru notaðar“. Tveir 

svöruðu að spjaldtölvur væru hvorki leyfðar né notaðar innan stofnunar eða 

seturs. Einn svaraði ekki spurningunni. 

Viðmælendur hjá skjalasafni Háskólans voru spurðir að því hvortauðvelt væri 

að nálgast rafræna skjalastjórnarkerfið Námuna á eigin tækjum, eins og t.d á 

spjaldtölvum. Svo reyndist ekki vera þar sem stuðning við GoPro 

skjalastjórnarkerfið vantar á stýrikerfum spjaldtölva. Viðmælendur voru einnig 

spurðir að því hvort spjaldtölvur væru notaðar af stjórnsýslu Háskóla Íslands, en 

þeir sögðu að það væri mjög sjaldgæft. 
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Næst var spurt hvort að borðtölvur væru í eigu stofnunar eða seturs eða hvort 

þær væru í einkaeign (sjá töflu 14). 

 

Tafla 14. Eru borðtölvur í eigu stofnunar/seturs eða í einkaeign?  

Svör Fjöldi Hlutfall 

Eign stofnunar/seturs 22 84,62% 
Einkaeign 1 3,85% 
Ekki svarað 3 11,54% 

Samtals 26 100,00% 

      
 

Það voru 22 sem svöruðu að borðtölvur væru í eign stofnunar eða seturs, en þrír 

sem svöruðu ekki þeirri spurningu. Einn sagðist vera með borðtölvu í einkaeign. 

Samkvæmt viðmælendunum hjá skjalasafni Háskólans var ekkert eftirlit með 

því hvort starfsfólk notaði eigin búnað. Það hafði fullt leyfi til þess ef það óskaði 

þess. 

Í kjölfarið var spurt hvort fartölvur væru í eigu stofnunar eða seturs eða í 

einkaeign (sjá töflu 15). 

 

Tafla 15. Eru fartölvur í eigu stofnunar/seturs eða í einkaeign? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Eign stofnunar/seturs 16 61,54% 
Einkaeign 6 23,08% 
Ekki svarað 4 15,38% 

Samtals 26 100,00% 

      
 

Það voru 16 sem merktu við að fartölvur væru í eigu stofnunar eða seturs, fjórir 

svöruðu ekki spurningunni og sex voru með sína eigin fartölvu. 

Í lokin var spurt að því hvort farsímar væru í eigu stofnunar eða seturs eða hvort 

að þeir væru í einkaeign (sjá töflu 16). 
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Tafla 16. Eru farsímar í eigu stofnunar/seturs eða í einkaeign? 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Eign stofnunar/seturs 4 15,38% 
Einkaeign 20 76,92% 
Ekki svarað 2 7,69% 

Samtals 26 100,00% 

      

 

Það voru 16 manns sem svöruðu á þá vegu að þeir væru með farsíma í 

einkaeign, fjórir voru með síma stofnunar eða seturs og tveir sem svöruðu ekki 

spurningunni. 

4.4 Skjalamál – Lokaspurning 

Síðasta spurning spurningalistakönnunarinnar var opin. Spurt var út í hvort það 

væri eitthvað annað sem starfsfólk vildi taka fram varðandi skjalamál, öryggi skjala 

eða upplýsinga á sínum vinnustað.  

Það voru 12 manns sem svöruðu þeirri spurningu. Einn svaraði að hann vissi 

„nú“ ekki hvað væri átt við með rafrænu skjalastjórnarkerfi en að hans stofnun 

notaði Dropbox mikið. Annar svarenda var ekki með neitt sérstakt öryggi hvað skjöl 

varðaði en hann nefndi að hann: „…passi öll önnur gögn sem hafa vísindalega 

merkingu“.  

Einn svarandi sagðist nota Google Drive mjög mikið. Samkvæmt viðmælendum 

hjá skjalasafni Háskólans er það ekki leyft þar sem gögnum er þá komið fyrir á 

skýjum sem eru ekki með aðsetur á Íslandi. Þá gilda aðrar geymslureglur eftir því 

hvar skjölin eru þann daginn og þeim ber ekki heim og saman við reglur og stefnu 

Háskóla Íslands.  

Eitt svarið var að stofnunin tilheyrði tilteknu fræðasviði Háskóla Íslands. Það 

fræðasvið sá um öll skjalamál stofnunarinnar.  

Fjórir svarendur sögðu að þeim þætti ekki allar spurningarnar eiga við sig þar 

sem stofnunin, sem þeir unnu hjá, væri ekki sjálfsbær heldur störfuðu 

starfsmennirnir hjá Háskóla Íslands. Þeir framkvæmdu sjálfstæðar rannsóknir með 

styrkjum í nafni stofnunarinnar. Starfsmenn sáu þar af leiðandi um eigin skjöl og 
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gögn og þau væru því ekki vistuð á neinn ákveðinn hátt. Einn af þessum fjórum 

sagði reyndar að hann sæi um öll skjöl sem bærust að og hafði reglu á þeim en það 

væri ekki haft eftirlit með öðrum sem unnu við stofnunina um hvort þeir „passi 

upp á“ skjölin sem þeim bærust.  

Það voru þrír sem sögðust vilja bæta skjalamálin hjá sér eða væru að vinna í því 

að bæta þau. Til dæmis sagðist eitt setur vilja bæta sig, en mannafli væri af 

skornum skammti og samvinna við Reiknisstofnun Háskóla Íslands væri ekki að 

ganga nógu vel. Á setrinu var mikill vilji fyrir því að  fá leiðsögn um hvernig mætti 

betur haga þeim málum. Önnur stofnun var að vinna að því að skila öllum skjölum 

inn í Námuna, rafræna skjalastjórnarkerfi Háskólans. Hjá þeirri þriðju var vitað að 

móta þyrfti skýrari stefnu um vistun skjala og öryggi gagna hjá stofnuninni. 

Viðmælendurnir hjá skjalasafni Háskóla Íslands sögðust vilja hafa skjalamál 

innan Háskólans samræmdari þannig að allir gætu notað rafræna 

skjalastjórnarkerfi Háskólans. Þeir áttu þá við kennara, starfsfólk stjórnsýslunnar 

og starfsfólk stofnana og setra. Til þess að leitast við að koma því til leiðar væri 

verið að skoða nýtt skjalastjórnarkerfi sem hægt væri að nota hvar sem væri ólíkt 

Námunni. Þar þyrfti starfsfólk að vera á Háskólanetinu til að tengjast henni 

(Námunni) eða þá að vera með VPN-tengingu eða fjarstýrða tölvu á svæðinu. Með 

nýju kerfi yrðu skjalamálin einfaldari fyrir alla aðila þar sem einungis þyrfti að skrá 

sig inn í það kerfi og staðsetning skipti ekki máli.  

Samkvæmt viðmælendum var langt í land „með þessa áætlun“ en hún gæti 

orðið að veruleika á næstu árum. Aftur á móti kallaði þetta „plan“ á harðari 

öryggisreglur samkvæmt viðmælendum þar sem það gæti verið auðveldara að 

komast yfir lykilorð á ólöglegan hátt og skrá sig inn í kerfið en að brjótast inn á net 

Háskólans og síðan inn í Námuna.   
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5 Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna skjalamál rannsóknastofnanna og 

rannsóknasetra Háskóla Íslands. Sérstaklega var áhersla lögð á fjarvinnu og 

upplýsingaöryggi. 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður og rannsóknaspurningunum „Hvort 

skjöl væru geymd á öruggan hátt innan stofnana og setra Háskóla Íslands“, 

„Hvernig meðferð skjalanna væri háttað þegar starfsmenn gátu unnið hvar sem 

var“ og „Hvort haft væri eftirlit með skjalahaldi innan stofnana og setra Háskóla 

Íslands“ er svarað. 

5.1 Almennt um skjalastjórn 

Alls svöruðu 18 manns neitandi eða 69% og 27% svöruðu játandi spurningunni um 

hvort það væri tiltekinn aðili sem héldi utan um öll skjöl sem urðu til hjá stofnun 

eða setri. Viðmælendur hjá skjalasafni Háskóla Íslands héldu því fram að setur 

stæðu sig yfirleitt betur en stofnanir. Þrátt fyrir það var einungis einn starfsmaður 

seturs sem svaraði spurningunni um utanumhald á skjölum játandi, allir hinir sem 

svöruðu játandi voru starfsmenn stofnana. Það stangast á við það sem 

viðmælendur hjá skjalasafninu héldu fram. Það að hafa aðila sem sér um skjalamál 

eykur líkurnar á að skjalamál séu í lagi og uppfylli þar með lög um opinber 

skjalasöfn nr. 77/2014. En það verður að hafa í huga að einungis aðilar frá 26 

stofnunum svöruðu spurningalistakönnuninni af um 90 sem fengu hana senda. 

 Spurningin um hvort rafrænt skjalastjórnarkerfi væri til staðar innan stofnunar 

eða seturs var svarað á þá vegu að 69% svöruðu spurningunni neitandi og 31% 

játandi. Samkvæmt viðmælendunum hjá skjalasafni Háskólans var öllum velkomið 

að nota rafræna skjalastjórnarkerfið Námuna, en ekki allir nýttu sér þann kost. En 

eins og áður var fjallað um eru rafræn skjalastjórnarkerfi ætluð til þess að stjórna 

skjölum frá upphafi til enda líftíma þeirra, þar til þeim er eytt eða komið í varanlega 
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geymslu (Magnea Davíðsdóttir og Jóhanna Gunnlaugsdóttir 2014). Það auðveldar 

stofnunum og setrum að hafa rafrænt skjalastjórnarkerfi en það er ekki skylda, þau 

mega  hafa almennt skjalastjórnarkerfi í pappírsformi. 

Næst var spurt að því hvort haft væri eftirlit með því hvort skjöl væru vistuð 

innan skjalastjórnarkerfis, þá svöruðu einungis 42% neitandi á meðan 19% svöruðu 

játandi, en 27% svöruðu að þetta ætti ekki við þeirra stofnun eða setur. Einn sem 

svaraði því að það væri tiltekin aðili sem sæi um skjalamálin, svaraði þessari 

spurningu með „á ekki við“, þrátt fyrir að hafa svarað að það væri aðili sem sæi um 

skjalamálin. Aðrir sem svöruðu þessari spurningu með „veit ekki“ svöruðu því 

neitandi að tiltekinn aðili sæi um skjalamálin. Viðmælendur hjá skjalasafni 

Háskólans tóku undir þetta, það væri ekkert eiginlegt eftirlit með því hvort að 

starfsfólk í stjórnsýslu Háskólans, kennarar eða starfsfólk stofnana og setra vistaði 

skjöl sín í skjalastjórnarkerfi, hvorki pappírs né rafrænu. Viðmælendurnir tóku það 

fram að þeir tækju á móti öllum skjölum og gögnum frá starfsfólki í stjórnsýslu, 

kennurum, stofnunum og setrum, en það væri í höndum þessara aðila að skila 

þeim til skjalasafnsins.    

Næsta spurning fjallaði um  hvort haldið væri utan um skjöl á öruggan hátt þó 

svo að skjalastjórnarkerfi væri ekki til staðar Alls svöruðu 50% spurningunni 

játandi, 12% neitandi, 19% vissu það ekki og hvað varðaði 15% átti þessi spurning 

ekki við. Þrír þeirra sem svöruðu játandi, voru búnir að svara spurningunni um að 

þeir væru með rafrænt skjalastjórnunarkerfi og ættu því að hafa svarað þessari 

spurningu með „á ekki við“. Það mikilvæga við að hafa skjalastjórn er að geta 

nálgast upplýsingar á fljótan, greiðan og öruggan hátt (Alfa Kristjánsdóttir, 1995). 

Minna  en helmingur svarenda spurningalistakönnunarinnar svaraði því játandi að 

halda utan um skjöl þegar rafrænt skjalastjórnunarkerfi var ekki til staðar, það ætti 

að vera um 69% ef að allar stofnanir og setur hugsuðu um skjalamálin sín, þar sem 

það var fjöldinn sem svaraði því neitandi að vera með rafrænt skjalastjórnarkerfi. 

Þetta kemur heim og saman við það sem viðmælendur skjalasafnsins sögðu, en 

þeir héldu því fram að stofnanir og setur fylgdu líklegast ekki málalyklakerfi eða 

málsnúmerakerfi. Það þarf einnig að taka tillit til þess, eins og annar viðmælandinn 
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sagði, að það væri möguleiki á því að starfsmaður héldi því fram að hann héldi vel 

utan um skjöl sín en skjalastjóri væri honum mögulega ekki sammála.    

Samkvæmt ofangreindum umræðum vissu svarendur spurningalista-

könnunarinnar ekki að varðveita skyldi skjöl og gögn opinbera aðila samkvæmt 

lögum (lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014). Það var heldur ekki fylgst með því 

hvort að stofnanir og setur skiluðu inn sínum gögnum. Það vantar mögulega 

eftirfylgni frá stjórnsýslu Háskóla Íslands, til þess að starfsmenn stofnanna og setra 

skili inn skjölum. 

5.2 Fjarvinna 

Viðmælendurnir hjá skjalasafninu áttu erfitt með að svara spurningunum um 

fjarvinnu þar sem hún tíðkast almennt ekki innan stjórnsýslu Háskólans. 

Viðmælendurnir störfuðu innan stjórnsýslunnar og þekktu best til þar. Þeir nefndu 

samt sem áður að kennarar væri undir „akademísku frelsi“ og þeir mættu mæta 

og vinna hvar og hvenær sem þeir vildu. En það fyrirkomulag getur verið slæmt að 

því leyti að starfsfólk á erfiðara með að finna hvort annað og getur í raun geymt 

vinnugögnin sín hvar sem er (Vartiainen, 2010).  

Spurningunni um hvort starfsmenn geti vistað eða skráð skjöl sín sem þeir vinna 

í eigin tölvu, þá far- eða spjaldtölvu, í rafrænt skjalastjórnarkerfi stofnunar eða 

seturs, var svarað í 53% tilfella neitandi, 35% játandi og 8% vissu það ekki. 

Samkvæmt viðmælendunum hjá skjalasafninu væri lítið mál fyrir starfsfólk að nota 

Námuna og vista gögnin þar, en það þurfi þá að vera með VPN tengingu eða 

fjarstýrða tengingu frá tölvu á háskólanetinu auk aðgangs að Námunni til að það 

virkaði. Það er möguleiki að starfsmenn stofnana og setra viti þetta ekki. Mikilvægt 

er að fólk sem getur unnið fjarvinnu geti vistað gögnin sín í rafrænt 

skjalastjórnarkerfi hvaðan sem er svo að gögnin glatist ekki (Mäkinen, 2012).   

Þá var spurt hvort það væru til verklagsreglur um vistun og skráningu skjala sem 

unnin voru utan skrifstofunnar, en 88% svöruðu því neitandi, einn, eða 4%, svaraði 

játandi og 8% vissu það ekki. Viðmælendurnir hjá skjalasafninu sögðu að það væru 

engar verklagsreglur um vistun og skráningu skjala sem unnin eru utan 

skrifstofunnar hjá Háskólanum, þannig að þessi eina stofnun sem svaraði því 
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játandi í spurningalistakönnuninni hefur gert þær verklagsreglur sjálf. Samkvæmt 

viðmælendunum hjá skjalasafninu giltu sömu reglur innan og utan skrifstofunnar, 

það voru ekki til sér verklagsreglur fyrir fjarvinnu. Þetta kemur heim og saman við 

rannsókn Árna Jóhannsonar (2013) þar sem kom fram að einungis 23% 

eftirlitsstofnanna, sem rannsakaðar voru, höfðu sett sér verklagsreglur um vistun 

og skráningu skjala í fjarvinnu, þrátt fyrir að 96% þeirra leyfðu fjarvinnu. Það virðist 

vera að verklagsreglur um skráningu skjala í fjarvinnu séu ekki algengar.     

Það voru 96% sem svöruðu spurningunni neitandi um hvort það væri fylgst með 

því að starfsmenn sem stunduðu fjarvinnu, vistuðu eða skráðu skjöl sín í rafrænt 

skjalastjórnarkerfi ef það var til staðar eða á annan öruggan hátt innan stofnunar 

eða seturs. Viðmælendurnir hjá skjalasafni Háskólans tóku undir þetta, að það væri 

venjulega ekkert eftirlit með fjarvinnu en aftur á móti tíðkast ekki fjarvinna í 

stjórnsýslunni þar sem viðmælendurnir þekktu best til. Aftur á móti virtust 

kennarar hafa vald yfir vinnutíma og staðsetningu svo lengi sem þeir voru ekki að 

kenna. 

Samkvæmt viðmælendunum hjá skjalasafni Háskólans ríkir hið „akademíska 

frelsi“ hjá kennurum skólans og þeir ráða í raun sjálfir hvað þeir gera við öll gögn 

sín og skjöl. Þar sem níu manns skráðu sig sem kennara (prófessor, dósent eða 

lektor) í spurningalistakönnunni kæmi ekki á óvart að þeir notuðu sömu 

vinnubrögð hjá stofnuninni eða setrinu og þeir notuðu fyrir annað starf hjá Háskóla 

Íslands. 

5.3 Upplýsingaöryggi 

Það var athyglisvert að það voru tveir sem svöruðu því játandi að það hefði komið 

fyrir að skjöl hefðu glatast vegna fjarvinnu. Annar þeirra svaraði því einnig að það 

væri aðili sem sæi um skjölin og að það væri eftirlit með skjalamálunum, hinn 

svaraði þessum liðum báðum neitandi. Skjalasafn Háskóla Íslands sér um að geyma 

öll frumrit sem berast til stjórnsýslunnar og þannig glatast aldrei skjöl 

stjórnsýslunnar þrátt fyrir að einhver starfsmaður vinni í fjarvinnu. Þetta á ekki við 

um stofnanir og setur þar sem þau sjá um sín skjalamál sjálf og það væri líklegt að 

mun fleiri hefðu týnt eða glatað skjölum í fjarvinnu heldur en þeir héldu fram, þar 
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sem það var meiri en helmingur svarenda sem sagði að ekki væri tiltekinn aðili sem 

sæi um skjölin eða vissi hvort eftirlit var haft með vistun skjala. 

 Það sést að það eru afar fáar stofnanir eða setur innan Háskóla Íslands með 

skilgreinda öryggisstefnu, en einungis tveir svarendur svöruðu þeirri spurningu 

játandi eða 8%, á meðan 77% svarenda sögðust ekki vera með öryggisstefnu og 

þrír vissu það ekki. Viðmælendurnir hjá skjalasafni Háskólans héldu því fram að 

Háskólinn væri ekki með skilgreinda öryggisstefnu en bentu á Reiknistofnun 

Háskólans ef skoða ætti þau mál betur. Allavega höfðu tvær stofnanir eða setur 

tekið upp sína eigin öryggisstefnu, þrátt fyrir að Háskólinn væri ekki með 

skilgreinda öryggisstefnu. Gerðar hafa verið kannanir sem hafa sýnt að með 

aukinni tækni fjölgar brestum í upplýsingaöryggi, og því borgar sig  að vera með 

góða öryggisstefnu til þess að koma í veg fyrir þá bresti áður en þeir gerast (Price 

Waterhouse Coopers, 2015).  

Flestir sem svöruðu spurningalistakönnunni, eða 92%, svöruðu því neitandi að 

það væru skýrar reglur um notkun á einkatækjum eins og símum og tölvum hvað 

varðar vistun skjala sem tilheyrðu stofnun eða setri. Viðmælendurnir tóku undir 

þetta, allir mættu nota sinn eigin búnað en ekki væri fylgst með því sérstaklega 

hvað fólk gerði við þau skjöl og gögn sem það vann á einkatækjum. Svör við 

spurningunni um það hvort tölvupóstur væri samtengdur einkasíma eða 

einkatölvu reyndust þau að 46% svöruðu játandi og 42% neitandi. Þessi 46% ættu 

að vera með skýrar reglur varðandi notkun á einkatækjum. Annað tengt 

upplýsingaöryggi var hvort það væri skylda að læsa tölvu þegar farið var frá henni, 

en 12% svöruðu þeirri spurningu játandi, og 77% neitandi. Það þýðir að ef 

starfsmenn læsa ekki tölvunni sinni þá geta aðrir annað hvort farið í hana eða séð 

hvað viðkomandi er að vinna við.  

Einnig var spurt út í tækjabúnað starfsfólks, hvort spjaldtölvur væru notaðar og 

hvort þær væru í eigu stofnunar/seturs eða í einkaeign. Það voru 22% sem svöruðu 

því játandi að spjaldtölvur væru í eign stofnunar og væru notaðar, 11% svöruðu að 

spjaldtölvur í einkaeign væru notaðar, 56% sögðu að það notaði engin spjaldtölvur 

en þær væru leyfðar og 7% svöruðu að þær væru hvorki leyfðar né notaðar. Síðan 

var spurt út í borðtölvur, fartölvur og farsíma og hvort að tækin væru í einkaeign 
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eða í eign stofnunar eða seturs. Borðtölvur voru í meirihluta í eigu stofnana eða 

setra, eða í 85% tilvika. Það hlutfall lækkaði þegar spurt var um fartölvurnar en 

þær voru í 62% tilvika í eigu stofnunar eða seturs. Þegar kom að farsímum voru 

þeir að mestu í einkaeign, eða um 77%. Þessi þrjú tæki; borðtölva, fartölva og 

farsími eru algengust á vinnustöðum í dag en spjaldtölvur hafa verið að koma 

meira inn á vinnumarkaðinn (Disterer og Kleiner, 2013). Því fleiri sem tækin eru 

þeim mun erfiðara getur verið að finna skjöl og gögn ef þau eru ekki flokkuð á 

réttan hátt (Perotti, Wall og McLaughlin, 2010). 

Notkun tækja eins og farsíma og fartölva hafa aukist mikið á milli ára, en aftur 

á móti hafa starfsmenn ekki nóga mikla þekkingu á upplýsingaöryggi hvað varðar 

þessa tækni og lítil og miðlungs fyrirtæki eru ekki að fjárfesta í öryggisbúnaði til 

þess að koma í veg fyrir bresti í upplýsingaöryggi (Barker og Buith, 2013; Harris og 

Patten, 2014). Starfsmenn stofnana og setra áttu í miklum mæli símana sjálfir, en 

lítið var fylgst með símunum og hvort starfsmenn geymdu skjöl á öruggan hátt eða 

ekki. Það voru heldur ekki til staðar verklagsreglur á flestum stofnunum og setrum 

þeirra sem svöruðu spurningalistakönnuninni sem gerir það að verkum að flestir 

starfsmenn stofnana og setra gera sér líklega ekki grein fyrir áhættunni sem 

notkun á þessum tækjum felur í sér.  

5.4 Opna spurningin 

Eins og fram kom hér að ofan töldu viðmælendurnir hjá skjalasafni Háskóla Íslands 

líklegt að stofnanir og setur Háskólans, nýttu sér frekar drif eða Ugluna í stað 

rafræna skjalastjórnarkerfisins. Sem dæmi um það sagði svarandi frá einni stofnun 

að þar væri Dropbox mikið notað og hann vissi ekki hvað væri átt við með rafrænu 

skjalastjórnarkerfi. Dropbox er staður til þess að geyma skjöl og gögn, það er ekki 

skjalakerfi. Til þess að vera skjalakerfi þarf að flokka skjöl eftir málalykli, annars 

eiga skjöl það til að týnast ef þau eru geymd á netdrifum eins og Dropbox (Saffady, 

2011, bls. 209).  

Það var annar svarandi sem sagðist nota Google Drive mikið, en viðmælendur 

hjá skjalasafni Háskólans nefndu að það væri á móti reglum Háskólans vegna þess 

að öll gögn ættu að geymast á Íslandi. Google Drive, líkt og Dropbox, væri 
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skýjalausn. Skýjalausn eru mörg drif á mörgum stöðum. Viðskiptavinir nálgast skjöl 

sín á ákveðnu svæði á netinu, en skjölin sjálf eru á drifum út um allan heim 

(Rajaraman, 2014). Gallinn við þetta er að það eru ólík lög í löndunum og til þess 

að skjöl Háskólans geymist á öruggan hátt, það er hér á Íslandi, þá er notkun á 

skýjalausnum ekki leyfð.  

Það er mikilvægt að geyma öll skjöl sem myndast vegna laga um opinber 

skjalasöfn nr. 77/2014, en eitt setur gætti þess að geyma öll gögn sem höfðu 

vísindalega merkingu, en önnur skjöl voru ekki geymd. Það er mjög gott að öll gögn 

sem hafa vísindalega merkingu séu geymd. Þau voru þó ekki geymd í 

skjalastjórnarkerfi og engin regla var þar um eins og notkun málalykla eða 

málanúmera. Þá kom fram að hjá setrinu voru önnur skjöl ekki skráð.  

Það voru fjórir sem svöruðu því til að þeim fyndist könnunin ekki eiga við sig þar 

sem stofnunin eða setrið væri í raun ekki sjálfbær og þau störfuðu hjá Háskólanum 

en ekki hjá stofnuninni eða setrinu. Það virðist gleymast að þrátt fyrir að enginn 

tiltekinn starfsmaður hjá stofnuninni eða setrinu sæi um skjalamálin þyrfti einhver 

samt sem áður að sjá um þau. Allar opinberar stofnanir eiga að skila skjölum á 

opinber skjalasöfn eftir 30 ár samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. 

Það voru þrír sem svöruðu á þann hátt að vilji væri fyrir því að bæta sig hvað 

skjalamálin varðaði, einn af þeim var búinn að reyna að vinna með Reiknistofnun 

Háskólans, en fannst vanta leiðbeiningar varðandi skjalamálin. Samkvæmt 

viðmælendunum voru fræðslufundir um skjalamál auglýstir reglulega á Uglu og á 

Uglu var einnig að finna leiðbeiningar um skjalamál. Þegar að var gáð reyndist 

auðvelt að finna upplýsingar um skjalasafnið, bæði á vefsíðu Háskólans og á 

Uglunni (Háskóli Íslands, 2016). 

Viðmælendur hjá skjalasafni Háskólans svöruðu síðustu spurningunni, sem 

varðaði framtíðarsýn á skjalamálum Háskólans: Allir ættu í raun að geta notað 

rafræna skjalastjórnarkerfið á auðveldan hátt og hvar sem er. Þetta væri betri 

lausn að því leyti að setur og stofnanir ættu þá að geta sinnt skjalamálum sínum 

hvar og hvenær sem væri (Saffady, 2011, bls. 210). Viðmælendurnir höfðu þó rétt 

fyrir sér að því leyti að þetta kallaði á hertari öryggisreglur og að mikilvægt væri að 

hafa  verklagsreglur og öryggisreglur í um  rafræna skjalastjórnarkerfið.  
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6 Lokaorð 

Hafa verður í huga að einungis 26 starfsmenn stofnana eða setra svöruðu 

spurningalistakönnunni af um 90 sem fengu beiðni um að svara henni. Af þessum 

26 voru minnihluti svarenda með skjöl og gögn varðveitt á öruggan hátt, með 

verklagsreglur um fjarvinnu og eftirlit hvort skjalahald væri í lagi. Hvort hinar 

stofnanirnar eða setrin sem svöruðu ekki spurningalistakönnuninni hefðu svarað í 

sömu hlutföllum er ósvöruð spurning, en líklegt er að svo sé. 

Ýmislegt þarf að laga hjá stofnunum og setrum Háskólans þegar kemur að 

skjalamálum, en það þarf líklegast að byrja á því að útskýra fyrir stofnunum og 

setrum að sem hluti af Háskóla Íslands, eru þau þar af leiðandi hluti af hinu 

opinbera og eiga að halda utan um sín skjalamál og skila gögnum á skjalasafn. Eins 

og fram kom er skjalasafn Háskólans mjög opið fyrir því að fá skjöl og gögn frá 

stofnunum og setrum og starfsfólkið þar tilbúið til þess að aðstoða við að koma á 

skjalakerfum hjá þeim með námskeiðum og fundum. Stofnunum og setrum er 

einnig velkomið að nýta sér Námuna, skjalastjórnunarkerfi Háskólans, og fá aðstoð 

við það frá skjalasafni skólans. Það ætti í raun ekki að vera neitt sem kemur í veg 

fyrir það að stofnanir og setur standi sig betur í skjalamálum.    
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8 Viðauki 1: Spurningalisti - könnun 

Könnun um skjalamál rannsóknastofnana og rannsóknasetra Háskóla Íslands 

Til stjórnenda hjá rannsóknastofnunum og rannsóknasetrum Háskóla Íslands. 

Ég er að vinna lokaritgerð til MIS-gráðu í upplýsingafræði við Háskóla Íslands. 

Könnun þessi er hluti af lokaverkefni mínu. Leiðbeinandi minn er dr. Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir prófessor. Þetta er stutt spurningalistakönnun sem tekur ekki 

meira en 10 mínútur að fylla út. Markmið hennar er að rannsaka skjalastjórn innan 

rannsóknastofnana og rannsóknasetra Háskóla Íslands einkum m.t.t. fjarvinnu og 

upplýsingaöryggis. Allar stofnanirnar/setrin eru beðin um að svara könnuninni. 

Svör við spurningalistanum eru ekki skráð undir nafni og verða þar af leiðandi ekki 

rakin til þátttakenda. Niðurstöður könnunarinnar gætu nýst til þess að öðlast 

skilning á hvað betur mætti fara varðandi skjalastjórn stofnananna/setranna sem 

ætti að leiða til þess að auðveldara yrði að koma á úrbótum. 

Ég yrði þér mjög þakklát ef þú eða annar starfsmaður sem ber ábyrgð á 

skjalamálum hjá þér myndi svara könnuninni. Óskir þú þess að annar starfsmaður 

svari könnuninni vildi ég biðja þig um að áframsenda hana til viðkomandi. 

Með fyrir fram þökk fyrir þátttökuna, 

Valey Jökulsdóttir 

Sími: 8518919 

Netfang: vaj11@hi.is 
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Um Stofnun/setur 

1. Vinnur þú hjá stofnun eða setri? 

 Stofnun 

 Setur 

2. Hver er starfsmannafjöldi stofnunarinnar eða setursins? 

_____________________________________________ 

 

Persónuupplýsingar: 

3. Hvert er kyn þitt? 

 Karl 

 Kona 

 Annað 

4. Hvað ertu gamall/gömul? 

 Yngri en 20 ára 

 21 til 30 ára 

 31 til 40 ára 

 41 til 50 ára 

 51 til 60 ára 

 61 til 70 ára 

 71 ára eða eldri 

5. Hvert er starfsheiti þitt? 

_____________________________________ 

 

Almennt um skjalastjórn: 

6. Er tiltekinn aðili sem heldur utan um öll skjöl sem verða til hjá 

stofnun/setri eða berast að? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 
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7. Er rafrænt skjalastjórnarkerfi innan stofnunar/seturs? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

8. Ef svo, er haft eftirlit með hvort skjöl séu vistuð innan skjalastjórnarkerfis? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

9. Ef rafrænt skjalastjórnarkerfi er ekki til staðar, er samt sem áður haldið 

utan um öll skjöl á öruggan hátt?   

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 

Fjarvinna og upplýsingaöryggi: 

10. Geta starfsmenn vistað/skráð skjöl sem þeir vinna í eigin tölvu (far- eða 

spjaldtölvu) í rafrænt skjalastjórnarkerfi stofnunar/seturs? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

11. Eru til verklagsreglur um vistun skráningu skjala sem unnin eru utan 

skrifstofunnar? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 
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12. Er fylgst með því að starfsmenn sem starfa á vettvangi, heima hjá sér eða 

annars staðar utan skrifstofu, visti/skrái skjöl í rafrænt skjalastjórnarkerfi, 

ef það er til staðar, eða á annan öruggan hátt innan stofnunar/seturs? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

13. Hefur komið fyrir að skjöl hafi glatast vegna þess að starfsmaður, sem 

vinnur á vettvangi, heima hjá sér eða annars staðar utan skrifstofu, hefur 

ekki skráð þau í rafrænt skjalastjórnarkerfi eða á annan öruggan hátt 

innan stofnunar/seturs? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

14. Er stofnun/setur með skilgreinda öryggisstefnu? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

15. Er vinnutölvupóstur samtengdur einkasíma eða einkatölvu? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

16. Eru skýrar reglur innan stofnunar/seturs um notkun á einkatækjum eins 

og símum og tölvum hvað varðar vistun upplýsinga/skjala sem tilheyra 

stofnun/setri? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

17. Er skylda að læsa tölvunni þegar það er farið frá henni? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 
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18. Eru spjaldtölvur notaðar á vegum stofnunar/seturs? (Merkið við það sem 

við á) 

 Já, spjaldtölvur í eigu stofnunar/seturs eru notaðar 

 Já, spjaldtölvur í einkaeign eru notaðar 

 Nei, spjaldtölvur eru ekki notaðar en þær eru leyfðar 

 Nei, spjaldtölvur eru hvorki notaðar né leyfðar innan 

stofnunar/seturs 

19. Eru borðtölvur í eigu stofnunar/seturs eða í einkaeign? (Merkið við það 

sem við á) 

 Einkaeign 

 Eign stofnunar/seturs 

20. Eru fartölvur í eigu stofnunar/seturs eða í einkaeign? (Merkið við það sem 

við á) 

 Einkaeign 

 Eign stofnunar/seturs 

21. Eru farsímar í eigu stofnunar/seturs eða í einkaeign (Merkið við það sem 

við á) 

 Einkaeign 

 Eign stofnunar/seturs 

22. Er eitthvað annað sem þú villt taka fram varðandi skjalamál og öryggi 

skjala/upplýsinga á þínum vinnustað? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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9 Viðauki 2: Viðtalsrammi 

Ég er að vinna lokaritgerð og rannsókn til MIS-gráðu í upplýsingafræði við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi minn er dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir prófessor. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða skjalastjórn innan rannsóknastofnana og 

rannsóknasetra Háskóla Íslands einkum m.t.t. fjarvinnu og upplýsingaöryggis.  

Þetta viðtal er liður í gagnaöflun en auk þess voru allar stofnanir/setur á vegum 

Háskóla Íslands beðin um að svara spurningalistakönnun. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gætu nýst til þess að öðlast skilning á hvað betur mætti fara 

varðandi skjalastjórn stofnananna/setranna sem ætti að leiða til þess að 

auðveldara yrði að koma á úrbótum. 

 

A - Almennt um skjalastjórn: 

Hvað getið þið sagt mér almennt um skjalamál stofnana og setra Háskóla Íslands? 

--- 

Hver er aðkoma ykkar að skjalamálum þessara aðila? 

--- 

Hvernig finnst ykkur þessir aðilar standa sig varðandi það að hafa virk skjöl í 

skipulagi  í samræmi við viðurkenndar reglur (t.d. Þjóðskjalasafns Íslands), ykkar 

eigin verklagsreglur og kerfi? 

--- 

Hvernig tekst til við að fá eldri skjöl frá þessum aðilum inn á skjalasafnið? Hafa 

þeir frumkvæði að því að senda skjölin frá sér? Þurfið þið að innheimta skjöl? 

Hvað getið þið sagt mér um þetta? 

--- 

Hvað getið þið sagt mér um fræðslu þessara aðila um skjalamál? Hafið þið 

bolmagn (mannafla o.fl. sem til þarf) til þess að sinna fræðslu um þessi mál innan 

stofnana og setra? Fer einhver skipulögð fræðsla fram? Ef svo, í hvaða formi, 

hversu oft og hvernig er fræðslunni háttað? Ef ekki, hvers vegna ekki?  

B. Rafrænt skjalastjórnarkerfi: 

Eiga þessir aðilar að nota rafræna skjalastjórnarkerfið? Ef svo, hvernig standa þeir 

sig í notkun á kerfinu? Er haft eftirlit með því hvort skjöl séu vistuð í kerfinu , til 
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dæmis; sjáið þið um eftirlit með notkuninni? Hvernig fer það eftirlit fram? 

--- 

Ef þeir nota ekki kerfið, hverjar teljið þið vera ástæðurnar fyrir því? Fámennt 

starfslið? Lítið fjármagn? Annað? 

--- 

Ef stofnanir og setur nota kerfið ekki, haldið þið þá að það sé samt sem áður 

haldið utan um öll skjöl á öruggan hátt hjá þessum aðilum og hvernig er það þá 

gert að ykkar mati? 

---   

C - Fjarvinna og upplýsingaöryggi: 

Hvernig er því háttað þegar starfsmenn vinna í fjarvinnu, það er utan skrifstofu; á 

vettvangi, heima hjá sér eða annarsstaðar? Geta þeir vistað/skráð skjöl sem þeir 

vinna þannig í eigin tölvu (far- eða spjaldtölvu) í rafræna skjalastjórnarkerfið á 

skipulegan hátt samkvæmt ykkar reglum? Eru til sérstakar verklagsreglur um 

vistun/skráningu skjala sem unnin eru utan vinnustaða þessara aðila?  Er fylgst 

með því að starfsmenn, sem starfa á vettvangi, heima hjá sér eða annars staðar 

utan skrifstofu, visti/skrái skjöl í rafræna skjalastjórnarkerfið, eða á annan 

öruggan hátt? Hvað getið þið sagt mér fleira um þetta? 

--- 

Hvað getið þið sagt mér um endurheimt fjarvinnsluskjala? Teljið þið til dæmis 

hættu á því að skjöl glatist vegna þess að starfsmaður, sem vinnur á vettvangi, 

heima hjá sér eða annars staðar utan skrifstofu, skráir þau ekki í rafræna 

skjalastjórnarkerfið? Getið þið gefið mér dæmi um lélega endurheimt skjala? 

Hver? 

--- 

Hvað getið þið sagt mér um öryggisstefnu hvað skjöl varðar hjá Háskóla Íslands? 

Er hún skilgreind? Fara stofnanir/setur eftir henni? Ef ekki er til slík stefna, hvers 

vegna ekki? Er hún í smíðum?  

Eru skýrar reglur innan HÍ um notkun á einkatækjum eins og símum og tölvum 

hvað varðar vistun skjala sem tilheyra HÍ? Er hægt að tengja vinnutölvupóst við 

einkasíma eða einkatölvu?  Vitið þið til þess hvort það sé skylda að læsa tölvum 

þegar það er farið frá þeim? Ef ekki, eru fyrir hendi reglur um þessi tæki innan 
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Háskóla Íslands? Hvers vegna ekki? Eru þær í smíðum?  

--- 

Hefur skjalasafnið eftirlit með vistun fjarvinnsluskjala? Ef ekki, hvers vegna? Teljið 

þið að safnið hafi bolmagn (mannafla, fjárveitingu o.fl.) til þess að hafa eftirlit 

með slíku – hvað segið þið um það? 

--- 

Hvað getið þið sagt mér um eignarhald á tækjum innan Háskóla Íslands, það á 

meðal innan stofnana og setra? Til dæmis, hvort tækin séu í einkaeign – í eigu 

Háskóla Íslands? Hvað með spjaldtölvur, hver er notkun á þeim? Hvað með 

fartölvur? Hvað með farsíma? Geta starfsmenn unnið starfstengda vinnu í þessum 

tækjum – hvað getið þið sagt mér um skráningu/vistun skjala sem verða til við 

þessa vinnu? Hvað með eftirlit? 

--- 

Er eitthvað annað sem þið getið sagt mér um skjalamál og öryggi skjala almennt 

og öryggi fjarvinnsluskjala – innan Háskóla Íslands almennt, hjá stofnunum og 

setrum? 

--- 

 


